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عمليكل
Advanced Mathematical Engineeringتحصیلات تكمیلی٣٠ریاضیات عالی مهندسی١٥_٢٢_١٠٠
Structural Dynamicsتحصیلات تكمیلی٣٠دینامیك سازه ها١٥_٢٢_١٠١
Earthquake Engineeringتحصیلات تكمیلی٣٠مهندسی زلزله١٥_٢٢_١٠٢
تحصیلات تكمیلی٣٠دینامیك خاك١٥_٢٢_١٠٣
ساختمانهاى بتنی و فلزى مقاوم در ١٥_٢٢_١٠٤

برابر زلزله
 Earthquake Resistant RC and Steelتحصیلات تكمیلی٣٠

 Seismic Response of Specialتحصیلات تكمیلی٣٠اثر زلزله بر سازه هاى ویژه١٥_٢٢_١٠٥

تحصیلات تكمیلی٣٠ارتعاشات تصادفی١٥_٢٢_١٠٦
Finite Element Methodتحصیلات تكمیلی٣٠روشهاى اجزاء محدود١٥_٢٢_١٠٧
Structure Interactionتحصیلات تكمیلی٣٠سازه-اندر كنش خاك١٥_٢٢_١٠٨

Structure Interactionتحصیلات تكمیلی٣٠سازه-اندر كنش آب١٥_٢٢_١٠١٠٩
تحلیل خطرپذیرى سازه ها در برابر ١٥_٢٢_١١١١٠

زلزله
تحصیلات تكمیلی٣٠

Seismic Response of Damsتحصیلات تكمیلی٣٠اثر زلزله بر سدها١٥_٢٢_١٢١١١
Continuum Mechanicsتحصیلات تكمیلی٣٠مكانیك محیطهاى پیوسته١٥_٢٢_١٣١١٢
Inelastic Design of Structureتحصیلات تكمیلی٣٠طراحی غیر ارتجاعی سازه ها١٥_٢٢_١٤١١٣
روشهاى ترمیم و تقویت ساختمانها در ١٥_٢٢_١٥١١٤

برابر زلزله
 Seismic Repair and Retrofit ofتحصیلات تكمیلی٣٠

Elasticity and Plasticity Theoriesتحصیلات تكمیلی٣٠تورى ارتجاعی و خمیرى١٥_٢٢_١٦١١٥
 Analysis and Design of Tallتحصیلات تكمیلی٣٠آنالیز و طراحی سازه هاى بلند١٥_٢٢_١٧١١٦

Plates and Shells Theoryتحصیلات تكمیلی٣٠تورى صفحات و پوسته ها١٥_٢٢_١٨١١٧
تحصیلات تكمیلی٣٠پایدارى سازه ها١٥_٢٢_١٩١١٨
Design of Prestress Structuresتحصیلات تكمیلی٣٠طراحی سازه هاى بتن پیش تنیده١٥_٢٢_٢٠١١٩
Advanced Steel Structuresتحصیلات تكمیلی٣٠سازه هاى فولادى پیشرفته١٥_٢٢_٢١١٢٠
 Advanced Reinforced Concreteتحصیلات تكمیلی٣٠سازه هاى بتن پیشرفته١٥_٢٢_٢٢١٢١

 based Design ofتحصیلات تكمیلی٣٠قابلیت اطمینان در طراحی سازه ها١٥_٢٢_٢٣١٢٢

Optimum Design of Structuresتحصیلات تكمیلی٣٠طرح بهینه سازه ها١٥_٢٢_٢٤١٢٣
Matrix Analysis of Structuresتحصیلات تكمیلی٣٠آنالیز ماتریسی سازه ها١٥_٢٢_٢٥١٢٤
تحصیلات تكمیلی٢٢سمینار١٥_٢٢_٢٦١٢٥
تحصیلات تكمیلی٦٦پایان نامه١٥_٢٢_٢٧١٢٦
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عمليكل
Advanced Earthquake Engineeringتحصیلات تكمیلی٣٠مهندسی زلزله پیشرفته١٥_٢٢_٢٨١٢٧
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