
00/04/99الی  13/01/99به صورت مجازی از مورخه   آزمایشگاهیی دانشکده مهندسی مکانیکبرنامه برگزاری کالس های   

 روز و تاریخ 1:10-30:10 30:10-30:10 34-31 31-31 31-00

  مقاومت مصالح  - آز
3جلسه     

(مکانیک –جلیلی )  

13/1/99شنبه مورخ       

دینامیک و ارتعاشات  -آز  
3جلسه    

(انیکمک –رفعت نیا )  

نیک کارگاه اتو مکا  
3جلسه   

(مکانیک –بابا زاده )  

3/4/99یکشنبه مورخ      

ترمو دینامیک - آز  
3جلسه    

(انیکمک –کیومٍرثی)  
 

ر کار گاه ماشین ابزا  
1جلسه  0 و  3گروه   

( پایه علوم – زاده حسن)   

 

 کارگاه اتو مکانیک 
0جلسه   

(مکانیک –بابا زاده )  
 

ر کار گاه ماشین ابزا  
0جلسه  0 و  3گروه   

( پایه علوم – زاده حسن)   

 

 
 
 
 

ر کار گاه ماشین ابزا  
3جلسه  0 و  3گروه   

(پایه علوم – زاده حسن)   

0/4/99دوشنبه مورخ     

مقاومت مصالح  -آز   
0جلسه   

(مکانیک –جلیلی )  

 

 کارگاه اتو مکانیک 
1جلسه   

(مکانیک –بابا زاده )  

 

 
 

 

1/4/99سه شنبه مورخ     

دینامیک و ارتعاشات  -آز  
0جلسه   

(انیکمک –رفعت نیا )  
 

 کار گاه ماشین ابزار 
1جلسه  0و   3گروه   

(مکانیک  -حسن زاده )   
 

 کار گاه ماشین ابزار 
  1جلسه 0و  1گروه 

(مکانیک  -عدلی)   

 

 کارگاه اتو مکانیک 
  4جلسه

(مکانیک –بابا زاده )  
  

 کار گاه ماشین ابزار 
0جلسه  0و   3گروه   

(مکانیک  -حسن زاده )   
 

 کار گاه ماشین ابزار 
0جلسه  0و  1گروه   

(مکانیک  -عدلی)   

 

 
 
 
 

 کار گاه ماشین ابزار 
3جلسه  0و   3گروه   

(مکانیک  -حسن زاده )   
 

 کار گاه ماشین ابزار 
  3جلسه  0و  1گروه 

(مکانیک  -عدلی)   

 

4/4/99چهارشنبه مورخ     

ترمو دینامیک  - آز  
1 جلسه    

(انیکمک –کیومٍرثی)  
 

 کار گاه ماشین ابزار 
1جلسه  0و   3گروه   

(مکانیک  -حسن زاده )   
 

 کار گاه ماشین ابزار 
  1جلسه  0و  1گروه 

(مکانیک -عدلی)   

ترمو دینامیک  - ز  
0 جلسه    

(انیکمک –کیومٍرثی)  
 

 کار گاه ماشین ابزار 
7جلسه  0و   3گروه   

(مکانیک  -حسن زاده )   
 

 کار گاه ماشین ابزار 
  7جلسه  0و  1گروه 

(مکانیک -عدلی)   

و ارتعاشات دینامیک – آز  
1جلسه    

(انیکمک –رفعت نیا )  
 

 کار گاه ماشین ابزار 
1جلسه  0و   3گروه   

(مکانیک  -حسن زاده )   
 

 کار گاه ماشین ابزار 
  1جلسه  0و  1گروه 

(مکانیک -عدلی)   

مقاومت مصالح  - آز آ  
4جلسه     

(مکانیک –جلیلی )  
 

بزار کار گاه ماشین ا  
  0جلسه 0و  3گروه 

(مکانیک  -حسن زاده )   
 

 کار گاه ماشین ابزار 
  0جلسه  0و  1گروه 

(مکانیک -عدلی)   

مقاومت مصالح  - آز  
1جلسه     

(مکانیک –جلیلی )  
 

 کار گاه ماشین ابزار 
4جلسه  0و   3گروه   

(مکانیک  -حسن زاده )   
 

 کار گاه ماشین ابزار 
  4جلسه  0و  1گروه 

(مکانیک  -عدلی)   
 
 

0/4/99پنجشنبه مورخ   



 

 

9/00/99الی  04/00/99مجازی از مورخه  صورت به  آزمایشگاهیی دانشکده مهندسی مکانیکبرنامه برگزاری کالس های   

 روز و تاریخ 1:10-30:10 30:10-30:10 34-31 31-31 31-00

04/0/99شنبه مورخ  امتحانات امتحانات امتحانات امتحانات امتحانات  

00/0/99یکشنبه مورخ  امتحانات امتحانات امتحانات امتحانات امتحانات  

01/0/99دوشنبه مورخ  امتحانات امتحانات امتحانات امتحانات امتحانات  

مقاومت مصالح  -ز   
7جلسه   

(مکانیک –جلیلی )  
 

ر کار گاه ماشین ابزا  
1جلسه  0 و  3گروه   

(پایه علوم – زاده حسن)   

مقاومت مصالح  -ز   
1جلسه   

(مکانیک –جلیلی )  
 

ر کار گاه ماشین ابزا  
0جلسه  0 و  3گروه   

(پایه علوم – زاده حسن)   

مقاومت مصالح  -ز ا  
0 جلسه   

(مکانیک –جلیلی )  
 

ر کار گاه ماشین ابزا  
4جلسه  0 و  3گروه   

(پایه علوم – زاده حسن)   

 کارگاه اتو مکانیک 
1 جلسه  

(مکانیک –بابا زاده )  

 کارگاه اتو مکانیک 
  جلسه

(مکانیک –بابا زاده )  

07/0/99سه شنبه مورخ   

 کارگاه اتو مکانیک 
1 جلسه  

(مکانیک –بابا زاده )  
 

ر کار گاه ماشین ابزا  
9جلسه  0 و  3گروه   

پایه علوم – زاده حسن)    

 کارگاه اتو مکانیک 
  7  جلسه

(مکانیک –بابا زاده )  
  

ر کار گاه ماشین ابزا  
1جلسه  0 و  3گروه   

(پایه علوم – زاده حسن)   

 

دینامیک و ارتعاشات  -آز  
1جلسه   

(انیکمک –رفعت نیا )  
 

ر کار گاه ماشین ابزا  
7جلسه  0 و  3گروه   

پایه علوم – زاده حسن)    

دینامیک و ارتعاشات  -آز  
  0جلسه 

(انیکمک –رفعت نیا )  

دینامیک و ارتعاشات  -آز  
4جلسه   

(انیکمک –رفعت نیا )  

01/0/99چهارشنبه مورخ   

مقاومت مصالح  - آز  
9جلسه    

(مکانیک –جلیلی )  
 

ر کار گاه ماشین ابزا  
33جلسه  0 و  3گروه   

(پایه علوم – زاده حسن)   

مقاومت مصالح  - آز  
1جلسه     

(مکانیک –جلیلی )  
 

ر کار گاه ماشین ابزا  
30جلسه  0 و  3گروه   

(پایه علوم – زاده حسن)   

ترمو دینامیک - آز  
1جلسه    

(انیکمک –کیومٍرثی)  
 

 کار گاه ماشین ابزار 
33جلسه  0و   3گروه   

(مکانیک  -حسن زاده )   
 

 کار گاه ماشین ابزار 
  33جلسه  0و  1گروه 
(مکانیک -عدلی)   

ترمو دینامیک - آز  
0 جلسه   

(انیکمک –کیومٍرثی)  
 

بزار کار گاه ماشین ا  
  30جلسه 0و  3گروه 

(مکانیک  -حسن زاده )   
 

 کار گاه ماشین ابزار 
  30جلسه  0و  1گروه 
(مکانیک -عدلی)   

ترمو دینامیک - آز  
4جلسه    

(انیکمک –کیومٍرثی)  
 

 کار گاه ماشین ابزار 
9جلسه  0و   3گروه   

(مکانیک  -حسن زاده )   
 

 کار گاه ماشین ابزار 
9جلسه  0و  1گروه   

(مکانیک  -عدلی)   
 

 

09/0/99مورخ  پنجشنبه  

 



31/00/99الی  33/00/99به صورت مجازی از مورخه   آزمایشگاهیی دانشکده مهندسی مکانیکبرنامه برگزاری کالس های   

 روز و تاریخ 1:10-30:10 30:10-30:10 34-31 31-31 31-00

مقاومت مصالح  -ز آ  
30جلسه   

(مکانیک –جلیلی )  
 

 

مقاومت مصالح  -ز آ  
33جلسه   

(مکانیک –جلیلی )  
 

 

مقاومت مصالح  -ز ا  
30جلسه   

(مکانیک –جلیلی )  
 
 

 

 کارگاه اتو مکانیک 
30 جلسه  

(مکانیک –بابا زاده )  

 کارگاه اتو مکانیک 
9 جلسه  

(مکانیک –بابا زاده )  

33/0/99شنبه مورخ   

 کارگاه اتو مکانیک 
  30 جلسه

(مکانیک –بابا زاده )  
 

  

 کارگاه اتو مکانیک 
  33  جلسه

(مکانیک –بابا زاده )  
  

 

دینامیک و ارتعاشات  -آز  
9جلسه   

(انیکمک –رفعت نیا )  
 

  

دینامیک و ارتعاشات  -آز  
  1جلسه 

(انیکمک –رفعت نیا )  

دینامیک و ارتعاشات  -آز  
7 جلسه   

(انیکمک –رفعت نیا )  

30/0/99یکشنبه مورخ   

دینامیک و ارتعاشات  -آز  
33جلسه    

(انیکمک –رفعت نیا )  
 

 

دینامیک و ارتعاشات  -آز  
30 جلسه    

(انیکمک –رفعت نیا )  
 

 

ترمو دینامیک -آز  
9جلسه   

(انیکمک –کیومٍرثی)  
 

 

ترمو دینامیک -آز  
1  جلسه  

(انیکمک –کیومٍرثی)  

ترمو دینامیک -آز  
7 جلسه  

(انیکمک –کیومٍرثی)  

31/0/99دوشنبه مورخ   

دینامیک و ارتعاشات  -آز   
30جلسه     

(انیکمک –رفعت نیا )  
 

 

ترمو دینامیک -آز  
30جلسه   

(انیکمک –کیومٍرثی)  

 

ترمو دینامیک -آز  
33  جلسه  

(انیکمک –کیومٍرثی)  

ترمو دینامیک -آز  
30 جلسه  

(انیکمک –کیومٍرثی)  

34/0/99سه شنبه مورخ   

30/0/99چهارشنبه مورخ        

31/0/99پنجشنبه مورخ        

 


