
چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه نام استاد نام درس
14/30-16 14/30-16 حق پناهی محمد  ارتعاشات
14/30-16 14/30-16 طالبی توتی روح اله ارتعاشات
07/30-09 07/30-09 تحسینی امیرمهدي اصول جلوبرنده ها
13-14/30 13-14/30 بازدیدي طهرانی فرزاد  انتقال حرارت 1
13-14/30 13-14/30 شجاعی فرد محمد حسن  انتقال حرارت 1
10/30-12 10/30-12 قندهاریون سمانه انرژهاي تجدید پذیر و کاربرد آن

14/30-16 آسیایی ساسان  آز ترمودینامیک
16-17/30 قشقایی نژاد پیمان آز ترمودینامیک
14/30-16 قندهاریون سمانه آز ترمودینامیک

09-10/30 قره قانی آیت آز ترمودینامیک 
13-14/30 قشقایی نژاد پیمان آز ترمودینامیک - دانشکده راه آهن

17/30-19 حبیب نژاد علیرضا آز دینامیک ماشین
16-17/30 قاسمی آروین آز دینامیک ماشین
14/30-16 قاسمی آروین آز دینامیک ماشین

14/30-16 اسمعیلی علی آز مقاومت مصالح

10/30-12 صفري حمیدرضا آز مقاومت مصالح
09-10/30 مالحی پویا آز مقاومت مصالح

13-14/30 وطن خواه محمدحجت آز مقاومت مصالح
16-17/30 اخالقی محمد آز مکانیک سیاالت 

10/30-12 سیاوشی مجید  آز مکانیک سیاالت 
14/30-16 طهماسبی میالد آز مکانیک سیاالت 

16-17/30 مقیمی مهدي آز مکانیک سیاالت 
13-14/30 سید مهدي عطیه کمال آباد آزمایشگاه علم مواد

09-10/30 نیکنام سیدعلی آزمایشگاه ماشینهاي کنترل عددي



14/30-16 نیکنام سیدعلی gjhgjhآزمایشگاه ماشینهاي کنترل عددي
17/30-19 شهبازي محمد آشنایی با رشته و مهارتهاي دانشجویی
17/30-19 عابدینی رضوان آشنایی با رشته و مهارتهاي دانشجویی
17/30-19 پورانصاري زینب آشنایی با رشته و مهارتهاي دانشجویی
17/30-19 قندهاریون سمانه آشنایی با رشته و مهارتهاي دانشجویی

پروژه پایانی
07/30-09 07/30-09 صفاري حمید  ترمودینامیک 1
07/30-09 07/30-09 قره قانی آیت ترمودینامیک 1
07/30-09 07/30-09 قاسمی حجت ترمودینامیک 1 
10/30-12 10/30-12 قندهاریون سمانه ترمودینامیک2
10/30-12 10/30-12 مقیمی مهدي ترمودینامیک2

14/30-16 14/30-16 رجبی مجید  تست هاي غیر مخرب و آزمایشگاه
09-10/30 09-10/30 حسینی هاشمی شاهرخ  دینامیک
09-10/30 09-10/30 خان میرزا اسماعیل  دینامیک
09-10/30 09-10/30 رجبی مجید  دینامیک

09-10/30 09-10/30 بیدآبادي مهدي  دینامیک گازها
07/30-09 07/30-09 آسیایی ساسان  دینامیک ماشین 
16-17/30 هاشمی .عابدینی.داودي.اکبري  روشهاي تولید

10/30-12 10/30-12 پورانصاري زینب ریاضی مهندسی
16-17/30 هاشمی رامین شناخت فلزات صنعتی

10/30-12 10/30-12 طاهري بهروز فتح اله طراحی اجزاء 1
10/30-12 10/30-12 خرمی شاد هادي  طراحی اجزاء 1 
09-10/30 09-10/30 اشرفی محمدجواد طراحی اجزاء 2 

13-14/30 13-14/30 ریاحی محمد  علم مواد
13-14/30 13-14/30 صدیقی محمد علم مواد

پورانصاري زینب فاز صفر



کارآموزي 1
کارآموزي 2

16-19 طالبی توتی - اکبري کارگاه اتومکانیک
10/30-13 متوسل الحق مهرداد کارگاه اتومکانیک

13-16 اکبري حبیب اله کارگاه اتومکانیک 
07/30-10/30 صفاري حمید  کارگاه تأسیسات

تحسینی امیرمهدي کارگاه تجاري سازي و کارآفرینی
07/30-10/30 بازدیدي طهرانی فرزاد  کارگاه جوشکاري و ورقکاري
10/30-13/30 بازدیدي طهرانی فرزاد  کارگاه جوشکاري و ورقکاري

07/30-10/30 قره قانی آیت کارگاه جوشکاري و ورقکاري
16-19 قره قانی آیت کارگاه جوشکاري و ورقکاري

14/30-17/3 عابدینی رضوان کارگاه روشهاي تولید 
16-19 نصر غالمعلی کارگاه روشهاي تولید 
13-16 شیخ علیزاده خانقاه کارگاه ریخته گري

14/30-17/30 داودي بهنام کارگاه ماشین ابزار
10/30-13 مالرمضانی نوید کارگاه ماشین ابزار

07/30-10/30 مالرمضانی نوید کارگاه ماشین ابزار
13-16 نصر غالمعلی کارگاه ماشین ابزار

تحسینی امیرمهدي کارگاه مهارت هاي مهندسی 1
تحسینی امیرمهدي کارگاه مهارت هاي مهندسی 2

09-10/30 09-10/30 منتظري مرتضی  کنترل اتوماتیک
09-10/30 نیکنام سیدعلی ماشینهاي کنترل عددي 

10/30/2012 10/30/2012 توتونچیان مبانی برق 1
16-17/30 16-17/30 توتونچیان مبانی برق 1
13-14/30 13-14/30 توتونچیان مبانی برق 2

16-17/30 16-17/30 توتونچیان مبانی برق 2



10/30-12 صالحی سارا محاسبات عددي
16-17/30 اکبري حبیب اله مدیریت و کنترل پروژه
16-17/30 عابدینی رضوان مدیریت و کنترل پروژه
07/30-09 07/30-09 آیت الهی مجیدرضا  مقاومت مصالح 1

09-10/30 09-10/30 دانشجو کامران مقاومت مصالح 1
07/30-09 07/30-09 شکریه محمود مهرداد مقاومت مصالح 1

16-18 صفی زاده میرسعید  مقاومت مصالح 2
09-10/30 09-10/30 اشرفی محمدجواد مقاومت مصالح 3
13-14/30 13-14/30 محمدي بیژن مقدمه اي بر اجزاي محدود
13-14/30 13-14/30 پورانصاري زینب مقدمه اي بر دینامیک سیاالت محاسباتی

10/30-12 10/30-12 شهبازي محمد مقدمه اي بر مکاترونیک
10/30-12 10/30-12 اخالقی محمد مکانیک سیاالت 1  
10/30-12 10/30-12 سیاوشی مجید  مکانیک سیاالت 2
10/30-12 10/30-12 تقوي زنوز رضا مکانیک سیاالت 2  

10/30-12 10/30-12 قره قانی آیت موتورهاي احتراق داخلی
13-17 موسوي سیدسپهر نقشه کشی  2

14/30-18/30 عابدینی رضوان نقشه کشی  2
8-12 مهربانی محبوبه نقشه کشی  2

08-12 شهریاري غالمرضا نقشه کشی صنعتی 1 - مکانیک
08-12 اکبرنیا محمد علی  نقشه کشی صنعتی 1 - مکانیک

13-17 اکبرنیا محمد علی  نقشه کشی صنعتی 1 - مکانیک
08-12 عبیري سیدمحمدمهدي نقشه کشی صنعتی 1 - مکانیک
13-17 عبیري سیدمحمدمهدي نقشه کشی صنعتی 1 - مکانیک

13-17 گیتی فر سیاوش نقشه کشی صنعتی 1 - مکانیک
08-12 محمدي نژاد سعید نقشه کشی صنعتی 1 - مکانیک



14/30-16 14/30-16 حسینعلی پور سید مصطفی  نیروگاهها (حرارتی، آبی، هسته اي)
16-17/30 نویدبخش مهدي یاتاقان و روغنکاري


	Sheet1

