
 05/04/99الی  31/03/99به صورت مجازي از مورخه   دانشکده مهندسی مکانیک و کارگاهی یآزمایشگاهبرنامه برگزاري کالس هاي 
 روز و تاریخ  8:30-10:30 10:30-12:30 14-16 16-18 18-20

  مقاومت مصالح  - آز
 1جلسه   

 مکانیک)  –(جلیلی 

                         شنبه     
 31/3/99مورخ 

 دینامیک و ارتعاشات   -آز
 1جلسه  

 مکانیک)   –(رفعت نیا 

 کارگاه اتو مکانیک 
 1جلسه 

 مکانیک)  –(بابا زاده 

                      یکشنبه    
 1/4/99مورخ  

 ترمو دینامیک - آز
 1جلسه  

 مکانیک)  –(کیومرٍثی
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 3جلسه   2و   1گروه 

 علوم پایه )   –( حسن زاده 
 

 کارگاه اتو مکانیک 
 2جلسه 

 مکانیک)  –(بابا زاده 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 2جلسه   2و   1گروه 

 علوم پایه )   –( حسن زاده 
 

 
 
 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 1جلسه   2و   1گروه 

 ) علوم پایه   –( حسن زاده 

                  دوشنبه    
 2/4/99مورخ  

 مقاومت مصالح  -آز 
 2جلسه 

 مکانیک)  –(جلیلی 
 

 کارگاه اتو مکانیک 
 3جلسه 

 مکانیک)  –(بابا زاده 
 

 
 
 

                 سه شنبه  
 3/4/99مورخ 

 دینامیک و ارتعاشات  -آز
 2جلسه 

 مکانیک)   –(رفعت نیا 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 3جلسه   2و   1گروه 

 مکانیک ) -( حسن زاده  
 

 کار گاه ماشین ابزار  
  3جلسه  5و   3گروه 

 مکانیک )  -( عدلی 
 

 کارگاه اتو مکانیک 
  4جلسه

 مکانیک)  –(بابا زاده 
  

 کار گاه ماشین ابزار  
 2جلسه   2و   1گروه 

 مکانیک ) -( حسن زاده  
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 2جلسه  5و   3گروه 

 مکانیک )  -( عدلی 
 

 
 
 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 1جلسه   2و   1گروه 

 مکانیک ) -( حسن زاده  
 

 کار گاه ماشین ابزار  
  1جلسه  5و   3گروه 

 مکانیک )  -( عدلی 
 

              چهارشنبه  
 4/4/99مورخ 

 ترمو دینامیک  -آز 
 3 جلسه  

 مکانیک)  –(کیومرٍثی
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 8جلسه   2و   1گروه 

 مکانیک ) -( حسن زاده  
 

 کار گاه ماشین ابزار  
   8جلسه  5و   3گروه 

 مکانیک)  -( عدلی 

 ترمو دینامیک  -ز 
 2جلسه   

 مکانیک)  –(کیومرٍثی
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 7جلسه   2و   1گروه 

 مکانیک ) -( حسن زاده  
 

 کار گاه ماشین ابزار  
   7جلسه  5و   3گروه 

 مکانیک)  -( عدلی 

 و ارتعاشات  دینامیک  –آز 
 3جلسه  

 مکانیک)   –(رفعت نیا 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 6جلسه   2و   1گروه 

 مکانیک ) -( حسن زاده  
 

 کار گاه ماشین ابزار  
  6جلسه  5و   3گروه 

 مکانیک)  -( عدلی 

 مقاومت مصالح   -آز   آ
 4جلسه   

 مکانیک)  –(جلیلی 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
   5جلسه  2و  1گروه 

 مکانیک ) -( حسن زاده  
 

 کار گاه ماشین ابزار  
   5جلسه  5و   3گروه 

 مکانیک)  -عدلی ( 

 مقاومت مصالح  -آز 
 3جلسه   

 مکانیک)  –(جلیلی 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 4جلسه   2و   1گروه 

 مکانیک ) -( حسن زاده  
 

 کار گاه ماشین ابزار  
  4جلسه  5و   3گروه 

 مکانیک )  -( عدلی 
 

                پنجشنبه
 5/4/99مورخ  



 99/ 05/ 23الی  05/99/ 18مجازي از مورخه  دانشکده مهندسی مکانیک به صورت  و کارگاهی یآزمایشگاهبرنامه برگزاري کالس هاي 
 روز و تاریخ  8:30-10:30 10:30-12:30 14-16 16-18 18-20

                       شنبه تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل
 99/ 18/5مورخ  

 مقاومت مصالح  -ز 
 7جلسه 

 مکانیک)  –(جلیلی 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 6جلسه   2و   1گروه 

 علوم پایه)   –( حسن زاده 

 مقاومت مصالح  -ز 
 6جلسه 

 مکانیک)  –(جلیلی 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 5جلسه   2و   1گروه 

 علوم پایه)   –( حسن زاده 

 مقاومت مصالح   -از 
 5جلسه  

 مکانیک)  –(جلیلی 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 4جلسه   2و   1گروه 

 علوم پایه)   –( حسن زاده 

 کارگاه اتو مکانیک 
 6جلسه 

 مکانیک)  –(بابا زاده 

 کارگاه اتو مکانیک 
 جلسه 

 مکانیک)  –(بابا زاده 

                            یکشنبه
 99/ 19/5مورخ  

 کارگاه اتو مکانیک 
 8جلسه 

 مکانیک)  –(بابا زاده 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 9جلسه   2و   1گروه 

  علوم پایه  –( حسن زاده 

 کارگاه اتو مکانیک 
   7جلسه  

 مکانیک)  –(بابا زاده 
  

 کار گاه ماشین ابزار  
 8جلسه   2و   1گروه 

 علوم پایه)   –( حسن زاده 
 

 دینامیک و ارتعاشات  -آز
 6جلسه 

 مکانیک)   –(رفعت نیا 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 7جلسه   2و   1گروه 

  علوم پایه  –( حسن زاده 

 دینامیک و ارتعاشات  -آز
   5جلسه 

 مکانیک)   –(رفعت نیا 

 دینامیک و ارتعاشات  -آز
 4جلسه 

 مکانیک)   –(رفعت نیا 

                          دوشنبه
 20/5/99مورخ  

 مقاومت مصالح  -آز 
 9جلسه  

 مکانیک)  –(جلیلی 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 11جلسه   2و   1گروه 

 علوم پایه)   –( حسن زاده 

 مقاومت مصالح  -آز 
 8جلسه   

 مکانیک)  –(جلیلی 
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 10جلسه   2و   1گروه 

 علوم پایه)   –( حسن زاده 

 ترمو دینامیک -آز 
 6جلسه  

 مکانیک)  –(کیومرٍثی
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 11جلسه   2و   1گروه 

 مکانیک ) -( حسن زاده  
 

 کار گاه ماشین ابزار  
  11جلسه  5و   3گروه 

 مکانیک)  -( عدلی 

 ترمو دینامیک -آز 
 5جلسه  

 مکانیک)  –(کیومرٍثی
 

 کار گاه ماشین ابزار  
  10جلسه 2و  1گروه 

 مکانیک ) -( حسن زاده  
 

 کار گاه ماشین ابزار  
  10جلسه  5و   3گروه 

 مکانیک)  -( عدلی 

 ترمو دینامیک -آز 
 4جلسه  

 مکانیک)  –(کیومرٍثی
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 9جلسه   2و   1گروه 

 مکانیک ) -( حسن زاده  
 

 کار گاه ماشین ابزار  
 9جلسه  5و   3گروه 

 مکانیک )  -( عدلی 
 

 

                 سه شنبه
 99/ 21/5مورخ  

 مقاومت مصالح  -آز 
 12جلسه 

 مکانیک)  –(جلیلی 
 
 

 مقاومت مصالح  -آز 
 11جلسه 

 مکانیک)  –(جلیلی 
 
 

 مقاومت مصالح   -از 
 10جلسه 

 مکانیک)  –(جلیلی 
 
 
 

 کارگاه اتو مکانیک 
 10جلسه 

 مکانیک)  –(بابا زاده 

 کارگاه اتو مکانیک 
 9جلسه 

 مکانیک)  –(بابا زاده 

                          چهارشنبه
 99/ 22/5مورخ  

                   پنجشنبه     
 99/ 23/5مورخ  

 

  



 06/99/ 13الی  06/99/ 08به صورت مجازي از مورخه  دانشکده مهندسی مکانیک  و کارگاهی یآزمایشگاههاي برنامه برگزاري کالس
 روز و تاریخ  8:30-10:30 10:30-12:30 14-16 16-18 18-20

                             شنبه  تعطیل  تعطیل  تعطیل  تعطیل  تعطیل 
 99/ 08/6مورخ 

                                 یکشنبه تعطیل  تعطیل  تعطیل  تعطیل  تعطیل 
 9/6/99مورخ  

 کارگاه اتو مکانیک 
  ۱۲جلسھ 

 مکانیک)  –(بابا زاده 
 
  

 کارگاه اتو مکانیک 
  ۱۱جلسھ  

 مکانیک)  –(بابا زاده 
  
 

 دینامیک و ارتعاشات  -آز
 ۹جلسھ 

 مکانیک)  –(رفعت نیا 
 
  

 دینامیک و ارتعاشات  -آز
  ۸جلسھ 

 مکانیک)  –(رفعت نیا 

 دینامیک و ارتعاشات  -آز
 ۷جلسھ  

 مکانیک)  –(رفعت نیا 

                           دوشنبه  
 10/6/99مورخ  

 دینامیک و ارتعاشات  -آز
 ۱۱جلسھ  

 مکانیک)  –(رفعت نیا 
 
 

 دینامیک و ارتعاشات  -آز
 ۱۰جلسھ   

 مکانیک)  –(رفعت نیا 
 
 

 ترمو دینامیک -آز
 ۹جلسھ 

 مکانیک)  –(کیومٍرثی
 
 

 ترمو دینامیک -آز
 ۸جلسھ  

 مکانیک)  –(کیومٍرثی

 ترمو دینامیک -آز
 ۷جلسھ 

 مکانیک)  –(کیومٍرثی

                         سه شنبه 
 11/6/99مورخ  

 دینامیک و ارتعاشات  -آز 
 ۱۲جلسھ   

 مکانیک)  –(رفعت نیا 
 
 

 ترمو دینامیک -آز
 ۱۲جلسھ 

 مکانیک)  –(کیومٍرثی
 

 ترمو دینامیک -آز
 ۱۱جلسھ  

 مکانیک)  –(کیومٍرثی

 ترمو دینامیک -آز
 ۱۰جلسھ 

 مکانیک)  –(کیومٍرثی

                       چهارشنبه 
 12/6/99مورخ  

                        پنجشنبه      
 13/6/99مورخ  

 


