
 69 – 69رائه شده نیمسال دوم ادروس               

 

 روز كالس استاد ساعت پایان ساعت شروع نام درس كد درس ردیف

 شنبه دو آموزشي ساختمان هاني - نژاد عباس 1333 033 قدرت مولد تکنولوژي 123231 1

 شنبه آموزشي ساختمان هاني - نژاد عباس 1333 033 بدنه و شاسي تکنولوژي 123233 3

 شنبه دو آموزشي ساختمان حسن - عمراني 1233 1333 مصالح مقاومت و استاتيک 123232 2

 شنبه دو آموزشي ساختمان حسن - عمراني 1033 1433 3مصالح مقاومت 123234 4

 شنبه يک آموزشي ساختمان هللا وجيه - سليمانيان 1333 1333 اي رايانه نويسي برنامه 123235 5

 شنبه يک آموزشي ساختمان سحر - کناري تورانداز 1033 1433 ديفرانسيل معادالت 123230 0

 شنبه يک آموزشي ساختمان سحر - کناري تورانداز 1033 1033 احتماالت و آمار 123231 1

 شنبه دو آموزشي ساختمان حسن - عمراني 1333 1333 1 ماشين اجزا طراحي 123230 0

 شنبه چهار آموزشي ساختمان حسن - عمراني 1433 1333 3ترموديناميک 123239 9

 شنبه چهار آموزشي ساختمان سحر - کناري تورانداز 1333 033 ديناميک 123213 13

 شنبه چهار آموزشي ساختمان سحر - کناري تورانداز 1033 1433 عددي محاسبات 123211 11

 شنبه چهار آموزشي ساختمان سحر - کناري تورانداز 1333 1333 مهندسي رياضي 123213 13

 شنبه دو آموزشي ساختمان هاني - نژاد عباس 1233 1333 خودرو الکترونيک 123212 12

 شنبه دو آموزشي ساختمان هاني - نژاد عباس 1533 1433 خودرو الکترونيک کارگاه 123214 14



 شنبه دو آموزشي ساختمان ميالد - اکبري 1333 033 پيستوني موتورهاي طراحي اصول 123215 15

 شنبه سه آموزشي ساختمان هاني - نژاد عباس 1333 033 کارگاه و خودرو صنعت در پيشرفته تکنولوژي کاربرد 123210 10

 شنبه سه آموزشي ساختمان حسن - عمراني 1333 1333 3 سياالت مکانيک 123211 11

 شنبه آموزشي ساختمان 3نامشخص 131 133 سمينار و تحقيق 123210 10

 شنبه چهار آموزشي ساختمان حسن - عمراني 1333 033 تخصصي زبان 123219 19

 شنبه دو آموزشي ساختمان ميالد - اکبري 1233 1333 خودرو حرکت تئوري 123233 33

 شنبه سه آموزشي ساختمان حسن - عمراني 1233 1333 سياالت مکانيک-آز 123231 31

 شنبه چهار آموزشي ساختمان سحر - کناري تورانداز 1433 1333 ارتعاشات 123233 33

 شنبه دو آموزشي ساختمان هاني - نژاد عباس 1333 1333 کاري روغن مکانيزم و ياتاقان 123234 32

 شنبه آموزشي ساختمان ميالد - اکبري 1333 033 مکانيزم سرو 123235 34

 شنبه آموزشي ساختمان ميالد - اکبري 1533 1233 کارگاه و گازي رساني سوخت و سوخت تکنولوژي 123230 35

 شنبه آموزشي ساختمان ميالد - اکبري 1133 1533 خودرو سنگين آالت ماشين هيدروليک 123231 30

 شنبه سه آموزشي ساختمان سحر - کناري تورانداز 1333 033 حرارت انتقال 123230 31

 شنبه سه آموزشي ساختمان هاني - نژاد عباس 1333 1133 قطعات تراشکاري کارگاه 123239 30

 شنبه سه آموزشي ساختمان هاني - نژاد عباس 1433 1333 خودرو در اي رايانه افزارهاي نرم کاربرد 123223 39

 شنبه آموزشي ساختمان حسن - عمراني 131 133 پروژه 123221 23

 شنبه آموزشي ساختمان 3نامشخص 131 133 کارآموزي 123223 21



 شنبه سه آموزشي ساختمان هاني - نژاد عباس 1533 1433 گري ريخته و سازي مدل کارگاه 123222 23

 شنبه دو آموزشي ساختمان ميالد - اکبري 1533 1433 ابزار ماشين کارگاه 123224 22

 


