برنامه امتحانات مجازی نیمسال اول  00-01گروه مکانیک
ردیف تاریخ امتحان ساعت امتحان

12:00
1

شنبه 10/18

2

یكشنبه 10/19

3

دوشنبه 10/20

4

سه شنبه 10/21

5

چهارشنبه 10/22

6

پنجشنبه 10/23

7

شنبه 10/25

8

یكشنبه10/26

9

دوشنبه 10/27

10

سه شنبه10/28

تبرید

مکاترونیک
عنوان درس

استاد

تعداد

ریاضی عمومی 1

یحيی رهروي

31

عنوان درس

ساخت و تولید
استاد

تعداد

14:00

اصول سرپرستی

پور محمود

1

16:00

ریاضی عمومی 1

علی اكبر فتاحپور

15

8:00
10:00

ماشينهاي الكتریكی

غالمرضا شایقی

22

16:00

عنوان درس

ریاضی عمومی 1

تهویه مطبوع

تعداد

علی اكبر فتاحپور

53

مقاومت مصالح و آزمایشگاه سيد صمد صمدانی

كنترل كيفيت
كالم اله دینی

استاد

جوشکاری

احد پورعلی

نقشه کشی صنعتی

عنوان درس

استاد

تعداد

عنوان درس

استاد

تعداد

عنوان درس

استاد

تعداد

عنوان درس

استاد

ریاضی عمومی 1

بهزاد اسماعيلی

30

ریاضی عمومی 1

بهزاد اسماعيلی

14

ریاضی عمومی

بهزاد اسماعيلی

22

ریاضی عمومی

بهزاد اسماعيلی

6

اصول سرپرستی

علی پورمحمود

نظام هاي تضمين كيفيت فرزام اصغري

33

جوشكاري فلزات غير آهنی جواد رادمهر

5

27

احد پورعلی

10

كنترل كيفيت

ورقكاري

12:00

13

ماشينكاري تخصصی  2موسی واعظی پور

سعيد حاجی الرد

14

30

14:00
12:00

تربيت بدنی

گروه تربيت بدنی

14:00

مدل سازي رایانه اي

محبوب محمدپور درشكی

24

تربيت بدنی

گروه تربيت بدنی

زبان فنی

عليرضا سليمان زاده

جالل حسين زاده

تربيت بدنی
8

16:00

تربيت بدنی

گروه تربيت بدنی

طراحی و ساخت قيد و بندها ناصر شكرالهی

25

مهدي آقاباالزاده

14

جوشكاري

تربيت بدنی

گروه تربيت بدنی

الزامات كيفی جوشكاري مهدي كاظمی

6

رسول محسن زاده

9

مقاومت مصالح

ترسيم نقشههاي سهبعدي
و مدلسازي به كمك

تربيت بدنی

گروه تربيت بدنی

خليل شمسی

مقاومت مصالح و آزمایشگاه سيد صمد صمدانی

گروه تربيت بدنی

عنوان درس

استاد

تعداد

15

اصول سرپرستی

علی پورمحمود

36

7

ریاضی عمومی 1

علی اكبر فتاحپور

43

14

7

8:00
كارگاه جوشكاري

کنترل کیفی
تعداد

هندسه ترسيمی
مهدي آقاباالزاده

کنترل کیفیت خودرو

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

تهویه مطبوع 1

كالم اله دینی

20

آزمایش هاي استاندارد خودرو

سجاد حاجی محمدي خونيقی

9

نقشهكشی تأسيسات 1

رامين تيرانداز هروي

36

نقشه كشی صنعتی

سميرا راضی صوفيانی

10

تهویه مطبوع 2

دینی

23

آمار و احتماالت

علی اكبر فتاحپور

17

تربيت بدنی

گروه تربيت بدنی

حرارت مركزي با پروژه محمد علمداري
تربيت بدنی

4

كنترل كيفيت فرایند جوشكاري

مهدي كاظمی

9

6

مبانی كنترل كيفيت

كریم حسين پورفيضی

14

زبان فنی

23

گروه تربيت بدنی
عليرضا سليمان زاده

24

8:00
10:00

روش هاي حل مسئله براي بهبود مستمر

احد پورعلی

14

16:00
8:00

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

جوادیفام

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

جوادیفام

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

جوادیفام

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

جوادیفام

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

جوادیفام

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

جوادیفام

اصول سيستمهاي اطفاء حریق

بهمن رضایی سقين سرا

10

نقشهكشی تأسيسات 2

بهمن رضایی سقين سرا

15

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

جوادیفام

12:00
14:00

زبان فارسی

اساتيد فارسی

12:00

اصول رباتيك

محبوب محمدپور

زبان فارسی
25

14:00
16:00

محاسبات دستگاههاي برودتی عليرضا سليمان زاده

7

ایوب نيك بخت

14

فيزیك حرارت
برنامهنویسی كاربردي

محبوب محمدپور

اساتيد فارسی

32

زبان فارسی

اساتيد فارسی

كاربرد برق و الكترونيك در ماشينابزار

پاشایی  -شریفی

14

زبان فارسی

اساتيد فارسی

شيمیفيزیك

خليل نصيري نسب

زبان فارسی

زبان فنی

اساتيد فارسی

اساتيد فارسی

30
هندسه برخورد

ناصر شكرالهی

زبان فارسی

زبان فارسی

خليل شمسی

6

نقشه كشی صنعتی

سميرا راضی صوفيانی

33

22

آزمایشگاه شيمی عمومی

عليرضا جاوید گلشن آباد

كنترل كيفيت فرایند رنگكاري سعيد كشاورز

اساتيد فارسی

سيستم هاي كنترل تهویه مطبوع عليرضا سليمان زاده

26

8

فيزیك حرارت

ایوب نيك بخت

40

8

كارگاه تهویه مطبوع 1

مقصود بهمنی اصل

18

8:00
فناوري ساختمان

10:00

علی جابري

21

ماشينكاري تخصصی 1

واعظی پور -انصاري  -پورعلی

51

بازرسی غير مخرب

محمد بابازاده آغ اسماعيلی

1

16:00
8:00
12:00

مكانيك سياالت
زبان فنی

جعفر آقازاده

رامين فيضی خسروشاهی

8

22

طراحی و ساخت قالب هاي فلزي موسی واعظی پور

19

مواد و عمليات حرارتی و آزمایشگاه محمد بابازاده آغ اسماعيلی

33

زبان فنی

مهدي كاظمی

12

فناوري ساختمان

علی جابري

22

علم مواد

علی الماسی

2

علم مواد

علی الماسی

16

مدیریت كسبوكار

احد پورعلی

16

زبان فنی

مهدي كاظمی

3

زبان فنی

مهدي كاظمی

19

مكانيك سياالت

رامين فيضی خسروشاهی

29

جوشكاري

14:00

رضا رستمی حشمت آباد

12:00
14:00
16:00

14
كارگاه تهویه مطبوع 2

فيزیك عمومی

ایوب نيك بخت

31
فيزیك مكانيك

بيتا طاهري

105

فيزیك مكانيك

نيك بخت

فيزیك مكانيك

بيتا طاهري

48

فيزیك مكانيك

نيكبخت

فيزیك مكانيك

نيك بخت

فيزیك مكانيك

بيتا طاهري

فيزیك مكانيك

بيتا طاهري

صفحه 1

فيزیك عمومی

بيتا طاهري

فيزیك عمومی

بيتا طاهري

فيزیك مكانيك

رامين تيرانداز هروي

بيتا طاهري

5

برنامه امتحانات مجازی نیمسال اول  00-01گروه مکانیک
ردیف تاریخ امتحان ساعت امتحان

مکاترونیک
عنوان درس

تبرید
استاد

تعداد

8:00
11

چهارشنبه 10/29

ساخت و تولید

عنوان درس

استاد

تعداد

نقشهكشی با رایانه 1

فرشيد مرد كاري

7

10:00
16:00

عنوان درس

سازههاي پویا

مهدي صحرانورد

تعداد

هيدروليك و نيوماتيك و آزمایشگاه ایوب كریم زاد قویدل

45

محمد پور -شكر الهی

29

اتوماسيون صنعتی و كارگاه علی اصغر چراغی

10

طراحی به كمك رایانه
25

استاد

جوشکاری
عنوان درس

نقشه کشی صنعتی
استاد

تعداد

عنوان درس

استاد

نقشهكشی قالب پالستيك مهدي طياري

بازرسی مخرب

سيد صمد صمدانی

8

اندازهگيري دقيق و آزمایشگاه وحيد گلشن

کنترل کیفیت خودرو
تعداد

عنوان درس

استاد

کنترل کیفی
تعداد

1

1

سيستم هاي اندازه گيري و كارگاه

وحيد گلشن

22

8:00
 12پنجشنبه 10/30

12:00

آیين زندگی(اخالق كاربردي)

اساتيد معارف

آیين زندگی(اخالق كاربردي)

اساتيد معارف

آیين زندگی(اخالق كاربردي)

اساتيد معارف

آیين زندگی(اخالق كاربردي)

اساتيد معارف

آیين زندگی(اخالق كاربردي)

اساتيد معارف

14:00

كارآفرینی

كارآفرینی

كارآفرینی

كارآفرینی

كارآفرینی

نقی زاده -پور محمود  -ذاكري

كارآفرینی

نقی زاده -پور محمود  -ذاكري

كارآفرینی

نقی زاده -پور محمود  -ذاكري

علم مواد

فاطمه السادات مرعشی نجفی

34

استاتيك

سيد صمد صمدانی

3

12:00
13

شنبه 11/02

14

یكشنبه11/03

15

دوشنبه 11/04

16

سه شنبه11/05

17

چهارشنبه 11/06

14:00
16:00

نقشهكشی تبرید 1
تحليل مدارهاي الكتریكی

ابوالفضل فالح انگرابی

8:00
10:00

تجاريسازي محصول

1

مكانيزم هاي خودرو

مهدي صحرانورد

13

نقشهكشی با رایانه 1

فرشيد مرد كاري

26

آزمایشگاه سيستم هاي كنترل تهویه مطبوع

عليرضا اميري

30

سيستم هاي اندازه گيري

وحيد گلشن

8

كنترل آماري فرایند

فرزام اصغري

7

آیين زندگی(اخالق كاربردي)

اساتيد معارف

آیين زندگی(اخالق كاربردي)

اساتيد معارف

كارآفرینی

نقی زاده -پور محمود  -ذاكري

كارآفرینی

نقی زاده -پور محمود  -ذاكري

انتقال حرارت

محمد علمداري

استاتيك و مقاومت مصالح سيد صمد صمدانی

یداهلل كاظمی نژاد

4

نقشهكشی صنعتی

محمودي  -راضی

63

جوشكاري فوالدهاي آلياژي جواد رادمهر

10

27

گرافيك هنري

فرهاد كيوانی شيروانه ده

5

تجاريسازي محصول

جعفر آقازاده

3

كنترل كيفيت فرایند ورقكاري جالل حسين زاده
كاربرد كامپيوتر در كنترل كيفی صنایع خودرو

ميكروكنترلر و كارگاه 1

محمدپور-كریم پور

36

19

اصول تعمير و نگهداري كالم اله دینی

16:00
8:00

عنوان درس

استاد

تعداد

عنوان درس

استاد

تعداد

35
كارگاه تبرید 2

جعفر آقازاده

احد برادر سالك

16

استاتيك

سيد صمد صمدانی

32

استاتيك

سيد صمد صمدانی

آیين زندگی(اخالق كاربردي)

اساتيد معارف

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

ماشينهاي كنترل عددي

32

شجاعی -محمد پور

36

12:00

نقشهكشی عمومی

فرآیندهاي ساخت و مونتاژ جالل حسين زاده

14:00

سيستم هاي اندازه گيري و آزمایشگاه

الياس حدادي

36

12:00

طراحی اجزاء ماشين

بشير مصدق

16

14:00

آزمایشگاه فيزیك حرارت ایوب نيك بخت

28

آزمایشگاه فيزیك مكانيك ایوب نيك بخت

51

نگهداري و تعميرات

رضا رستمی حشمت آباد

جوشكاري لوله و مخازن مهدي طياري

رسول اسدي پيغان

31

6

طراحی اجزاي ماشين

6
21

فناوري جوشكاري و ورقكاري مهدي فوالد پنجه بناب

40

13

شيمی عمومی

بشير مصدق

فرزام اصغري

23

خليل نصيري نسب

7

22

شيمی عمومی

اجزا ماشين

خليل نصيري نسب

بشير مصدق

6

ترمودیناميك

سميرا راضی صوفيانی

20

18

8

آزمایشگاه فيزیك حرارت ایوب نيك بخت

28

16:00
8:00

مكانيزم و اجزا

مهدي واعظی پور

25

10:00
16:00

 18پنجشنبه 11/07

ریاضی عمومی 2

غالمرضا رحيم لو

24

آزمایشگاه مكانيك سياالت امير صدقی نسب

7

سنگزنی

موسی واعظی پور

ریاضی عمومی 2

غالمرضا رحيم لو

4

كاربرد نرمافزارهاي تخصصی در جوشكاري

رضا غفاري عدلی

32

ریاضی عمومی 2

غالمرضا رحيم لو

2

24

علی شریفی

آزمایشگاه فيزیك عمومی ایوب نيك بخت

15

كارگاه حرارت مركزي

كنترل كيفيت فرایند مونتاژكاري مهدي صحرانورد

7

آزمایشگاه مكانيك سياالت امير صدقی نسب

8:00

دانش خانواده

اساتيد معارف

دانش خانواده

اساتيد معارف

دانش خانواده

اساتيد معارف

دانش خانواده

اساتيد معارف

دانش خانواده

اساتيد معارف

دانش خانواده

اساتيد معارف

دانش خانواده

اساتيد معارف

دانش خانواده

اساتيد معارف

12:00

زبان خارجه

گروه زبان

زبان خارجه

گروه زبان

زبان خارجه

گروه زبان

زبان خارجه

گروه زبان

زبان خارجه

گروه زبان

زبان خارجه

گروه زبان

زبان خارجه

گروه زبان

زبان خارجه

گروه زبان

14:00

صفحه 2

17
20

