
 97-98 دوم کارشناسی نیمسال تئوريبرنامه امتحانات دروس 

 )14نوبت سوم (ساعت  )8نوبت اول (ساعت  تاریخ امتحان

 

 شنبه

01/04/98 

 -سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتیک: د
 نیکنام : 

 غفاري  -: د 1مبانی برق 

 امیري  –: م  1مبانی برق 

 اشرفی -: د1طراحی اجزاء 

 آیت الهی -: د1مقاومت مصالح 

 106کالس اکبري -مدیریت و کنترل پروژه: د

 کسائیان-مدیریت و کنترل پروژه: د

 یکشنبه

02/04/98 

 33رجبی : -ارتعاشات: د

 

 صفاري: -طراحی سیستمهاي تبرید: د

 منتظري  -کنترل اتوماتیک: د

 دوائی  -کنترل اتوماتیک: د

 دوشنبه

03/04/98 

 205کالس حسینی هاشمی  -استاتیک : د
 206و 

 کاظمی راد  -استاتیک: د

 شکریه  -استاتیک: د

 

 آسیایی  -دینامیک ماشین: د

 106کالس - علیزاده -دینامیک ماشین: د

 معدولیت  -دینامیک ماشین : د

  شهریاري -تأسیسات بهداشتی : د

 سه شنبه

04/04/98 

 طاهري -مکانیک مواد کامپوزیت: د

 مقدمه اي بر سیاالت محاسباتی: 

 32قره قانی :  -د

 حسینعلی پور  -: د2ترمودینامیک 

 قندهاریون -: د 2میک ترمودینا

 داودي: -هاشمی د-اکبري د-روشهاي تولید  : د

 چهارشنبه

05/04/98 

 هاشمی نژاد -دینامیک:  د

 

 دانشجو -:  د2مقاومت مصالح 

 صفی زاده  -:  د2مقاومت مصالح 

 یکشنبه

09/04/98 

 بیدآبادي  -سوخت و احتراق: د

 پالستیسیته عملی وشکل دهی فلزات: 

 هاشمی : -د 

 قاسمی  -: د 1مودینامیک تر

 106کالس -خسروي:  –: م  2مبانی برق 

 امیري  –: م  2مبانی برق 

 دو شنبه

10/04/98 

 خرمی شاد -: د2طراحی اجزاء 36صدیقی :  -علم مواد: د

 طالبی  -: د2طراحی اجزاء 

 سه شنبه

11/04/98 

 شجاعی فرد -: د 1انتقال حرارت  

 بازدیدي  -: د 1انتقال حرارت 

 احمدیان  -یستمهاي اندازه گیري: دس
 

 چهارشنبه

12/04/98 

 مقیمی -: د2مکانیک سیاالت 

 اخالقی  -: د2مکانیک سیاالت 

 

 تقوي  -: د 1مکانیک سیاالت 

 سیاوشی  -: د1مکانیک سیاالت 

 106کالس -21شجاعی فرد : -توربو ماشین:  د

 201کالس -19تحسینی :  -توربوماشین :د

 



 97-98ی نیمسال دوم برنامه دروس عمل
 

 تاریخ

 امتحان 

 نوبت اول

 8,30ساعت 

 نوبت دوم

 11ساعت 

 نوبت سوم

 14ساعت 

 

 

 

 شنبــه

25/03/98 

 

 آزمایشگاه انتقال حرارت
 آزمایشگاهمحل آزمون: 

  

 کارگاه اتومکانیک
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

 
 گروه) 2( اکبرنیا-مکانیک : م 1نقشه کشی  

 ل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیکمح
  

 بهرامی –م :  2نقشه کشی 
 

 کالس نقشه کشیمحل آزمون: 

 02گروه  محمدظاهري -: م2نقشه کشی 
 

 کالس نقشه کشیمحل آزمون: 

 صالحی -: م2نقشه کشی 
 

 کالس نقشه کشیمحل آزمون: 

 

 

 یکشنبـه

26/03/98 

 04گروه   محمدظاهري -: م2نقشه کشی 
 

 کالس نقشه کشیآزمون:  محل

 آزمایشگاه مکانیک سیاالت

 
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

 آزمایشگاه دینامیک ماشین

 
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

 نقشه کشی  مـواد

 اکبرنیا -م
 دانشکده معماري  109محل آزمون: کالس 

  نقشه کشی  مـواد

 غالمی -م
 دانشکده معماري  109س محل آزمون: کال

 نقشه کشی  مـواد

 محمدزاده -جمالی و م-م
  110و   109محل آزمون: کالس 

 دانشکده معماريزیرزمین 

 

 

 دو شنبـه

 27/03/98 

 

 آز علم مواد
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

 

 آزمایشگاه مقاومت مصالح
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

 

 یشگاه ترمودینامیکآزما
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

  نقشه کشی مهندسی شیمی

 محمدزاده -غالمی و م-م
  110و   109محل آزمون: کالس 

 دانشکده معماريزیرزمین 

  

 

 سه شنبه

28/03/98 

 

 آز مبانی برق (گروه هاي مکانیک)
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

  

 کشی  بـرق نقشه

 محمدزاده -م
 دانشکده  معماري  109محل آزمون: کالس 

  گروه 2 -نقشه کشی  بـرق

 جمالی -م
  110و   109محل آزمون: کالس 

 دانشکده معماريزیرزمین 

 نقشه کشی  بـرق 

 غالمی -م
 دانشکده  معماري  109محل آزمون: کالس 

 

 


