
 28/06/1400ویرایش 

  1401-1400سال تحصیلی  اولدر نیمسال  1400 برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی مهر

 8:30 – 10 10:30 – 12 12 – 13:30 13:30 – 15 15:30 - 17 

 شنبه
 1تربیت بدنی  1ریاضی عمومی   شیمی عمومی 1فیزیک 

 آقای امامی دکتر غفارزاده  فروشدکتر سقط دکتر قنبری

     

 یکشنبه
  1اندیشه اسالمی   زبان خارجی 

  آقای راثی  دکتر اروجلو 

     

 دوشنبه
   زبان خارجی 1فیزیک  شیمی عمومی

   دکتر اروجلو دکتر قنبری فروشدکتر سقط

     

 شنبهسه
    1آزمایشگاه فیزیک  

    دکتر قنبری 

     

 چهارشنبه
    1ریاضی عمومی  

    غفارزادهدکتر  

     

 



  1401-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال 99برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی مهر 

 8:30 – 10 10:30 – 12 13:30 – 15 15:30 - 17 

 شنبه
 ریاضی مهندسی 2فیزیک  دینامیک علم مواد

 دکتر حسنلو دکتر خضرلو الهیمهندس فتح دکتر سیدنصرتی

  مازاد ترم  

 یکشنبه
 علم مواد 1مقاومت مصالح  نویسی کامپیوتربرنامه 2شی صنعتی کنقشه

 دکتر سیدنصرتی الهیمهندس فتح دکتر خضرلو دکتر سیدنصرتی

    

 دوشنبه
 معادالت دیفرانسیل 1مقاومت مصالح  2 عمومی ریاضی نویسی کامپیوتربرنامه

 دکتر غفارزاده الهیمهندس فتح دکتر غفارزاده دکتر خضرلو

 مازاد ترم  مازاد ترم 

 شنبهسه
 ریاضی مهندسی  2فیزیک  2فیزیک  مایشگاهآز 2کشی صنعتی نقشه

 دکتر حسنلو دکتر خضرلو دکتر خضرلو دکتر سیدنصرتی

  مازاد ترم  

 چهارشنبه
 2 عمومی ریاضی معادالت دیفرانسیل دینامیک 

 دکتر غفارزاده دکتر غفارزاده الهیمهندس فتح 

 مازاد ترم مازاد ترم  

 



  1401-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال 98برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی مهر 

 8:30 – 10 10:30 – 12 12 – 13:30 13:30 – 15 15:30 - 17 

 شنبه
  

 مبانی 

 1مهندسی برق 
 2ترمودینامیک  2طراحی اجزاء 

 دکتر محمدخانی دکتر سیدنصرتی مرسلیدکتر   

     

 یکشنبه
 2مکانیک سیاالت  2طراحی اجزاء   1انتقال حرارت  

 دکتر قنبری دکتر سیدنصرتی  دکتر محمدخانی 

     

 دوشنبه
 2ترمودینامیک  2مکانیک سیاالت 

 مبانی 

 1مهندسی برق 
 انقالب اسالمی ایران 

 آقای راثی  مرسلیدکتر  دکتر محمدخانی دکتر قنبری

     

 شنبهسه
 1انتقال حرارت  

آزمایشگاه  

 ترمودینامیک
 

  دکتر قنبری  دکتر محمدخانی 

     

 چهارشنبه
     

     

     

 



  1401-1400سال تحصیلی  اول مسالیندر  97برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی مهر 

 8:30 – 10 10:30 – 12 12 – 13:30 13:30 – 15 15:30 - 17 17 – 18:30 

 شنبه
 کنترل اتوماتیک   

ابزار  نیکارگاه ماش

 یو ابزارساز

ابزار  نیکارگاه ماش

 یو ابزارساز

 دکتر سیدنصرتی دکتر سیدنصرتی دکتر قنبری   

      

 یکشنبه

موتورهای احتراق 

 داخلی
  هاتوربوماشین 

آزمایشگاه دینامیک 

 ماشین و ارتعاشات
 

  الهیمهندس فتح  دکتر محمدخانی  دکتر محمدخانی

      

 دوشنبه
 

تفسیر موضوعی 

 قرآن
 هاتوربوماشین

موتورهای احتراق 

 داخلی

 یهاستمیس یطراح

 مطبوع هیتهو
 

  الهیمهندس فتح دکتر محمدخانی دکتر محمدخانی آقای راثی 

      

 شنبهسه
   کنترل اتوماتیک

 یهاستمیس یطراح

 مطبوع هیتهو
  

   الهیمهندس فتح   دکتر قنبری

      

 چهارشنبه

 مبانی

 2مهندسی برق 

 مبانی

 2مهندسی برق 
    

     دکتر مرسلی دکتر مرسلی

     مازاد ترم مازاد ترم

 


