
 7011-2 در نیمسال 7931برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی مهر 

 0391 – 71 71391 – 72 72 – 79391 79391 – 71 71391 - 71 71 – 70391 

 شنبه

 های تولید و کارگاهروش های تولید و کارگاهروش   

 دکتر سیدنصرتی دکتر سیدنصرتی   

 گروه دوم گروه اول   

 یکشنبه

های تولید و روش

 کارگاه

ای بر سیاالت  مقدمه

 محاسباتی

 
 کارگاه جوشکاری و ورقکاری کارگاه جوشکاری و ورقکاری

 الهی مهندس فتح الهی مهندس فتح  دکتر محمدخانی دکتر سیدنصرتی

 گروه دوم گروه اول  0کالس  1کالس 

 دوشنبه

ای بر سیاالت  مقدمه

 محاسباتی
 کارگاه اتومکانیک کارگاه اتومکانیک انقالب اسالمی ایران 

 الهی مهندس فتح الهی مهندس فتح آقای راثی  دکتر محمدخانی

 دومگروه  گروه اول 0کالس   7کالس 

 شنبهسه

     مدیریت و کنترل پروژه 

     الهی مهندس فتح 

     1کالس  

 چهارشنبه

      

      

      

 



 8011-2 در نیمسال 8931برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی مهر 

 1391 – 81 81391 – 82 82 – 89391 89391 – 81 81391 - 81 

 شنبه

تاریخ معماری و 

 ساختمان
 دینامیک ماشین   ارتعاشات مکانیکی

 دکتر قنبری   دکتر قنبری دکتر عبدالحسینی

 1کالس    0کالس  0کالس 

 یکشنبه

   ارتعاشات مکانیکی ها نیروگاه 

   دکتر قنبری الهی مهندس فتح 

   0کالس  1کالس  

 دوشنبه

  ها نیروگاه 2مبانی مهندسی برق 
های  طراحی سیستم

 تبرید و سردخانه
 دینامیک ماشین

 دکتر قنبری دکتر محمدخانی  الهی مهندس فتح دکتر مرسلی

 0کالس  1کالس   0کالس  0کالس 

 شنبهسه

های  طراحی سیستم

 تبرید و سردخانه
    

     دکتر محمدخانی

     1کالس 

 چهارشنبه

 2مبانی مهندسی برق   
آزمایشگاه مکانیک 

 سیاالت

آزمایشگاه مکانیک 

 سیاالت

 الهی مهندس فتح الهی مهندس فتح دکتر مرسلی  

 گروه دوم گروه اول 0کالس   

 



 9011-2 در نیمسال 9911برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی مهر 

 0391 – 91 91391 – 92 92 – 99391 99391 – 91 91391 – 91 91 – 90391 

 شنبه

 2تربیت بدنی   9ترمودینامیک   9مکانیک سیاالت  9طراحی اجزاء 

 امامیدکتر   دکتر محمدخانی  الهی مهندس فتح دکتر سیدنصرتی

   1کالس   1کالس  1کالس 

 یکشنبه

 محاسبات عددی 9طراحی اجزاء   
آزمایشگاه مقاومت 

 مصالح

آزمایشگاه مقاومت 

 مصالح

 دکتر قنبری دکتر قنبری دکتر محمدخانی دکتر سیدنصرتی  

 گروه دوم گروه اول 1کالس  1کالس   

 دوشنبه

     9ترمودینامیک  

     دکتر محمدخانی 

     1کالس  

 شنبهسه

  فلسفه علم 2مقاومت مصالح    

  مهندس هنرور الهی مهندس فتح   

  0کالس  1کالس    

 چهارشنبه

     9مکانیک سیاالت  

     الهی مهندس فتح 

     1کالس  

 



 0011-2 در نیمسال 0011برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی مهر 

 03:1 – 01 013:1 – 02 02 – 0:3:1 0:3:1 – 01 013:1 - 01 

 شنبه

 معادالت دیفرانسیل استاتیک 2اندیشه اسالمی  0کشی صنعتی  نقشه 

 دکتر حسنلو دکتر قنبری آقای راثی دکتر سیدنصرتی 

 0کالس  0کالس  0کالس  آتلیه 

 یکشنبه

 فارسی فارسی 2فیزیک  0کشی صنعتی  نقشه 

 زاده دکتر عباس زاده دکتر عباس دکتر غالمی دکتر سیدنصرتی 

 0کالس  0کالس  آتلیه سایت کامپیوتر 

 دوشنبه

   0ریاضی عمومی   استاتیک

   دکتر غفارزاده  دکتر قنبری

   6کالس  –درس اضافی   1کالس 

 شنبهسه

   2ریاضی عمومی  2فیزیک  

   دکتر حسنلو دکتر غالمی 

   0کالس  0کالس  

 چهارشنبه

  معادالت دیفرانسیل 0ریاضی عمومی  2ریاضی عمومی  

  دکتر حسنلو دکتر غفارزاده دکتر حسنلو 

  0کالس  6کالس  –درس اضافی  0کالس  

 


