
 »97-98کارشناسی نیمسال دوم تئوري برنامه امتحانات دروس «
 

 )14نوبت سوم (ساعت  )11نوبت دوم (ساعت  )8نوبت اول (ساعت  تاریخ امتحان

 شنبه

01/04/98 

  نیکنام -سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتیک: د

 غفاري -د : 1مبانی برق 

 امیري -م  : 1مبانی برق 
 2ریاضی 

 

 انقالب اسالمی

 

 اشرفی-: د1ی اجزاء طراح

 آیت الهی -: د1مقاومت مصالح 

 اکبري-: دمدیریت و کنترل پروژه

 

 شنبهیک

02/04/98 

 هاشمی نژاد-: دارتعاشات

 رجبی-: دارتعاشات
 1ریاضی 

 ریاضی و آمار معماري

  2و  1ریاضی کاربردي 

 دانش خانواده و جمعیت

 صفاري-: دطراحی سیستمهاي تبرید

 تظري من -: دکنترل اتوماتیک

 تربیت بدنی

 شنبهدو

03/04/98 

 حسینی هاشمی -استاتیک : د

 کاظمی راد -: داستاتیک

 شکریه -: داستاتیک
 زبان تخصصی

 آیین زندگی

 اخالق  اسالمی

 آسیایی -: ددینامیک ماشین

  علیزاده -دینامیک ماشین: د

  يشهریار -تأسیسات بهداشتی : د

 شنبهسه 

04/04/98 

 طاهري-د :مواد کامپوزیتمکانیک 

 قره قانی -: دمقدمه اي بر سیاالت محاسباتی
 2فیزیک پایه 

 آشنایی با دفاع مقدس

 

فرهنگ و تمدن اسالم و 
 ایران

  حسینعلی پور -: د2ترمودینامیک 

 قندهاریون -: د 2ترمودینامیک 

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

 زبان انگلیسی

 شنبهچهار

05/04/98 

 هاشمی نژاد-:  ددینامیک

 اشرفی -: د 3مقاومت مصالح 

 اخالقی -: دتوربین گاز و موتور جت 

 1فیزیک پایه 

 1اندیشه اسالمی 

 

 انسان در اسالم

 بیسادي -:  د2 مقاومت مصالح

 دانشجو -:  د2 مقاومت مصالح

 صفی زاده -:  د2 مقاومت مصالح

 پنجشنبه

06/04/98 

 تفسیر موضوعی قرآن آمار و احتمال مهندسی

 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 

 شنبهیک

09/04/98 

 بیدآبادي -: دسوخت و احتراق

 هاشمی -پالستیسیته عملی وشکل دهی فلزات:  د
 ریاضی مهندسی

 

 فیزیک مدرن

 قاسمی -: د 1ترمودینامیک 

 خسروي -م  : 2مبانی برق 

 امیري -م  : 2مبانی برق 

 شنبهدو 

10/04/98 

 صدیقی -: دعلم مواد

 ریاحی-:دعلم مواد 

       خان میرزا -: دشبیه سازي سیستمهاي دینامیکی 
 معادالت دیفرانسیلب

 

 2اندیشه اسالمی 

 

 خرمی شاد-: د2طراحی اجزاء

 طالبی -: د2 طراحی اجزاء

 آسیایی -مقدمه اي بر میکروسیاالت زیستی: د
 ریاضی کاربردي

 شنبهسه 

11/04/98 

 معدولیت-مقدمه اي بر اجزاي محدود: د
 بات عدديمحاس

 

 تاریخ امامت

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 شجاعی فرد-: د 1انتقال حرارت 

 بازدیدي -د : 1انتقال حرارت 

 احمدیان -سیستمهاي اندازه گیري: د

 شیمی عمومی

 شنبهچهار

12/04/98 

 مقیمی-: د2 مکانیک سیاالت

 اخالقی -: د2 مکانیک سیاالت
 برنامه نویسی کامپیوتر

 تقوي -: د 1مکانیک سیاالت  فارسی

 سیاوشی -: د1مکانیک سیاالت 

 شجاعی فرد-:  دتوربو ماشین

  08/10/97 -دانشکده مهندسی مکانیکامور آموزش کارشناسی 



 

 »97-98برنامه امتحانات نهایی دروس عملی کارشناسی در نیمسال دوم «
 

 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

 کسائیان-ممکانیک :  1نقشه کشی 

 
 دانشکده معماري  109محل آزمون: کالس 

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

 امتحانات دانشکده مکانیک محل آزمون: سالن

  

 بهرامی -م :  2نقشه کشی 

 
 کالس نقشه کشیمحل آزمون: 

  محمدظاهري -: م2نقشه کشی 
 

 کالس نقشه کشیمحل آزمون: 

 صالحی -: م2نقشه کشی 
 

 کالس نقشه کشیمحل آزمون: 

 

 یکشنبـه

26/03/98 

 کارگاه تاسیسات 

 
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

 مایشگاه مکانیک سیاالتآز

 
 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  109محل آزمون: کالس 

 نقشه کشی  مـواد

 جمالی-م
 

 دانشکده معماري  109محل آزمون: کالس 

 

 دو شنبـه

 27/03/98 

 آز علم مواد

 
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

 آزمایشگاه مقاومت مصالح

 
 محل آزمون: سالن امتحانات دانشکده مکانیک

 آزمایشگاه ترمودینامیک

 
 مکانیکمحل آزمون: سالن امتحانات دانشکده 

 

  نقشه کشی مهندسی شیمی

 غالمی-م

 
 دانشکده معماري  109محل آزمون: کالس 

  نقشه کشی مهندسی شیمی )

 زادهمحمد -م

 
 دانشکده معماري  109محل آزمون: کالس 

 

 سه شنبه

28/03/98 

 نقشه کشی  بـرق

 محمدزاده -م

 
 دانشکده  معماري  109محل آزمون: کالس 

  گروه 2 -نقشه کشی  بـرق

 جمالی -م

 
 دانشکده  معماري  109محل آزمون: کالس 

 نقشه کشی  بـرق 

 غالمی -م
 

 دانشکده  معماري  109محل آزمون: کالس 

 

  08/10/97 -دانشکده مهندسی مکانیکآموزش کارشناسی 


