
    94- 95   اولدروس كتاب باز      نيمسال  

 ساعت امتحان تاريخ رشته  كد درس  نام درس رديف

 8:30الي    10:30 2/10/94 مهندسي برق  گرايش قدرت 1315294 ترموديناميك .1

  مهندسي هوافضا 1315019 ترموديناميك.2

  مهندسي مكانيك حرارت و سياالت

  مهندسي مكانيك جامدات

  مكانيك ساخت و توليدمهندسي 

 مهندسي راه آهن جريه

  

  

2/10/94 

  

  

 8:30الي    10:30

  مهندسي خودرو  1315135

 مهندسي پزشكي بيومتريال

  مهندسي مكانيك حرارت و سياالت  1315022 2ترموديناميك .3

  مهندسي مكانيك جامدات

  مهندسي مكانيك ساخت و توليد

 مهندسي مكانيك تبديل انرژي(ارشد) 

 13الي     15 7/10/94

   مهندسي مديريت اجرايي 1311004 ترموديناميك و انتقال حرارت.4

20/10/94 

  

  مهندسي پزشكي باليني  1315014 8:30الي   10:30

 مهندسي پزشكي بيومكانيك 

  سيستم هاي تهويه و تبريد .5

 1طراحي سيستمهاي تهويه و مطبوع

   مهندسي مديريت اجرايي 1311007

17/10/94 

  

  مهندسي مكانيك حرارت و سياالت  1315226 13الي   15

 

  



طراحي سيستمهاي تبريد و .6

 سردخانه

 13الي   15 10/10/94 مهندسي مكانيك حرارت و سياالت 1315296

  

 8:30الي  10:30 3/10/94 مهندسي مكانيك حرارت و سياالت 1315224 ديناميك گازها.7

  

  )1اجزا   (طراحي .8

 طراحي اجزا

   مهندسي مديريت اجرايي 1311012

  

  

  

6/10/94 

  

  

  

  

 8:30الي   10:30

  مهندسي هوافضا 1315026

  مهندسي مكانيك حرارت و سياالت

  مهندسي مكانيك جامدات

  مهندسي مكانيك ساخت و توليد

 مهندسي راه آهن جريه 

 مهندسي خودرو 1315244

   مهندسي هوافضا 1315184 )2طراحي اجزا (.9

  

26/10/94  

 

  

  

 13الي   15

  مهندسي راه آهن جريه  1315126

  مهندسي مكانيك حرارت و سياالت 

  مهندسي جامدات

  مهندسي ساخت و توليد

 مقطع ارشد مهندسي مكانيك طراحي كاربردي

 8:30الي   10:30 7/10/94 مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سياالت 1315223 )2انتقال حرارت ( .10

 8:30الي   10:30 21/10/94 ژئوفيزيك  1124001 )1ه شناسي  (لزلز.11

  

  ژئوديناميك (آموزش محور).12

 

  23/10/94 ژئوفيزيك 1124012

 

  13الي   15

 

  8:30الي   10:30  20/10/94  ژئوفيزيك  1124007  )2زلزله شناسي (.13



  8:30الي   10:30  17/10/94  ژئوفيزيك  1124009  مهندسي زلزله .14

  13الي   15  6/10/94  ژئوفيزيك  1124013  رياضيات در ژئوفيزيك .15

  8:30الي   10:30  14/10/94  ژئوفيزيك  1124003  )1گراني سنجي (.16

  13الي   15  22/10/94  ژئوفيزيك  1124002  )1ژئومغناطيس (.17

  فني مهندسي   1312041  )1طراحي اجرايي (.18

  مديريت پروژه

  13 الي  15  22/10/94

  )2طراحي اجرايي (.19

  )پروژه 2طراحي اجرايي( 

  فني مهندسي   1312042

  مديريت پروژه

  

  

23/10/94  

  

  

  فني مهندسي   1311016  8:30الي   10:30

  مديريت اجرايي

  فني مهندسي  1313060  )1سازه هاي فوالدي (.20

  مهندسي عمران

  13الي   15  17/10/94

  فني مهندسي   1313094  )2سازه هاي فوالدي( .21

  مهندسي عمران 

  8:30الي   10:30  9/10/94

  پي سازي و ابنيه مسير .22

  مهندسي پي

  مهندسي راه آهن  1320068

  سازه هاي ريلي

  

  

10/10/94  

  

  

  مهندسي عمران  1313191  8:30الي   10:30

  ارشد خاك پي 

  ارشد ژئوتكنيك

  13الي   15  17/10/94  مهندسي  ارشد راه و ترابري  1313022  مهندسي پي .23

  8:30الي   10:30  1/10/94  ژئوفيزيك  1124010  لرزه زمين ساخت.24

  



  سازه هاي ريلي  –مهندسي راه آهن   1313105  طراحي سازه هاي فوالدي .25

  

  13الي   15  9/10/94

)1سازه هاي بتن آرمه (.26  

 طراحي سازه هاي بتن مصالح 

    عمران سازه –عمران  –مهندسي عمران   1313059

20/10/94  

  

  مهندسي راه آهن سازه هاي ريلي  1313095  13الي   15

  8:30الي   10:30  12/10/94  مهندسي عمران   1313093  )2سازه هاي بتن آرمه (.27

  8:30الي   10:30  26/10/94  مهندسي مديريت اجرايي   1311015  ) و پروژه1طراحي اجراي (.28

  13الي   15  17/10/94  ژئوتكنيك ارشد –خاك پي  –مهندسي عمران   1313196  مهندسي پي پيشرفته .29

  8:30الي   10:30  7/10/94  مديريت ساخت وتوليد –عمران  –مهندسي عمران   1313122  مقررات ملي ساختمان.30

  13الي   15  5/10/94  مهندسي عمران   1313313  بارگذاري.31

  8:30الي   10:30  7/10/94  جريه –مهندسي راه آهن   1315175  )2ترموديناميك (.32

طراحي  - كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك  1315027  مقاومت مصالح پيشرفته .33

  كاربردي 

  13الي   15  16/10/94

طراحي   -كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك  1315200  هيدروديناميك روغنكاري .34

  كاربردي 

  13الي   15  23/10/94

  13الي   15  16/10/94  مهندسي رباتيككارشناسي   1315129  )1طراحي اجزا (.35

  13الي   15  26/10/94  كارشناسي مهندسي رباتيك   1315177  )2طراحي اجزا (.36

مهندسي شيمي گرايش صنايع پااليش ،پتروشيمي   1317168  تقطير چندجزئي .37

  وگاز

  8:30الي   10:30  12/10/94

  



  مهندسي شيمي  1317102  )1عمليات واحد (38

  :مهندسي شيمي 

  گرايش صنايع پااليش و گاز  

  گرايش صنايع غذايي 

  مهندسي نفت:

  گرايش طراحي فرآيندهاي صنايع نفت

  صنايع نفت:

  گرايش صنايع نفت

  مهندسي پليمر:

  گرايش صنايع پليمر

  

  

  

  

  

23/10/94  

  

  

  

  

  13الي   15

  گرايش علوم تكنولوژي  رنگ –مهندسي پليمر   1317128

  مهندسي شيمي   1317105  2عمليات واحد .39

  مهندسي شيمي :

  گرايش صنايع پااليش ، پتروشيمي و گاز

  گرايش صنايع غذايي

  مهندسي نفت:

  گرايش طراحي فرآيندهاي صنايع نفت

  گرايش صنايع نفت

  13الي   15  13/10/94

  



40.  

  اقتصاد و طراحي مهندسي 

    مهندسي شيمي  1317191

  

24/10/94  

  

  

  13الي   15

  

  طراحي فرآيندهاي صنايع نفت –مهندسي نفت   1317114  بررسي مقدماتي طرح

      

  صنايع نفت –مهندسي نفت   1317182  اقتصاد طرح مهندسي

  صنايع پليمر -مهندسي پليمر  1317148  طرح اقتصاد كارخانه 

  

    

1317166  

  مهندسي شيمي گرايش صنايع پااليش ،پتروشيمي و گاز

  يغذاي مهندسي شيمي گرايش صنايع

  


