
  دانشکده فنی و مهندسی 0933-0011س اراهئ شده نیمسال دوم سال تحصیلی ردو
 

 کارشناسی مهندسی عمران 69برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس پيشنياز واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

311144 

1199 

پروژه سازه
 

بتن آرمههای 
 

1 

ی بتن آرمه
سازه ها

2
—

تحليل سازه
2

 

 11:11 :9/:9311/1 استاد:) آقای دكتر علي نژاد (   ( ،كشاورزی-991( ، كالس:) كالس 1::93تا  1::9سه شنبه:)  

 11:11 :9/:9311/1 كشاورزی ( ، استاد:) آقای دكتر فرزام (  -991( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9سه شنبه:)   1192

 11:11 :9/:9311/1 حمدی (  ا( ، استاد:) آقای دكتر كشاورزی-991( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9سه شنبه:)   :119

 11:11 93/:9311/1 ( ، استاد:) آقای مهندس رضايي (  كشاورزی-991كالس ( ، كالس:)1::93تا  1::9شنبه:)سه   1193

 11:11 :9311/13/1 كشاورزی ( ، استاد:) آقای دكتر رفيعي (  -991( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9سه شنبه:)   1199

311149 

1199 

پروژه 
سازه های 

فوالدی 
 

1 
سازه های فوالدی

2-
 

تحلیل سازه ها
2

 

 11:11 92/:9311/1 ( ، استاد:) آقای دكتر علي نژاد (  كشاورزی-991( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1چهارشنبه:)  

 11:11 92/:9311/1 كشاورزی ( ، استاد:) آقای دكتر فرزام (  -991( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1چهارشنبه:)   1192

 11:11 92/:9311/1 كشاورزی ( ، استاد:) آقای دكتر احمدی (  -991( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1چهارشنبه:)   :119

 11:11 92/:9311/1 ( ، استاد:) آقای مهندس رضايي (  كشاورزی-991( ، كالس:)كالس  1::1تا  1:1چهارشنبه:)   1193

 11:11 92/:9311/1 كشاورزی ( ، استاد:) آقای دكتر رفيعي (  -991( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1چهارشنبه:)   1199

399933 1192 
روشهای اجرايي 

 ساختمان
2 

اصول معماری و شهرسازی  -2بتن -2فوالد

 یا طراحی معماری و شهرسازی
 11:11 9311/13/19 دكتر رفيعي (   ( ، استاد:) آقایفني انساني-911كالس ( ، كالس:) 99:99تا  1:39شنبه:) چهار 

 11:11  9/:9311/1 (  جهان پيما دكتر( ، استاد:) آقای كشاورزی-991كالس ( ، كالس:) 1::93تا  1::9شنبه:) دو  راه سازی 9 پروژه راه سازی 1192 399931

 هيدرولوژی مهندسي : آبهای زير زميني 1192 399991
 ق فام ( د( ، استاد:) آقای دكترصافني انساني-911الس ك( ، كالس:)99:99تا  1:39شنبه:) دو 

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر صادق فام (  -911( ، كالس:) كالس 1::1تا  1:1سه شنبه:) 
9311/1:/91 11:11 

311191 

1199 

صی
ص

پروژه تخ
 

4 

 ترم هفتم به بعد
      

 11:11 91/:9311/1 (  دانش فرازاستاد:) آقای دكتر  ( ،كشاورزی-991( ،كالس:)كالس 1::93تا  1::شنبه:) چهار 

 11:11 91/:9311/1 ، استاد:)آقای دكتر علي نژاد (  (كشاورزی-991( ، كالس:)كالس  1::93تا  1::9چهارشنبه:)   1192

 11:11 91/:9311/1 كشاورزی ( ، استاد:) آقای دكتر فرزام (  -991( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9چهارشنبه:)   :119

 11:11 91/:9311/1 كشاورزی( ، استاد:) آقای دكتر احمدی (  -991( ، كالس:)كالس 1::93تا  1::9چهارشنبه:)   

 11:11 91/:9311/1 آقای مهندس رضايي (  كشاورزی( ، استاد:)-991( ، كالس:)كالس 1::93تا  1::9چهارشنبه:   

 11:11 91/:9311/1 آقای دكتر ماجدی(  كشاورزی(، استاد:)-991كالس ( ،كالس:)1::93تا  1::9چهارشنبه:)  
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399919 

1191 

صي
ص

پروژه تخ
 

:  

 ترم هفتم به بعد
      

 11:11 91/:9311/1 (  جهان پيما دكتر، استاد:) آقای (كشاورزی-991كالس ( ، كالس:)1::93تا  1::9چهارشنبه:) 

 11:11 91/:9311/1 خانم  مهندس اشکان (  كشاورزی( ، استاد:)-991( ، كالس:)كالس ::93تا  1::9شنبه:)چهار  1191

 11:11 91/:9311/1 ( ، استاد:) آقای دكتر رفيعي (  كشاورزی-991( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9چهارشنبه:)   1191

 11:11 91/:9311/1 تاد:) خانم دكتر آقاجانلو (  كشاورزی( ، اس-991كالس ( ، كالس:)1::93تا  1::9شنبه:)چهار  1121

 11:11 91/:9311/1 ( ، استاد:)آقای دكتر صادق فام (  كشاورزی-991(، كالس:) كالس 1::93تا  1::9چهارشنبه:)  1129

 11:11 91/:9311/1 آقای دكتر چابک پور (  ( ، استاد:)كشاورزی-991( ، كالس:) كالس ::93تا  1::9چهارشنبه:)  1122

 11:11 91/:9311/1 ( ، استاد:) دكتر حمزه احمدی  (  كشاورزی-991( ،كالس:)كالس 1::93تا  1::9چهارشنبه:)  :112

399919 1192 
هيدرولوژی 

 آماری و پروژه
 هيدرولوژی مهندسي :

اجدی  (  فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر م-911( ، كالس:) كالس 91:99تا  93:39سه شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر ماجدی(  -912( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39چهارشنبه:) 
9311/1:/2: 11:11 

399913 1192 

كاربرد كامپيوتر 

در مهندسي 

 عمران

2تحليل سازه -محاسبات عددی 2  11:11 21/:9311/1 قای دكتر فرزام (  فني انساني ( ، استاد:) آ-911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39سه شنبه:)   

399911 1192 
مقررات ملي 

 ساختمان
 11:11 21/:9311/1 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر فرزام (  -991( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39دوشنبه:)   ترم هفتم به بعد  2



  دانشکده فنی و مهندسی 0933-0011س اراهئ شده نیمسال دوم سال تحصیلی ردو
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 91:11 29/:9311/1 فني انساني ( ، استاد:) دكتر حمزه احمدی  (  -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9دوشنبه:)   ترم دوم به بعد  2 اقتصاد مهندسي 1192 399999

3999:1 

1199 
ه و اصول مهندسي زلزل

 باد

 
همنياز با تحليل 

2سازه   

فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر علي نژاد (  -911( ، كالس:) كالس  91:1تا  1::91يکشنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر علي نژاد (  -911( ، كالس:) كالس  91:1تا  1::91دوشنبه:) 
9311/1:/2: 91:11 

1192 : 
حمدی (  افني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -911( ، كالس:) كالس  91:99 تا 93:39دوشنبه:)  

 حمدی (  افني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -911( ، كالس:) كالس  91:1تا  1::91دوشنبه:) 
9311/1:/2: 91:11 

3999:2 

1199 

9بتن : 2سازه های بتن آرمه   

فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر امين رفيعي (  -911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39يکشنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر امين رفيعي (  -911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39دوشنبه:) 
9311/1:/21 91:11 

1192 
فني انساني ( ، استاد:) آقای مهندس رضايي (  -911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39يکشنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای مهندس رضايي (  -911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39به:) دوشن
9311/1:/21 91:11 

3999:9 
1199 

9فوالد 2 2سازه های فوالدی   
 91:11 9311/13/19 فني انساني ( ، استاد:) دكتر حمزه احمدی  (  -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9شنبه:)  

 91:11 9311/13/19 فني انساني ( ، استاد:) آقای مهندس رضايي (  -911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39به:) شن  1192

399931 
1199 

9بتن -مکانيک خاک 2 مهندسي پي  
 91:11 :9311/13/1 فني انساني ( ، استاد:) خانم  مهندس اشکان (  -911( ، كالس:) كالس  91:1تا  1::91شنبه:)  

 91:11 :9311/13/1 فني انساني ( ، استاد:) دكتر حمزه احمدی  (  -911( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1دوشنبه:)   1192

399932 

1199 

 مکانيک سياالت : هيدروليک و آزمايشگاه 

فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر دانش فراز (  -:91( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر دانش فراز (  -:91( ، كالس:) كالس  91:99ا ت 93:39شنبه:) 
9311/1:/91 91:11 

1192 
فني انساني ( ، استاد:) خانم دكتر آقاجانلو (  -:91( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39شنبه:)  

 انم كامله آقاجانلو (  فني انساني ( ، استاد:) خ-911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9يکشنبه:) 
9311/1:/91 91:11 

399939 
1199 

 2 راه سازی
نقشه  -مکانيک خاک

 برداری

 91:11 21/:9311/1 فني انساني ( ، استاد:) دكتر حمزه احمدی  (  -919( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1يکشنبه:)  

 91:11 21/:9311/1 جهان پيما(   دكتر، استاد:) آقای  فني انساني(-911( ، كالس:) كالس 91:99تا  93:39يکشنبه:)   1192

399911 1192 
بازرسي، تعمير و ترميم 

 سازه ها
9فوالد -9بتن 2  91:11 29/:9311/1 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر احمدی (  -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9دوشنبه:)   
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 سی عمرانکارشناسی مهند 69برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس پيشنياز واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

 92:11 29/:9311/1 ( ، استاد:) آقای مهندس رضايي (  فني انساني-919( ، كالس:) كالس 1::93تا  1::9سه شنبه:)   مصالح ساختماني 2 تکنولوژی بتن 1192 :39992

9مقاومت مصالح : 9يل سازه ها تحل 1192 399921  
فني انساني( ، استاد:) آقای دكتر لطف الهي (  -911( ، كالس:) كالس 91:99تا  93:39يکشنبه:)  

 فني انساني( ، استاد:) آقای دكتر لطف الهي (  -911( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39چهارشنبه:) 
9311/13/19 92:11 

 : مکانيک خاک 1192 3999:1
 -شناسيزمين 

9مقاومت مصالح  

فني انساني ( ، استاد:) خانم  مهندس اشکان (  -911( ، كالس:) كالس  91:1تا  1::91يکشنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) خانم  مهندس اشکان (  -919( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9دوشنبه:) 
9311/1:/2: 92:11 

399991 
1199 

بتنتکنولوژی  9 تکنولوژی بتن  -آز  
 92:11 :9/:9311/1 مصالح  ( ، استاد:) آقای مهندس مهدی رضايي (   -( ، كالس:) آز  91:1تا  1::91سه شنبه:)  

 92:11 :9/:9311/1 مصالح  ( ، استاد:) آقای دكتر مهدی ماجدی اصل  (   -( ، كالس:) آز  91:1تا  1::91دوشنبه:)   1192

9ومت مصالحمقا : 2مقاومت مصالح  1192 399992  
 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر رفيعي (-919( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1دوشنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر رفيعي (  -919( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39سه شنبه:)   
9311/1:/91 92:11 

39999: 1192 
طراحي معماری و 

 شهرسازی 
 92:11 21/:9311/1 (  جهان پيما دكترفني انساني ( ، استاد:) آقای -919( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39 دوشنبه:)  رسم فني 2

399911 1192 
در  GISمباني 

 مهندسي عمران
 92:11 21/:9311/1 جهان پيما(   دكترفني انساني ( ، استاد:) آقای -919( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39دوشنبه:)     2

 

 

 

 

 



  دانشکده فنی و مهندسی 0933-0011س اراهئ شده نیمسال دوم سال تحصیلی ردو
 
 

 کارشناسی مهندسی عمران 66برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس پيشنياز واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

9رياضي : 2رياضي عمومي  1192 399912  
 شکری  (فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -919( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1شنبه:)  

 ( ، استاد:) آقای دكتر شکری  (  فني انساني-919( ، كالس:)كالس 99:99تا  1:39) شنبه:  
9311/13/11 93:11 

   : برنامه نويسي كامپيوتر 1192 399913
 فني انساني ( ، استاد:) خانم دكتر آقاجانلو ( -919( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) خانم دكتر آقاجانلو (  -919س ( ، كالس:) كال 1::1تا  1:1سه شنبه:)  
9311/13/91 93:11 

9رياضي 2 آمار و احتماالت مهندسي  1192 399911  93:11 :9311/13/9 جهان پيما(   دكترفني انساني( ، استاد:) آقای -919، كالس:) كالس (99:99تا  1:39يکشنبه:)   

399922 

1199 
مصالح ساختماني و 

 اهآزمايشگ
 زمين شناسي 2

فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر ماجدی(  -919( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39يکشنبه:)  

 مصالح  ( ، استاد:) آقای مهندس رضايي (   -( ، كالس:) آز  1::93تا  1::9دوشنبه:) 
9311/91/21 93:11 

1192 
انساني( ، استاد:) آقای دكتر ماجدی(  فني -919( ، كالس:) كالس 91:99تا  93:39يکشنبه:)  

 مصالح  ( ، استاد:) آقای دكتر مهدی ماجدی اصل  (   -( ، كالس:) آز  99:99تا  1:39دوشنبه:) 
9311/1:/21 93:11 

9رياضي : استاتيک 1192 399929  
 فني انساني ( ، استاد:) آقای مهندس رضايي ( -919( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای مهندس رضايي (  -919( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9يکشنبه:) 
9311/13/1: 93:11 

  : فارسي 1192 1111231
(   فرماني دكترفني انساني ( ، استاد:) آقای -919( ، كالس:) كالس  91:11تا  1::91شنبه:) 

 (   فرماني دكترفني انساني ( ، استاد:) آقای -919( ، كالس:) كالس  91:11تا  1::91يکشنبه:) 
9311/13/91 93:11 
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 آب و سازه های هیدرولیکی-کارشناسی ارشد مهندسی عمران 66برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

 : هيدروليک محاسباتي 1192 393919
 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر رسول دانش فراز ( -912( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1سه شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر رسول دانش فراز (  -991( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39سه شنبه:)  
9311/13/1: 99:11 

 : روش اجزاء محدود 1192 393911
فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر بابک علي نژاد (  -991( ، كالس:) كالس  91:1تا  1::91سه شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر بابک علي نژاد (  -991( ، كالس:) كالس  1:39تا  1:1چهارشنبه:) 
9311/13/91 99:11 

393929 1192 
مدلهای فيزيکي و اندازه 

 گيريهای ميداني
: 

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر رسول دانش فراز ( -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9سه شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر رسول دانش فراز (  -991( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39سه شنبه:)  
9311/13/11 99:11 

 : مهندسي رودخانه 1192 3939:1
فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر مهدی ماجدی اصل  (  -:91كالس:) كالس  ( ، 99:99تا  1:39چهارشنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر مهدی ماجدی اصل  (  -:91( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9چهارشنبه:) 
9311/13/9: 99:11 

 

 

 

 ت منابع آبمهندسی و مدیری -کارشناسی ارشد مهندسی عمران 69برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

   (   اساتيد گروهفني انساني ( ، استاد:) -911( ، كالس:) كالس  91:11تا  1:1:) شنبه 1 پايان نامه 1192 393921

 

 

 

 



  دانشکده فنی و مهندسی 0933-0011س اراهئ شده نیمسال دوم سال تحصیلی ردو
 
 

 

 

 هندسی و مدیریت منابع آبم-کارشناسی ارشد مهندسی عمران 66برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

393219 1192 
آب های زير زميني 

 پيشرفته
: 

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر صادق فام (-991( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكترصادق فام (  -991) كالس ( ، كالس: 99:99تا  1:39شنبه:)   
9311/13/1: 99:11 

393211 1192 
تحليل ريسک،عدم 

 قطعيت و اعتمادپذيری
: 

فني انساني ( ، استاد:) آقای دكترصادق فام (  -991( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9يکشنبه:)  

 ني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر صادق فام (  ف-:91( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39يکشنبه:) 
9311/13/9: 99:11 

 : محاسبات نرم 1192 393293
فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر چابک پور (  -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9شنبه:)  

 پور (  فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر چابک -911( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39شنبه:) 
9311/13/11 99:11 

393229 1192 
مدلسازی جريان و 

 كيفيت آبهای سطحي
: 

فني انساني ( ، استاد:) خانم دكتر آقاجانلو (  -991( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1يکشنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) خانم دكتر آقاجانلو (  -991( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39يکشنبه:) 
9311/13/91 99:11 

 

 

 مهندسی و مدیریت منابع آب -کارشناسی ارشد مهندسی عمران 69برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

   (   اساتيد گروهستاد:) فني انساني ( ، ا-911( ، كالس:) كالس  91:11تا  1::91:) چهارشنبه 1 پايان نامه 1192 393292

 

 

 



  دانشکده فنی و مهندسی 0933-0011س اراهئ شده نیمسال دوم سال تحصیلی ردو
 
 

 

 

 سازه-کارشناسی ارشد مهندسی عمران 66برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

393:11 1192 
سازه های بتن آرمه 

 پيشرفته
: 

انساني ( ، استاد:) آقای دكتر امين رفيعي (   فني-911( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39سه شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر امين رفيعي (  -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9چهارشنبه:) 
9311/13/9: 99:11 

393:91 1192 
بهسازی لرزه ای سازه 

 های موجود
: 

، استاد:) آقای دكتر حميدرضااحمدی (   فني انساني (-911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39سه شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر حميدرضااحمدی (  -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9سه شنبه:) 
9311/13/11 99:11 

 : بهينه سازی 1192 1::393
لي نژاد (  فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر بابک ع-991( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1سه شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر بابک علي نژاد (  -991( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39چهارشنبه:) 
9311/13/1: 99:11 

 : كنترل لرزه ای سازه ها 1192 3::393
م (  فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر مازيار فهيمي فرزا-911( ، كالس:) كالس  91:1تا  1::91سه شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر مازيار فهيمي فرزام (  -911( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1چهارشنبه:) 
9311/13/91 99:11 

 

 

 

 سازه-کارشناسی ارشد مهندسی عمران 69برنامه ارائه شده ورودی 

 انامتح_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

   (   اساتيد گروهفني انساني ( ، استاد:) -911( ، كالس:) كالس  91:11تا  11:11شنبه:)  1 پايان نامه 1192 1::393

 

 



  دانشکده فنی و مهندسی 0933-0011س اراهئ شده نیمسال دوم سال تحصیلی ردو
 
 

 

 شیمیکارشناسی مهندسی  69برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس پيشنياز واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_كد

39:931 
آزمايشگاه 

 عمليات
9عمليات واحد 9 1192  11:11 92/:9311/1 فني انساني( ، استاد:) آقای دكتر اميد احمدی (  -911كالس ( ، كالس:) 91:1تا  1::91شنبه:) دو  

39:931 
آزمايشگاه كنترل 

 فرآيندها
 11:11 :9/:9311/1 آقای دكتر احمدی (  فني انساني( ، استاد:)-911) كالس ( ، كالس:91:99تا  93:39دوشنبه:)   كنترل فرآيندها 9 1192

39:991 
فرآيندهای 

 پتروشيمي
1192 2 

 -9عمليات واحد

 مباني مهندسي پليمر
 11:11 91/:9311/1 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر اميد احمدی (  -911( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1دوشنبه:)  

39:91: 
تخصصي زبان 

 مهندسي شيمي
 11:11 :2/:9311/1 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر عليپور (  -911( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39سه شنبه:)   زبان عمومي 2 1192

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دانشکده فنی و مهندسی 0933-0011س اراهئ شده نیمسال دوم سال تحصیلی ردو
 
 

 

 شیمیکارشناسی مهندسی  69برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ درس برنامه كلي پيشنياز واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_كد

39:9:1 
آزمايشگاه شيمي 

 فيزيک
 99:11 :9/:9311/1 ( ، استاد:) دكتر پادروند (   9شيمي  -( ، كالس:) آز 99:99تا  1:39يکشنبه:)   شيمي فيزيک 9 1192

 انتقال جرم : 1192 9عمليات واحد  39:933
ي انساني ( ، استاد:) آقای دكتر عليپور (  فن-911( ، كالس:) كالس  91:99تا  1::99يکشنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر عليپور (  -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9سه شنبه:) 
9311/1:/21 99:11 

39:991 
سينتيک و طرح 

 راكتور
2ترموديناميک -انتقال جرم 3 1192  

 كريمي ( ني ( ، استاد:) آقای دكترني انساف-911( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1يکشنبه:)  

 كريمي (   ني انساني ( ، استاد:) آقای دكترف-911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39سه شنبه:)  
9311/13/1: 99:11 

39:999 
كاربرد رياضيات در 

 مهندسي شيمي
محاسبات عددی -انتقال جرم : 1192  

ساني ( ، استاد:) آقای دكتر چيا سواری (  فني ان-911( ، كالس:) كالس  91:1تا  1::91شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر چيا سواری (  -911( ، كالس:) كالس  1::99تا  93:39يکشنبه:) 
9311/1:/91 99:11 

39:992 
كارگاه نرم افزار 

 مهندسي شيمي
برنامه نويسي-محاسبات عددی 9 1192  99:11 :2/:9311/1 ايت كامپيوتری فني ( ، استاد:) آقای دكتر صيفاری (  ( ، كالس:) س 91:99تا  93:39سه شنبه:)   

39:991 
مباني مهندسي 

 پليمر
 99:11 21/:9311/1 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر حاجي بابازاده (  -911( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1سه شنبه:)     2 1192

علوم زيستي مقدمه ای بر : 1192 مهندسي بيوشيمي 39:911  
فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر اميد احمدی (  -911( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر اميد احمدی (  -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9دوشنبه:) 
9311/1:/29 99:11 

 

 

 

 



  دانشکده فنی و مهندسی 0933-0011س اراهئ شده نیمسال دوم سال تحصیلی ردو
 
 

 شیمیی کارشناسی مهندس 69برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس پيشنياز واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_كد

 2 1192 محاسبات عددی 39:999
 -معادالت ديفرانسيل

2رياضي  
 11::9 :2/:9311/1 فني انساني ( ، استاد:) دكتر حمزه احمدی  (  -911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39شنبه:)  

 2آزمايشگاه فيزيک  39:991
1199 

9 
2همنياز فيزيک   

  

 11::9 92/:9311/1 فيزيک و آبياری  ( ، استاد:) آقای دكتر بابک پروين (  -( ، كالس:) آز 91:1تا  1::91شنبه:)  

 11::9 92/:9311/1 فيزيک و آبياری  ( ، استاد:) آقای دكتر پروين (  -( ، كالس:) آز 91:1تا  1::91يکشنبه:)   1192

39:92: 
آزمايشگاه شيمي آلي 

 مهندسي شيمي
 11::9 :9/:9311/1 ( ، استاد:) آقای دكتر كريمي نامي (   9شيمي  -( ، كالس:) آز 91:99تا  93:39يکشنبه:)   شيمي آلي 9 1192

 شيمي عمومي : 1192 شيمي تجزيه 39:923
اد:) آقای دكتر آوانس  (  فني انساني ( ، است-911( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر آوانس  (  -911( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1دوشنبه:) 
9311/1:/21 9::11 

39:9:3 
ترموديناميک مهندسي 

 2شيمي 
9ترموديناميک : 1192  

عليپور (  فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر عليپور (  -911( ، كالس:) كالس  1::91تا  1:39يکشنبه:) 
9311/1:/91 9::11 

9مکانيک سياالت 2 1192 2مکانيک سياالت  39:9:1  11::9 :9311/13/1 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر عليپور (  -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9يکشنبه:)   

9مکانيک سياالت : 1192 9انتقال حرارت  39:931  
فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر كريمي (  -911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1::91يکشنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتركريمي (  -911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39دوشنبه:) 
9311/1:/21 9::11 

39:991 
ای بر علوم  مقدمه

 زيستي
 11::9 29/:9311/1 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر سواری (  -911( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39شنبه:)     2 1192

 

 

 

 



  دانشکده فنی و مهندسی 0933-0011س اراهئ شده نیمسال دوم سال تحصیلی ردو
 
 

 شیمیکارشناسی مهندسی  66برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_مانز امتحان_تاريخ برنامه كلي درس پيشنياز واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_كد

9رياضي : 1192 2رياضي  39:992  
 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر صيفاری ( -911( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1يکشنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر صيفاری (  -912( ، كالس:) كالس  1::91تا  1:39سه شنبه:)  
9311/13/91 99:11 

2همنياز رياضي  : 1192 لمعادالت ديفرانسي :39:99  
فني انساني ( ، استاد:) آقای  دكتر شهرياری (  -912( ، كالس:) كالس  99:99تا  1::91سه شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای  دكتر شهرياری (  -911( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1چهارشنبه:) 
9311/13/9: 99:11 

 9آزمايشگاه فيزيک  39:991
1199 

9 
9نياز رياضيهم   

  

 99:11 :9/:9311/1 فيزيک و آبياری  ( ، استاد:) الهام نوروزی افشار (  -( ، كالس:) آز 1::1تا  1:1دوشنبه:)  

 99:11 :9/:9311/1 فيزيک و آبياری  ( ، استاد:) الهام نوروزی افشار (  -( ، كالس:) آز 99:99تا  1:39دوشنبه:)   1192

 3 1192 و موادموازنه انرژی  39:9:2
همنياز معادالت 

  ديفرانسيل

 (   آقای دكتر سلطانيفني انساني ( ، استاد:)-912( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9يکشنبه:)  

 (   آقای دكتر سلطانيفني انساني ( ، استاد:) -:91( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9سه شنبه:)  
9311/13/19 99:11 

39:9:: 
دسي ترموديناميک مهن

 9شيمي 
1192 : 

همنياز معادالت  

 ديفرانسيل

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر كريمي ( -911( ، كالس:) كالس  1::91تا  1:39يکشنبه:)  

 كريمي (  ني انساني ( ، استاد:) آقای دكترف-911( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1سه شنبه:)  
9311/13/19 99:11 

  : 1192 ليسي(زبان خارجي )انگ 1111291
 (  شادماندكتر  خانمفني انساني ( ، استاد:) -911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39:) چهارشنبه 

 (   ني انساني ( ، استاد:) خانم دكتر شادمانف-911( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39:) چهارشنبه 
9311/13/11 99:11 
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 فراورش -پلیمرمهندسی رشد اکارشناسی  66برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_كد

 : 1192 شيمي فيزيک پيشرفته پليمرها 399212
فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر حاجي بابازاده (  -:91( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39يکشنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر حاجي بابازاده (  -911( ، كالس:) كالس  91:99تا  1::99يکشنبه:) 
9311/13/91 91:11 

 : 1192 خواص مهندسي پليمرها 399213
 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر محمد سبزی ( -911( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1شنبه:)  

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر محمد سبزی (  -919( ، كالس:) كالس  39::9تا  1::9شنبه:)  
9311/13/19 91:11 

 : 1192 پليمرهای زيست سازگار 399291
فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر محمد سبزی (  -911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39شنبه:)  

 ی دكتر محمد سبزی (  فني انساني ( ، استاد:) آقا-911( ، كالس:) كالس  1::93تا  39::9شنبه:) 
9311/13/11 91:11 

399291 
طراحي و مهندسي فرآيندهای 

 پليمری به كمک كامپيوتر
1192 : 

فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر حاجي بابازاده (  -912( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1يکشنبه:)  

 د:) آقای دكتر حاجي بابازاده (  فني انساني ( ، استا-911( ، كالس:) كالس  1::99تا  93:39يکشنبه:) 
9311/13/9: 91:11 

 

 

 

 فراورش -پلیمرمهندسی ارشد کارشناسی  69برنامه ارائه شده ورودی 

 امتحان_زمان امتحان_تاريخ برنامه كلي درس واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_كد

 (   اساتيد گروهفني انساني ( ، استاد:) -919س ( ، كالس:) كال 91:11تا  1::91:) سه شنبه  1 1192 پايان نامه 399299
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 69برنامه دروس ارائه شده گروه مهندسی مکانیک ورودی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتحان_تاریخ امتحان_زمان برنامه کلی درس پیشنیاز واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

399931 

طراحي مبدلهای 

 9انتقال حرارت  : 1192 حرارتي

فني انساني ( -912، كالس:) كالس( 1::93تا  1::9سه شنبه:) 

)   ، كالس:( 1::99تا  93:39(  سه شنبه:) دكتر صالحياستاد:)  

 :2/:9311/1 11:11 (دكتر صالحي فني انساني ( ، استاد:)-912كالس 

399999 

ماشينهای كنترل 

 2 1192 عددی

و  9مقاومت مصالح 

 كارگاه ماشين ابزار

فني انساني ( -:91:) كالس( ، كالس99:99تا  1:39سه شنبه:) 

 91/:9311/1 11:11 استاد:) آقای دكتر فرزاد پشم فروش (

 - : 1192 پروژه پاياني 399931

 ( ، كالس:) نامشخص ( ، 91:1تا  1::91دوشنبه:) 

 91/:9311/1 1::99 ( اساتيد گروه) استاد:

 9كارآموزی  1/9 1192 2كارآموزی 399991

                  كالس:) نامشخص ( ،( ،  91:1تا  1::91سه شنبه:) 

 99/:9311/1 1::99 ( اساتيدگروه) استاد:



  دانشکده فنی و مهندسی 0933-0011س اراهئ شده نیمسال دوم سال تحصیلی ردو
 

 96برنامه دروس ارائه شده گروه مهندسی مکانیک ورودی

 امتحان_تاریخ امتحان_زمان برنامه کلی درس پیشنیاز واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 9 1199 آزمايشگاه مکانيک سياالت :39992
 11/:9311/1 91:11 (دكتر صالحيهيدروليک ( ، استاد:) -( ، كالس:) آز  1::93تا  1::9يکشنبه:)  2مکانيک سياالت

 9 1192 آزمايشگاه مکانيک سياالت :39992
 11/:9311/1 91:11 (دكترصالحيهيدروليک ( ، استاد:)  -( ، كالس:) آز  1::1تا  1:1شنبه:)  2مکانيک سياالت

 9 طراحي اجزا : 1192 2طراحي اجزا  399929
فني انساني( ، استاد:) آقای دكتر آجری (  -912( ، كالس:) كالس  1::3تا  1::9دوشنبه:) 

 فني انساني( ، استاد:) آقای دكتر آجری (-912( ، كالس:) كالس  1::99تا  93:39دوشنبه:) 
91:11 9311/1:/29 

 : 1192 كنترل اتوماتيک 3999:2
ارتعاشات 

 مکانيکي

آجری ( فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -912( ، كالس:) كالس  1::91تا  1:39يکشنبه:) 

 (آجریآقای دكتر استاد:) فني انساني( ،-912كالس ( ،كالس:)99:99تا  1:39شنبه:)دو

 

91:11 9311/1:/21 

 21/:9311/1 91:11 مشخص ( ، استاد:) آقای دكتر شهرام آجری (( ، كالس:) نا 91:1تا  1::91دوشنبه:)  - 9 1192 كارگاه اتومکانيک 3999:1

399931 
كارگاه ماشين ابزار و 

 ابزارسازی
1192 9 - 

                                                 ( ، كالس:) معرفي به ساير ( ، 1::1تا  1:1سه شنبه:) 

 استاد:) آقای دكتر فرزاد پشم فروش (
91:11 9311/1:/91 

 :9/:9311/1 91:11 ( اساتيدگروه( ، كالس:) نامشخص ( ، استاد:)  91:1تا  1::91سه شنبه:)  - 1/9 1192 9یزكارآمو 399932

 9 1199 آزمايشگاه انتقال حرارت 399933
 انتقال حرارت

 (هم نياز)

 ( ، كالس:) كارگاه مهندسي مکانيک ( ، 91:99تا  93:39يکشنبه:) 

 (دكتر صالحي استاد:)
91:11 9311/1:/99 

 9 1192 آزمايشگاه انتقال حرارت 399933
 انتقال حرارت

 (هم نياز)
 99/:9311/1 91:11 (دكتر صالحي ( ، كالس:) كارگاه مهندسي مکانيک ( ، استاد:) 91:1تا  1::91يکشنبه:) 

 9حرارت  انتقال : 1192 2انتقال حرارت 399931
(  معروفي آذرفني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -912س ( ، كالس:) كال 1::93تا  39::9شنبه:) 

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر معروفي آذر (-912( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39شنبه:) 
91:11 9311/1:/2: 
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 امتحان_تاریخ امتحان_زمان نامه کلی درسبر پیشنیاز واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 2 1192 محاسبات عددی 399919
برنامه نويسي 

 كامپيوتر
 1:/:9311/1 92:11 ) آقای دكتر نامي ( استاد: فني انساني( ، -912كالس ( ، كالس:) 1::1تا  1:1دوشنبه:) 

399993 
كارگاه جوشکاری و 

 ورق كاری
 21/:9311/1 92:11 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر ابراهيمي (-:91، كالس:) كالس ( 91:99تا  93:39سه شنبه:)  - 9 1192

 9ترموديناميک مواد  : 1192 2ترموديناميک  399991
 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر نامي ( -:91( ، كالس:) كالس  1::99تا  93:39دوشنبه:) 

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر نامي (-:91س ) كال  ( ، كالس: 1::1تا  1:1سه شنبه:)  
92:11 9311/1:/21 

 : 1192 9مکانيک سياالت 399929
ديناميک و معادالت 

 ديفرانسيل

) آقای دكتر معروفي آذر (   فني انساني ( ، استاد:-911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39شنبه:) 

 ي انساني ( ، استاد:) آقای دكتر معروفي آذر (فن-911) كالس  ( ، كالس: 39::9تا  1::9شنبه:) 
92:11 9311/1:/29 

 :2/:9311/1 92:11 ) آقای دكتر پشم فروش ( فني انساني ( ،استاد:-991( ، كالس:) كالس 99:99تا  1:39دوشنبه:)  9مقاومت مصالح  2 1192 2مقاومت مصالح  399921

 ديناميک : 1192 ديناميک ماشين 399921
فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر آجری (  -911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39) سه شنبه:

 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر آجری (-911) كالس     ( ، كالس: 39::9تا  1::9سه شنبه:) 
92:11 9311/13/1: 

3999:: 
مباني مهندسي برق 

9 
 2فيزيک  : 1192

(  دكتر صالحي)   فني انساني ( ، استاد:-911:) كالس ( ، كالس 1::93تا  1::9دوشنبه:) 

 ( دكتر صالحيفني انساني ( ، استاد:) -911( ، كالس:) كالس  91:99تا  1::99دوشنبه:) 
92:11 9311/1:/21 
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 امتحان_تاریخ امتحان_زمان لی درسبرنامه ک پیشنیاز واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 : 1192 2رياضي عمومي  399912
 9رياضي عمومي 

 

(   صيفاریآقای دكتر ) ( ، استاد:فني انساني-912( ، كالس:) كالس 1::1تا  1:1چهارشنبه:) 

 صيفاری فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر-912) كالس  ( ، كالس:1::91تا  1:39چهارشنبه:)
93:11 9311/1:/:1 

 : 1192 معادالت ديفرانسيل :39991
 9رياضي عمومي 

 

  شکری  فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -911( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39چهارشنبه:) 

 (شکریفني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -911( ، كالس:) كالس  91:99تا  1::91چهارشنبه:) 
93:11 9311/13/11 

 9فيزيک  : 1192 2فيزيک  399911
پروين (  فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -912( ، كالس:) كالس  99:99تا  1::91چهارشنبه:) 

 پروين (فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -912) كالس  ( ، كالس: 1::93تا  1::9چهارشنبه:) 
93:11 9311/13/19 

 9 1199 9آزمايشگاه فيزيک  399911
 :2/:9311/1 93:11 استاد:) آقای دكتر محمد رضا سيار (فيزيک و آبياری  ( ،-( ، كالس:) آز 1::1تا  1:1يکشنبه:)  9فيزيک 

 9 1192 9آزمايشگاه فيزيک  399911
 :2/:9311/1 93:11 د:) آقای دكتر محمد رضا سياراستافيزيک و آبياری  ( ،-( ، كالس:) آز 99:99تا  1:39يکشنبه:)  9فيزيک 

 : 1192 استاتيک :39999
 و 9رياضي عمومي 

 9فيزيک 

نامي (  فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  39::9سه شنبه:) 

 نامي (اد:) آقای دكتر فني انساني ( ، است-911) كالس  ( ، كالس: 91:99تا  93:39سه شنبه:) 
93:11 9311/13/11 

 شيمي عمومي : 1192 علم مواد 399991
ابراهيمي (  ) آقای دكتر  فني انساني ( ، استاد:-:91( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9دوشنبه:) 

 (ابراهيميقای دكتر فني انساني ( ، استاد:) آ-:91) كالس ( ، كالس: 91:99تا  1::91سه شنبه:) 
93:11 9311/13/9: 

3999:1 
نقشه كشي صنعتي 

2 
1199 2 

نقشه كشي صنعتي 

9 
 9311/13/99 93:11 ابراهيمي (استاد:) آقای دكتر ( ، كالس:) سايت كامپيوتری فني ( ، 91:99تا  93:39دوشنبه:) 

3999:1 
نقشه كشي صنعتي 

2 
1192 2 

نقشه كشي صنعتي 

9 
 9311/13/99 93:11 ابراهيمي (استاد:) آقای دكتر ( ، كالس:) سايت كامپيوتری فني ( ، 91:1تا  1::91دوشنبه:) 
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 112نيمسال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتحان_تاریخ نامتحا_زمان برنامه کلی درس واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 : 1192 متالوژی در توليد :39999
ابراهيمي (  فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -912( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39يکشنبه:) 

 ابراهيمي (فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -912( ، كالس:) كالس  91:99تا  1::91)     يکشنبه:
91:11 9311/13/9: 

 : 1192 شبيه سازی كامپيوتری 3999:1
معروفي آذر (  فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -911، كالس:) كالس ( 1::1تا  1:1يکشنبه:) 

 معروفي آذر (استاد:) آقای دكتر   فني انساني ( ، -911( ، كالس:) كالس  1::91تا  1:39يکشنبه:) 
91:11 9311/1:/:1 

 : 1192 9مکانيک شکست  399939
پشم فروش (  فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -911( ، كالس:) كالس  99:99تا  1::91يکشنبه:) 

 پشم فروش (فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9)   يکشنبه:
91:11 9311/13/11 
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 امتحان_تاریخ امتحان_زمان برنامه کلی درس پیشنیاز واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

3922:1 
توليد فلزات غير 

 آهني
1192 : 

اصول پيرومتالورژی 

 اصول هيدرومتالورژی

(  فرزانهفني انساني (، استاد:) آقای دكتر -912كالس كالس:)( ،  1::1تا  1:39شنبه:) 

 فرزانه (فني انساني ( ، استاد:) آقای -912)كالس   ( ، كالس: 99:99تا  1:39شنبه:) 
11:11 9311/1:/91 

392239 
اصول مهندسي 

 سطح
1192 2 

خوردگي وحفاظت 

 مواد
 (اكبرپور فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -911كالس ، كالس:) (91:99تا  93:39دوشنبه:) 

11:11 9311/1:/:1 

 (اكبرپور فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -991( ، كالس:) كالس  91:1تا  1::91دوشنبه:)  - 2 1192 مواد مركب 392292
11:11 9311/13/19 

 2 1192 آلياژهای غيرآهني 392291
فيزيکي مواد متالورژی 

2 
 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر احد محمدزاده -991( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39دوشنبه:) 

11:11 9311/1:/29 

392291 
بررسي های 

 غيرمخرب
 فرزانه (فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -991( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9شنبه:)  - 2 1192

11:11 9311/1:/2: 
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 امتحان_تاریخ امتحان_زمان برنامه کلی درس پیشنیاز واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_دک

392229 
آزمايشگاه خواص 

 9مکانيکي مواد 
1199 9 

خواص مکانيکي 

 9مواد 
 11/:9311/1 91:11 شکروش (استاد:) آقای  ( ، كالس:) آزمايشگاه مواد  ( ، 99:99تا  1:39سه شنبه:) 

392229 
آزمايشگاه خواص 

 9مکانيکي مواد 
1192 9 

خواص مکانيکي 

 9مواد 
 11/:9311/1 91:11 شکروش (استاد:) آقای ( ، كالس:) آزمايشگاه مواد( ،  1::1تا  1:1سه شنبه:) 

3922:1 
آزمايشگاه انجماد و 

 ريخته گری
1199 9 

اصول انجماد 

 وريخته گری
 91/:9311/1 91:11 مالکي(استاد:) آقای دكتر  خواص فيزيکي ( ، -( ، كالس:) آز  91:1تا  1::91سه شنبه:)

3922:1 
آزمايشگاه انجماد و 

 ريخته گری
1192 9 

اصول انجماد 

 وريخته گری
 91/:9311/1 91:11 مالکي(استاد:) آقای دكتر خواص فيزيکي ( ،  -( ، كالس:) آز  99:99تا  1:39يکشنبه:) 

 1:/:9311/1 91:11 فرزانه) آقای دكتر  استاد:فني انساني ( ، -991( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39يکشنبه:)  9ترموديناميک مواد  2 1192 اصول پيرومتالورژی 3922:9

 91/:9311/1 91:11 فرزانه () آقای دكتر  استاد:فني انساني ( ، -911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9يکشنبه:)  9ترموديناميک مواد  2 1192 اصول هيدرومتالورژی 3922:2

 2 1192 عمليات حرارتي 3922:9
متالورژی فيزيکي 

 9مواد 

 ) آقای دكتر استاد:فني انساني ( ، -911( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39سه شنبه:) 

 شکروش (
91:11 9311/13/19 

392232 
جوشکاری و اتصال 

 مواد
1192 : 

اصول انجماد 

 وريخته گری

 محمدزاده ) آقای دكتر استاد:فني انساني ( ،-912كالس:) كالس  ( ، 1::93تا  1::9دوشنبه:) 

 محمدزادهفني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -912) كالس ( ، كالس:1::99تا  93:39دوشنبه:) 
91:11 9311/1:/2: 

 29/:9311/1 91:11 محمدزاده) آقای دكتر  استاد: ( ،فني انساني-991( ، كالس:) كالس 1::93تا  1::9سه شنبه:)  - 2 1192 زبان تخصصي 392239
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امتحان_تاریخ امتحان_زمان برنامه کلی درس پیشنیاز واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد  

 : 1192 رياضي مهندسي 392213
معادالت 

 ديفرانسيل

چابک پور فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -919( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9سه شنبه:) 

 چابک پوراستاد:) آقای دكتر فني انساني ( ،-919( ، كالس:) كالس  1::99تا  93:39سه شنبه:) 
92:11 9311/13/19 

392219 
مباني و برنامه سازی 

 كامپيوتر
 21/:9311/1 92:11 صيفاری (استاد:) آقای دكتر كشاورزی ( ،-991( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1سه شنبه:)  - 2 1192

 شيمي فيزيک مواد : 1192 9ترموديناميک مواد  :39222
فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر محمد مالکي(  -991( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1دوشنبه:) 

 مالکي(استاد:) آقای دكتر ( ، فني انساني-991( ، كالس:) كالس  1::91تا  1:39دوشنبه:) 
92:11 9311/1:/91 

392223 
خواص مکانيکي 

 9مواد 
 مکانيک مواد : 1192

(  شکروش( ، استاد:) آقای دكترفني انساني -911( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1چهارشنبه:) 

 شکروش (آقای دكتراستاد:) فني انساني ( ،-911( ، كالس:) كالس  1::91تا  1:39هارشنبه:) چ
92:11 9311/1:/29 

392221 
متالوگرافي و -آز

 9ريز ساختار مواد 
1199 9 

متالورژی فيزيکي 

 9مواد 
 11/:9311/1 92:11 اكبرپور (استاد:) آقای دكتر خواص فيزيکي ( ، -( ، كالس:) آز  99:99تا  1:39يکشنبه:) 

392221 
متالوگرافي و -آز

 9مواد ريز ساختار 
1192 9 

متالورژی فيزيکي 

 9مواد 
 11/:9311/1 92:11 محمدرضا اكبرپور (اص فيزيکي ( ، استاد:) دكترخو -( ، كالس:) آز  1::1تا  1:1يکشنبه:) 

 :2/:9311/1 92:11 ( محمدزادهاستاد:) آقای دكتر فني انساني ( ،-991( ، كالس:) كالس  99:99تا  1:39سه شنبه:)  - 2 1192 سينتيک مواد 392221

392231 
خوردگي و حفاظت 

 مواد
 21/:9311/1 92:11 استاد:) دكتر امير فرزانه (فني انساني ( ،-911كالس:) كالس  ( ، 91:1تا  1::91يکشنبه:)  - 2 1192

392231 
متالورژی فيزيکي 

 2مواد 
1192 2 

متالورژی فيزيکي 

 9مواد 
 1:/:9311/1 92:11 فني انساني ( ، استاد:) دكتر محمد مالکي(-991كالس ( ، كالس:)  1::93تا  1::9دوشنبه:) 
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 امتحان_تاریخ امتحان_زمان برنامه کلی درس پیشنیاز واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 : 1192 2رياضي عمومي  392212
عمومي رياضي 

9 

عظيمي(  استاد:) آقای دكتر  كشاورزی ( ، -991( ، كالس:) كالس  1::1تا  1:1يکشنبه:) 

 عظيمي (استاد:) آقای دكتر كشاورزی ( -991( ، كالس:) كالس  1::91تا  1:39يکشنبه:) 
93:11 9311/1:/:1 

 9فيزيک  : 1192 2فيزيک  392211
پروين (  شنبه:) استاد:) آقای دكتر كشاورزی ( ،-991( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9شنبه:) 

 پروين (كشاورزی ( ، استاد:) آقای دكتر -991) كالس   ( ، كالس: 1::99تا  93:39
93:11 9311/13/11 

 21/:9311/1 93:11 استاد:) آقای دكتر بابک پروين (فيزيک و آبياری( ،-كالس:) آز( ،  99:99تا  1:39شنبه:)  نيازهم 2فيزيک  9 1199 2آزمايشگاه فيزيک  392291

 21/:9311/1 93:11 استاد:) آقای دكتر بابک پروين (فيزيک و آبياری  ( ،-( ، كالس:) آز 1::1تا  1:1شنبه:)  نيازهم 2فيزيک  9 1192 2آزمايشگاه فيزيک  392291

392292 
آزمايشگاه شيمي 

 عمومي
1199 9 

 29/:9311/1 93:11 (  خانم قياسياستاد:)( ، 9شيمي  -( ، كالس:) آز 1::93تا  1::9دوشنبه:)  شيمي عمومي

392292 
آزمايشگاه شيمي 

 عمومي
1192 9 

 29/:9311/1 93:11 (خانم قياسياستاد:)  ( ، 9شيمي  -( ، كالس:) آز 99:99تا  1:39دوشنبه:)  شيمي عمومي

 - 9 1199 كارگاه عمومي 392293
مالکي(  فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -912( ، كالس:) كالس  91:99تا  93:39دوشنبه:) 

 مالکي(استاد:) آقای دكتر فني انساني ( ،-912( ، كالس:) كالس  91:99تا  1::91دوشنبه:) 
93:11 9311/13/91 

 9 1192 كارگاه عمومي 392293
 

 9311/13/91 93:11 مالکي(فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -912( ، كالس:) كالس  91:1تا  1::91 يکشنبه:)

 9311/13/11 93:11 (شکروش فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر-911( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9سه شنبه:)  9فيزيک  2 1192 ايستايي 392291

392221 
 بلور شناسي و

 آزمايشگاه
 شيمي عمومي : 1192

مالکي( فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر -:91( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9يکشنبه:) 

 مالکي(استاد:) آقای دكتر فني انساني ( ،-:91( ، كالس:) كالس  1::99تا  93:39يکشنبه:) 
93:11 9311/13/19 
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 امتحان_تاریخ امتحان_زمان برنامه کلی درس واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 : 1192 9نانو مواد  392911
(   كشاورزی ( ، استاد:) آقای دكترحسين شکروش-991( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9دوشنبه:) 

 كشاورزی ( ، استاد:) آقای دكترحسين شکروش (-991( ، كالس:) كالس  1::99تا  93:39دوشنبه:) 
91:11 9311/13/11 

392911 
روشهای پيشرفته در شناسائي و 

 اندازه گيری خواص مواد نانو
1192 : 

 اكبرپور (كشاورزی ( ، استاد:) آقای دكتر -991( ، كالس:) كالس  1::93تا  1::9يکشنبه:) 

 اكبرپور (كشاورزی ( ، استاد:) آقای دكتر -991( ، كالس:) كالس  1::99تا  93:39يکشنبه:) 
91:11 9311/1:/:1 

 9311/13/11 91:11 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر محمد مالکي(-919( ، كالس:) كالس  91:1تا  1::91يکشنبه:)  2 1192 نانوالکترونيک 392999

392929 
روشهای تحقيق و شناخت 

 نظامهای نوآْوری
 :9311/13/9 91:11 فني انساني ( ، استاد:) آقای دكتر احد محمدزاده (-912( ، كالس:) كالس  91:1تا  1::91دوشنبه:)  2 1192


