
  97 - 98 اول نيمسالبرنامه دروس ارائه شده براي 
  دانشكده مهندسي مكانيك

  9الي   7:30   
  15:30الي   14  12الي   10:30  10:30الي   9  9الي   8

  15:40الي   14
  17:30الي   16
  17:40الي   16

شنبه
  

  )ابري نياعلم مواد (
  )معصومي( 1مقاومت مصالح 

  )عطايي( 2طراحي اجزاء 
  )صفاري پور( 2ترموديناميك 

  )بازارگان( 2مكانيك سياالت 
  (نجات) ديناميك گازها

  )نائي( 1مقاومت مصالح 
  ارتعاشات (صديقي)

  )ابري نيا( 2طراحي اجزاء 
  )رئيسي( 2مكانيك سياالت 

  )ف.نجفيديناميك ماشين (
  طراحي و تكامل محصول (شقاقي)

  (معصومي) رايانهطراحي بكمك 
  (كوثري) بهينه سازي حرارتي

  )بهراميديناميك (
  (چيني) 1مكانيك سياالت 

  )اشجعي( 1انتقال حرارت 
  )حايريارتعاشات (

  )حامديطراحي و تكامل محصول (
  )آيتيسيستمهاي اندازه گيري (

  مواد مركب (صفرآبادي)
  (اخوان) تبريد و سردخانه

  رياضي مهندسي (كريم پور)
  )نائي( 2مصالح مقاومت 

مدار و ماشينهاي الكتريكي 
  (عابديني)

  )جهانگيريمباني الكترونيك (
  ** (صديقي) مكاترونيك

  تهويه مطبوع (سجادي)
  روشهاي توليد و كارگاه (آرائي)

آمار و احتماالت مهندسي (حسامي 
  فرد) 

مقدمه اي بر مهندسي مكانيك 
  )كريم پور(

مقدمه اي بر مهندسي مكانيك 
  (چيني)

  اني)مباني الكترونيك (شعشع
 مدار و ماشينهاي الكتريكي

  )جهانگيري(
 موتورهاي احتراق داخلي

  پور)(صفاري

يكشنبه
  

  )مهنما( 1مقاومت مصالح 
  (عطائي) 1طراحي اجزاء 
  )هوشفر( 1ترموديناميك 
  )احمدي( 2ترموديناميك 
  )سجادي( 1انتقال حرارت 

   )راستگوديناميك ماشين (

  )فرجيعلم مواد (
  )افشاري( 1ترموديناميك 
  )حنفي زاده( 2ترموديناميك 
  )كوثري( 1انتقال حرارت 

  )يوسفي كما( كنترل اتوماتيك
طراحي و تكامل محصول 

  )معصومي(
  (موسوي) 3مقاومت مصالح 

 ديناميك سياالت محاسباتي
  (جعفري)

  )ذاكرزادهديناميك (
  )دانش مهر( 2طراحي اجزاء 

  )ك.صادقي( 2مكانيك سياالت 
  )مقيمي زندارتعاشات (

  (شريعت پناهي) 1طراحي اجزاء 
  سيستمهاي اندازه گيري (شيرازي)

  (مهنما) روش اجزاء محدود
  (رئيسي) توربوماشين ها

  (كهربائيان) 2ترموديناميك 
  استاتيك (باغاني)

  (حقيقي) 1مقاومت مصالح 
  )گنجياني( 2مقاومت مصالح 
  (شكوهمند) 2انتقال حرارت 

كارگاه روشهاي توليد و 
  )نژاد(مهدوي

  (نظري) بيومكانيك پايه
  ابزار شناسي و ماشينكاري (حداد)

  * )شفيعياقتصاد مهندسي (
و  ميكروسيستمهاي مقدمه اي بر 

  (فخرآبادي) نانو
  نيروگاه حرارتي (احمدي)

دوشنبه
  

  علم مواد (ابري نيا)
  (معصومي) 1مقاومت مصالح 

  (عطايي) 2طراحي اجزاء 
  (صفاري پور) 2ترموديناميك 

  (بازارگان) 2مكانيك سياالت 
  ديناميك گازها (نجات)

  (نائي) 1مقاومت مصالح 
  ارتعاشات (صديقي)

  (ابري نيا) 2طراحي اجزاء 
  (رئيسي) 2مكانيك سياالت 

  ديناميك ماشين (ف.نجفي)
  طراحي و تكامل محصول (شقاقي)

  طراحي بكمك رايانه (معصومي)
  بهينه سازي حرارتي (كوثري)

  ديناميك (بهرامي)
  (چيني) 1مكانيك سياالت 

  (اشجعي) 1انتقال حرارت 
  ارتعاشات (حايري)

  طراحي و تكامل محصول (حامدي)
  )آيتيسيستمهاي اندازه گيري (

  مواد مركب (صفرآبادي)
  تبريد و سردخانه (اخوان)

  رياضي مهندسي (كريم پور)
مدار و ماشينهاي الكتريكي 

  (عابديني)
  (جهانگيري)مباني الكترونيك 

  مكاترونيك (صديقي)
  تهويه مطبوع (سجادي)

  روشهاي توليد و كارگاه (آرائي)

  نگارش متون فني (فخرآبادي)
  )شعشعانيمباني الكترونيك (

مدار و ماشينهاي الكتريكي 
  (جهانگيري)

  )علي آبادياقتصاد مهندسي (
موتورهاي احتراق داخلي 

  پور)(صفاري

سه شنبه
  

  (مهنما) 1مقاومت مصالح 
  (عطائي) 1طراحي اجزاء 
  (هوشفر) 1ترموديناميك 
  (احمدي) 2ترموديناميك 
  (سجادي) 1انتقال حرارت 

  ديناميك ماشين (راستگو) 

  علم مواد (فرجي)
  (افشاري) 1ترموديناميك 
  (حنفي زاده) 2ترموديناميك 
  (كوثري) 1انتقال حرارت 

  كنترل اتوماتيك (يوسفي كما)
طراحي و تكامل محصول 

  (معصومي)
  (موسوي) 3مقاومت مصالح 

ديناميك سياالت محاسباتي 
  (جعفري)

  ديناميك (ذاكرزاده)
  (دانش مهر) 2طراحي اجزاء 

  (ك.صادقي) 2مكانيك سياالت 
  ارتعاشات (مقيمي زند)

  (شريعت پناهي) 1طراحي اجزاء 
  سيستمهاي اندازه گيري (شيرازي)

  روش اجزاء محدود (مهنما)
  (رئيسي)توربوماشين ها 

  (كهربائيان) 2ترموديناميك 
  استاتيك (باغاني)

  (حقيقي) 1مقاومت مصالح 
روشهاي توليد و كارگاه 

  نژاد)(مهدوي
  بيومكانيك پايه (نظري)

  ابزار شناسي و ماشينكاري (حداد)
  هيدروليك و نيوماتيك (حمزه نوا)

  نگارش متون فني (صفاري پور)
مقدمه اي بر سيستمهاي ميكرو و 

  (فخرآبادي)نانو 
  نيروگاه حرارتي (احمدي)

چهارشنبه
  

  آمار و احتماالت مهندسي (طاهري)  آزمايشگاه مكاترونيك    
)16-14(  

  آمار و احتماالت مهندسي (طاهري)
)18-16(  

  
  مي باشد 18:30كالس درس تا ساعت *  
 10:30 – 12:30**زمان تشكيل آزمايشگاه مكاترونيك : چهارشنبه   

                      26/6/97  


