برنامه هفتگی ارسالی توسط همکاران

نیمسال دوم 1400-1401
دانشکده فنی و مهندسی

ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﻔﺘﮕﯽ ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ١۴٠٠-٠١

ﺷﻨﺒﻪ

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ

8:30-10

10:30-12:30

14-16

16-18

ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ 2

آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي و ﺑﻬﺴﺎزي

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ)ﭘﺮدﻳﺲ(

ﻟﺮزه اي ﺳﺎزه ﻫﺎ

ﺑﻠﻨﺪ)ﭘﺮدﻳﺲ(

ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﻃﺮاﺣﻲ ﻟﺮزه اي ﺳﺎزه ﻫﺎ

ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي و ﺑﻬﺴﺎزي
ﻟﺮزه اي ﺳﺎزه ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ

ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ 2

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺘﻦ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ

ﻃﺮاﺣﻲ ﻟﺮزه ي ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻤﻠﻜﺮد )د ﺧﺎرﺟﻲ(

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )د ﺧﺎرﺟﻲ(

ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )د ﺧﺎرﺟﻲ(

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﻗﺮارﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﻗﺮارﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )ﭘﺮدﻳﺲ(

ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )ﭘﺮدﻳﺲ(

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻨﺎف ﭘﻮر

برنامه کاری نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
روز

8:30-10:30

10:30-12:30

14:00-16:00

16:00-18:00

شنبه

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

سمینار

-

یکشنبه

محاسبات عددی

حضور در دانشکده

مهندسی محیط زیست

آلودگی هوا و روشهای
کنترل آن

دوشنبه

طراحی تصفیه خانه های
آب و فاضالب

حضور در دانشکده

-

-

سه شنبه

حضور در دانشکده

چهارشنبه

مشاوره دانشجویان
تحصیالت تکمیلی

آلودگی هوا و روشهای
کنترل آن
مشاوره دانشجویان
تحصیالت تکمیلی

طراحی تصفیه خانه های
آب و فاضالب

-

-

-

آدرس ایمیل جهت مکاتبه:
a.asadi@urmia.ac.ir

برنامه ترمی کالسهای دکتر بدو در ترم 1400-2
10/30 – 8/30

12/30 – 10/30

16/00 – 14/00

شنبه

ژئوتکنیک زیست محیطی

مکانیک خاک 1

خاک مسلح

یکشنبه

مبانی انتقال ،انتشار و.....

سدهای خاکی

خاک مسلح

دوشنبه

مکانیک خاک 1

مبانی انتقال انتشار و ژئوتکنیکزیست محیطی
حضور و مشاوره

سه شنبه

حضور و مشاوره پایاننامه

چهارشنبه

حضور و مشاوره پایاننامه حضور و مشاوره

حضور و مشاوره پایاننامه

پایاننامه
پایاننامه

حضور و مشاوره پایاننامه

18/00 – 16/00
سدهای خاکی

برنامه کاری نیمسال دوم 1401-1400
8:30-10:30
شنبه

10:30-12:30

مرکز تحقیقات مدیریت بحران و مهندسی زیرساختها

12:30-14

14-16

16-18

بهسازی خاک -ارشد خاک

مهندسی پی-کارشناسی

دینامیک خاک  -زلزله

مرکز تحقیقات مدیریت بحران و مهندسی زیرساختها

دو شنبه

مرکز تحقیقات مدیریت بحران و مهندسی زیرساختها

مرکز تحقیقات مدیریت بحران و مهندسی زیرساختها

یک شنبه

بهسازی خاک-دکترا خاک

سه شنبه

مطالعه و پایان نامه ها

دینامیک خاک  -زلزله

بهسازی خاک -ارشد خاک

ژئوتکنیک لرزه ای -عراقی

چهار شنبه

بهسازی خاک-دکترا خاک

مرکز تحقیقات بحران

آز خاک  -کارشناسی

مطالعه و پایان نامه ها

برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401
8:30-10:30

10:30-12:30

شنبه

روش اجزا مرزی

حضور

یکشنبه

روش اجزا محدود

مطالعه و تحقیق

دوشنبه

مطالعه و تحقیق

سه شنبه

روش اجزا محدود

مطالعه و تحقیق

چهارشنبه

آزمایشگاه مکانیک
خاک

برنامه نویسی کامپیوتر

روش اجزا مرزی

حضور

14:00-16:00

16:00-18:00
برنامه نویسی کامپیوتر

مطالعه و تحقیق
مطالعه و تحقیق
مطالعه و تحقیق

حضور
a.eslami@urmia.ac.ir

برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401
8:30-10:30

10:30-12:30

14:00-16:00

شنبه

بهینهسازی سازه
ها

حضور

استاتیک

یکشنبه

تئوری صفحات و
پوستهها

حضور

مطالعه و تحقیق

بهینهسازی سازهها

دوشنبه

استاتیک

حضور

مطالعه و تحقیق

تئوری صفحات و پوسته
ها

سه شنبه

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

چهارشنبه

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

16:00-18:00

Ch.gheyratmand@urmia.ac.ir

برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401
8:30-10:30

10:30-12:30

14:00-16:00

16:00-18:00

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

فرصت
مطالعاتی

فرصت
مطالعاتی

برنامه هفتگی دکتر محمد مناف پور در ترم دوم سال تحصیلی 1401-1400
روزهای هفته

10:30-8:30

شنبه

مکانیک سیاالت

یکشنبه

سدهای خاکی

-10:30
12:30

-12:30
14:00
مدلهای فیزیکی
و اندازه
گیریهای میدانی

-14:00
16:00
مدلهای فیزیکی
و اندازه
گیریهای میدانی

طراحی
هیدرولیکی
سازه ها

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

سدهای خاکی

طراحی
هیدرولیکی
سازه ها

مکانیک سیاالت

-16:00
18:00

هو العالم
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400/1401
ساعت
روز

8/30

شنبه
یکشنبه

10/30

سازههای فوالدی 1

چهارشنبه

راهنمایی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی

16

پایداری سازهها

راهنمایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

دوشنبه
سه شنبه

12/30

14

18

سازههای فوالدی 1
پایداری سازهها

جلسه گروه
عمران

طراحی لرزهای سازهها

حل تمرین سازههای
فوالدی 1

پروژه سازههای فوالدی

جلسات کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه دانشگاه

پروژه سازههای فوالدی

پنج شنبه

جلسات حضوری یا مجازی با دانشجویان در تمام روزهای هفته ،با هماهنگی قبلی از طریق ایمیل ،انجامپذیر خواهد بود.
آدرس ایمیلm.sheidaii@urmia.ac.ir :

محمدرضا شیدائی

برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401
8:30-10:30

10:30-12:30

14:00-16:00

شنبه

مهندسی فرودگاه

حضور

تکنولوژی و مواد روسازی

یکشنبه

اقتصاد مهندسی

ماشین آالت ساختمانی

حضور

دوشنبه

حضور

زبان تخصصی

حضور

سه شنبه

تکنولوژی و مواد
روسازی

چهارشنبه

آزمایشگاه مواد و
مصالح

مهندسی فرودگاه
آزمایشگاه مواد و مصالح

آزمایشگاه مواد و مصالح

16:00-18:00

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400- 1401
زمان

10:00 – 0:00

13:00 – 10:00

14

شنبه

طراحی غشا و پوسته

تحلیل غیرارتجاعی

--

(دکترای سازه )

(ارشد سازه )

یکشنبه

--

غشا و پوسته خارجی ها

دوشنبه

سازه فوالدی پیشرفته

--

(دکترای سازه)

--

غشا و پوسته پردیس
(دکترای سازه)

(ارشد سازه )

طراحی غشا و پوسته

سه شنبه

--

--

چهارشنبه

سازه فوالدی پیشرفته

سازه فوالدی 3

تحلیل غیرارتجاعی

(ارشد سازه )

(کارشناسی عمران )

(ارشد سازه )

(دکترای سازه )

 آدرس ایمیل برای تماس h.showkati@urmia.ac.ir :

روز
شنبه

نادر صولتیفر  -برنامه کاری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401
4:00-6:00
2:00-4:00
10:30-12:30
8:30-10:30
تحلیل و طراحی روسازی
مدیریت روسازی راهها،
روسازی راه
مطالعه و پژوهش
پیشرفته (دوره بینالملل)
فرودگاهها و پارکینگها

یکشنبه

مشاوره دانشجویان
(با هماهنگی قبلی)

مشاوره دانشجویان
(با هماهنگی قبلی)

مدیریت روسازی راهها،
فرودگاهها و پارکینگها

سمینار
(راه و ترابری و
ژئوتکنیک)

دوشنبه

راهنمایی پایاننامه
(حضوری یا آنالین)

جلسات گروه و ...

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه طرحهای ارتباط با صنعت طرحهای ارتباط با صنعت
چهارشنبه

راهنمایی پایاننامه
(حضوری یا آنالین)

راهنمایی پایاننامه
(حضوری یا آنالین)

طرحهای ارتباط با صنعت طرحهای ارتباط با صنعت
راهنمایی پایاننامه
(حضوری یا آنالین)

جلسات هیأت امنای
کنگرههای مهندسی
عمران

لطفا برای ارتباط با اینجانب با آدرس ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

n.solatifar@urmia.ac.ir

برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401
روز
ساعت

10:30

8/30

شنبه

تحقیق و مطالعه

یکشنبه

سازههای بتن آرمه 1

دوشنبه

تحقیق و مطالعه

سه شنبه

تحلیل سازهها 2

چهارشنبه

تحقیق و مطالعه

14 13

12/30

حضور ومشاوره
بهسازی لرزهای سازه
های موجود
طراحی لرزهای سازه

جلسه

های ویژه

گروه

بهسازی لرزهای سازه
های موجود
حضور ومشاوره

18

16

تحقیق و مطالعه

تحقیق و مطالعه

مقاومت مصالح 2

تحلیل سازهها 2

سازههای بتن آرمه 1

سازههای بنایی مقاوم
در برابر زلزله

سمینار

مقاومت مصالح 2

تحقیق و مطالعه

تحقیق و مطالعه

دانشجویان محترم جهت تماس و یا هماهنگی مراجعه حضوری با ایمیلهای ذیل میتوانند مکاتبه نمایند -زمانی

zamaniahari@gmail.com

g.zamani@urmia.ac.ir,

m.ghanbarzadehlak@urmia.ac.ir
ساعات

١٠:٣٠-٨:٣٠

ايام هفته

١٢:٣٠-١٠:٣٠

حضور در دفتر معاونت

ﺷﻨﺒه

آموزﺷي

يكشﻨﺒه

حضور در دفتر معاونت

جلسات ﺷوراي آموزﺷي و

آموزﺷي

تحصيﻼت تكميلي دانشگاه

تحصيﻼت تكميلي

تحصيﻼت تكميلي

مهﻨدسي محيطزيست

ارزيابي اثرات زيستمحيطي
طرحهاي عمراني

ارزيابي اثرات زيستمحيطي
طرحهاي عمراني

ﭘسماند

حضور در دفتر معاونت

حضور در دفتر معاونت

جلسات با دانشجويان

اصول مهﻨدسي و مديريت

حضور در دفتر معاونت

حضور در دفتر معاونت

جلسات با دانشجويان

آموزﺷي

آموزﺷي

تحصيﻼت تكميلي

جلسات ﺷوراي  -گروه

آموزﺷي

چهارﺷﻨﺒه

جلسات با دانشجويان

جلسات با دانشجويان

اصول مهﻨدسي و مديريت

آموزﺷي

سهﺷﻨﺒه

١٤:٠٠

جلسات ﺷوراي دانشكده

حضور در دفتر معاونت

دوﺷﻨﺒه

-١٢:٣٠

١٦:٠٠-١٤:٠٠

١٨:٠٠-١٦:٠٠

تحصيﻼت تكميلي

آموزﺷي

ﭘسماند

هيدرولوژي مهﻨدسي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﯽ:
رديف

تاريخ امتحان

ساعت امتحان

نام درس

١
٢
٣
٤

١٤٠١/٠٤/٠٦
١٤٠١/٠٤/١١

٩
٩
٩
١٤

ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرحهاي عمراني
اصول مهندسي و مديريت پسماند
هيدرولوژي مهندسي
مهندسي محيطزيست

١٤٠١/٠٤/١٣

كد درس
437851013
437851003
424751086
424751062

