
 

 

 

 1ترم-981برنامه ترم کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژي نیمسال  

 دروس  16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته 

ریاضیات مهندسی  پیشرفتھترمو دینامیک  شنبه
 )1(گ پیشرفتھ 

 ..................................1  پیشرفتھانتقال حرارت 

2.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

     یکشنبه

     دوشنبه

ریاضیات مهندسی  پیشرفتھانتقال حرارت  سه شنبه
 )1(گ پیشرفتھ 

ترمو دینامیک 
 پیشرفتھ

 

     چهارشنبه

 1ترم-981کارشناسی ارشد گرایش سیستم هاي انرژي نیمسال  برنامه ترم 

 دروس  16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته 

 ..................................1  * برنامه نویسی ریاضی مهندسی فرایند  پینچتکلونوژي  شنبه

2.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

     یکشنبه

   مبانی اقتصاد  *   دوشنبه

   *پینچ تکلونوژي  مهندسی فرایند  سه شنبه

  برنامه نویسی ریاضی  مبانی اقتصاد   چهارشنبه

 1ترم-981برنامه ترم کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو نیمسال  

 دروس  16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته 

ریاضیات مهندسی  پیشرفتھترمو دینامیک  شنبه
 )1(گ پیشرفتھ 

 ..................................1  پیشرفتھانتقال حرارت 

2.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

     یکشنبه

-موتور احتراق داخلی  دوشنبه
 جبرانی

   

ریاضیات مهندسی  پیشرفتھانتقال حرارت  سه شنبه
 )1(گ پیشرفتھ 

ترمو دینامیک 
 پیشرفتھ

 

-موتور احتراق داخلی  چهارشنبه
 جبرانی

   



 1ترم-981نیمسال  جامدات    –طراحی کاربردي برنامه ترم کارشناسی ارشد گرایش  

 دروس  16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته 

 ..................................1     شنبه

2.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

ریاضیات مهندسی  یکشنبه
 ) 3و گ 2(گ پیشرفتھ 

مکانیک محیط هاي  
    پیوستھ 

 *  ) ۲و گ  ۱(گ 

    پیشرفتھدینامیک 

 ) ۲ و گ  ۱(گ 

 

     دوشنبه

 پیشرفتھ دینامیک  سه شنبه

 )  ۲  و گ ۱(گ   

مکانیک محیط هاي  
    پیوستھ 

   ) ۲و گ  ۱(گ 

ریاضیات مهندسی 
 ) 3و گ 2(گ پیشرفتھ 

 

     چهارشنبه

 1ترم-981نیمسال  دینامیک   –طراحی کاربردي برنامه ترم کارشناسی ارشد گرایش  

 دروس  16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته 

 ..................................1     شنبه

2.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

ریاضیات مهندسی  یکشنبه
 ) 3و گ 2(گ پیشرفتھ 

مکانیک محیط هاي  
    پیوستھ 

 *  ) ۲و گ  ۱(گ 

    پیشرفتھدینامیک 

 ) ۲ و گ  ۱(گ 

 

     دوشنبه

 پیشرفتھ دینامیک  سه شنبه

 )  ۲  و گ ۱(گ   

مکانیک محیط هاي  
    پیوستھ 

   ) ۲و گ  ۱(گ 

ریاضیات مهندسی 
 ) 3و گ 2(گ پیشرفتھ 

 

     چهارشنبه

 1ترم-981نیمسال  هوا و فضا  برنامه ترم کارشناسی ارشد گرایش 

 دروس  16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته 

 ..................................1     شنبه

2.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

ریاضیات مهندسی  یکشنبه
 ) 3و گ 2(گ پیشرفتھ 

مکانیک محیط هاي  
    پیوستھ 

 *  ) ۲و گ  ۱(گ 

    پیشرفتھدینامیک 

 ) ۲ و گ  ۱(گ 

 

     دوشنبه

 پیشرفتھ دینامیک  سه شنبه

 )  ۲  و گ ۱(گ   

مکانیک محیط هاي  
    پیوستھ 

   ) ۲و گ  ۱(گ 

ریاضیات مهندسی 
 ) 3و گ 2(گ پیشرفتھ 

 

     چهارشنبه

 



 

 

 

 

 

 

 3ترم-981انرژي نیمسال  برنامه ترم کارشناسی ارشد گرایش تبدیل 

 دروس  16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته 

دینامیک گاز ھای   کنترل آالیندگی   شنبه
 پیشرفتھ

 1.................................. 

2.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

 یکشنبه
 

 * کنترل آالیندگی 

 *دینامیک گاز ھای پیشرفتھ

 

     دوشنبه

     سه شنبه

     چهارشنبه

 3ترم-981برنامه ترم کارشناسی ارشد گرایش سیستم هاي انرژي نیمسال  

 دروس  16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته 

 ..................................1     شنبه

2.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

   انرژي و محیط زیست   یکشنبه

انرژي و محیط زیست   دوشنبه
* 

  

     سه شنبه

     چهارشنبه

 3ترم-981برنامه ترم کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو نیمسال  

 دروس  16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته 

 ..................................1   کنترل آالیندگی   شنبه

2.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

  کنترل آالیندگی    یکشنبه

     دوشنبه

     سه شنبه

     چهارشنبه



 3ترم-981نیمسال  جامدات    –طراحی کاربردي برنامه ترم کارشناسی ارشد گرایش  

 دروس  16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته 

 ..................................1     شنبه

2.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

     یکشنبه

مواد مرکب  دوشنبه
 (کامپوزیتها) 

   

مواد مرکب   شنبهسه 
 (کامپوزیتها) 

  

     چهارشنبه

 3ترم-981نیمسال  دینامیک   –طراحی کاربردي برنامه ترم کارشناسی ارشد گرایش  

 دروس  16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته 

 ..................................1     شنبه

2.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

     یکشنبه

   کنترل مقاوم   دوشنبه

     سه شنبه

    کنترل مقاوم  چهارشنبه

 3ترم-981نیمسال  هوا و فضا  برنامه ترم کارشناسی ارشد گرایش 

 دروس  16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 هفته ایام 

 ..................................1   آیرو االستیسیته  شنبه

2.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

    آیرو االستیسیته یکشنبه

     دوشنبه

     شنبهسه 

     چهارشنبه

 

 


