
 1401-1 در نیمسال 1398برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی مهر 

 8 – 9:30 9:45 – 11:15 11:30 - 13 14 – 15:30 15:45 – 17:15 17:15 - 18 

 شنبه

 
 یهاستمیس یطراح

 مطبوع هیتهو
  آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 

  الهیمهندس فتح  الهیمهندس فتح 

  آزمایشگاه مکانیک  5کالس  

 یکشنبه

 یابزار و ابزارساز نیکارگاه ماش هانیتوربوماش کیکنترل اتومات  

 دکتر کاظمی دکتر محمدخانی دکتر قنبری  

 کارگاه مکانیک 6کالس  سالن اجتماعات  

 دوشنبه

 یاحتراق داخل یموتورها
 یهاستمیس یطراح

 مطبوع هیتهو

 یمبان شگاهیآزما

 برق یمهندس
  هانیتوربوماش 

  دکتر محمدخانی  دکتر مرسلی الهیمهندس فتح دکتر محمدخانی

  سالن اجتماعات  آزمایشگاه برق 5کالس  5کالس 

 شنبهسه

  قرآن یموضوع ریتفس  کیکنترل اتومات  یاحتراق داخل یموتورها

  دکتر سالم خویی  دکتر قنبری  دکتر محمدخانی

  5کالس   4کالس   سالن اجتماعات

 چهارشنبه

      

      

      

 

 

 



 1401-1 در نیمسال 1399برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی مهر 

 8 – 9:30 9:45 – 11:15 11:30 - 13 14 – 15:30 15:45 – 17:15 

 شنبه

 رانیا یانقالب اسالم 1انتقال حرارت  2ء اجزا یطراح  

 دکتر پویا منش دکتر محمدخانی دکتر کاظمی  

 5کالس  5کالس  5کالس   

 یکشنبه

 1انتقال حرارت  2 االتیس کیمکان  2ء اجزا یطراح 2 کینامیترمود

 دکتر محمدخانی دکتر قنبری  دکتر کاظمی دکتر محمدخانی

 سالن اجتماعات سالن اجتماعات  4کالس  سالن اجتماعات

 دوشنبه

  2 کینامیترمود 1برق  ی مهندسیمبان  

  دکتر محمدخانی دکتر آذرنیا  

  5کالس  اجتماعاتسالن   

 شنبهسه

  2 االتیس کیمکان   1برق  ی مهندسیمبان

  دکتر قنبری   دکتر آذرنیا

  سالن اجتماعات   4کالس 

 چهارشنبه

     

     

     

 
 

 

 

 

 



 1401-1 در نیمسال 1400برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی مهر 

 8 – 9:30 9:45 – 11:15 11:30 - 13 14 – 15:30 15:45 – 17:15 18-19:30 

 شنبه

   علم مواد یمهندس یاضیر 2 یصنعت یکشنقشه 

   دکتر کاظمی دکتر حسنلو دکتر کاظمی 

   سالن اجتماعات 4کالس  آتلیه 

 یکشنبه

   کینامید علم مواد 1مقاومت مصالح  2 یصنعت یکشنقشه

   الهیمهندس فتح دکتر کاظمی دکتر قنبری دکتر کاظمی

   5کالس  5کالس  سالن اجتماعات آتلیه

 دوشنبه

  وتریکامپ یسینوبرنامه یمهندس یاضیر  
 یزندگ یهامهارت

 ییدانشجو

 نعلبندیدکتر   خانیدکتر کلب دکتر حسنلو  

 مجازی  سایت کامپیوتر 5کالس   

 شنبهسه

 کینامید وتریکامپ یسینوبرنامه 1مقاومت مصالح  
  2 عمومی ریاضی

 )مشترک مازاد(

 

  دکتر غفارزاده الهیمهندس فتح خانیدکتر کلب دکتر قنبری 

  1کالس  5کالس  سایت کامپیوتر سالن اجتماعات 

 چهارشنبه

 معادالت دیفرانسیل

 )مشترک مازاد(

  2 عمومی ریاضی

 )مشترک مازاد(

 معادالت دیفرانسیل

 )مشترک مازاد(
  

 

    دکتر غفارزاده دکتر غفارزاده دکتر غفارزاده

    1کالس  1کالس  1کالس 

 
 



 

 1401-1 در نیمسال 1401برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی مهر 

 8 – 9:30 9:45 – 11:15 11:30 - 13 14 – 15:30 15:45 – 17:15 18-19:30 

 شنبه

 یخارج زبان  1 یعموم یاضیر یعموم یمیش
 برادران 1 یبدن تیترب

 (17تا  30/15)

 

  دکتر امامی دکتر اروجلو  دکتر حسنلو آقای صادقی

  سالن تربیت بدنی 4کالس   4کالس  4کالس 

 یکشنبه

   1 کیزیف   

   دکتر غالمی   

   4کالس    

 دوشنبه

 یخارج زبان 1 کیزیف  یعموم یمیش 
 یزندگ یهامهارت

 ییدانشجو

 دکتر نعلبندی دکتر اروجلو دکتر غالمی  آقای صادقی 

 مجازی 4کالس  سالن اجتماعات  4کالس  

 شنبهسه

 یزندگ یهامهارت

 ییدانشجو
  1 یعموم یاضیر 1 یاسالم شهیاند

 خواهران 1 یبدن تیترب

 (17تا  30/15)

 

  دوستخانم شرف  دکتر حسنلو آقای راثی دکتر نعلبندی

  سالن تربیت بدنی  3کالس  آتلیه مجازی

 چهارشنبه

      

      

      

 



 


