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دروس کتاب باز
ردیف

تابستان

نام درس

49
کد درس

رشته

تاریخ

 .1ریاضیات در ژئوفیزیک

1109211

ژئوفیزیک – شاخه زلزله شناسی

1149/6/7

 .0ترمودینامیک

1115214

مهندسی هوافضا

ساعت امتحان
 8الی

12

مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت
مهندسی مکانیک جامدات
مهندسی مکانیک ساخت و تولید

1149/5/11

 8الی 12

مهندسی راه آهن جریه
1115115

مهندسی پزشکی بیو متریال
مهندسی مکانیک خودرو

1115200

 .1ترمودینامیک 0

مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت
مهندسی مکانیک جامدات

1149/5/11

 12:12الی 10:12

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی(
ارشد)
مهندسی ساخت و تولید
 .9ترمودینامیک
حرارت

و

انتقال 1111229
1115219

مهندسی مدیریت اجرایی
مهندسی پزشکی بالینی

1149/6/5

 12:12الی 10:12

مهندسی پزشکی بیومکانیک
 .5دینامیک گازها

1115009

مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت

1149/5/11

 8الی 12
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1111227

مهندسی مدیریت اجرایی

 .6سیستم های تهویه و تبرید

1115006

مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت

1111210

مهندسی مدیریت اجرایی

طراحی اجزا

1115206

مهندسی هوافضا

 .8طراحی اجزا

1115099

مهندسی خودرو

 .4طراحی اجزا 0

1115189

مقطع کارشناسی :

طراحی سیستمهای تهویه مطبوع
 .7طراحی اجزا 1

1149/6/9

 8الی 12

مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت
مهندسی مکانیک جامدات

1149/6/5

 12:12الی 10:12

مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مهندسی راه آهن جریه
1149/6/4

 8الی 12

مهندسی هوافضا
1115106

مهندسی راه آهن جریه

1149/6/4

 8الی 12

مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت
مهندسی جامدات
مهندسی ساخت و تولید
مقطع ارشد:
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
 .12طراحی اجزا 0

1115177

مهندسی رباتیک

1149/6/1

 12:12الی 10:12
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 .11عملیات واحد 1

1117120

-

مهندسی شیمی

-

مهندسی شیمی گرایش صنایع
پاالیش،پتروشیمی و گاز

-

مهندسی شیمی گرایش صنایع
غذایی

1117108

-

مهندسی نفت

-

طراحی فرآیندهای صنایع نفت

-

مهندسی نفت

-

صنایع نفت

1149/6/7

 8الی 12

مهندسی پلیمر
علوم تکنولوژی رنگ

 .10عملیات واحد 0

1117125

-

مهندسی شیمی

-

مهندسی شیمی گرایش صنایع
پاالیش ،پتروشیمی و گاز

-

مهندسی شیمی گرایش صنایع
غذایی

-

مهندسی نفت

-

طراحی فرآیندهای صنایع نفت

-

صنایع نفت

1149/5/11

 8الی 12
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 .11اقتصاد و طرح مهندسی
بررسی مقدماتی طرح

1117141

مهندسی شیمی

1117119

مهندسی نفت

اقتصاد طرح مهندسی
اقتصاد طرح مهندسی

طراحی فرآیندهای صنایع نفت
1117180

مهندسی نفت

1149/6/0

 12:12الی 10:12

صنایع نفت
1117198

مهندسی پلیمر
صنایع پلیمر

 .19طرح اقتصادکارخانه

1117166

 .15طراحی اجرایی 1

1110291

-

مهندسی شیمی گرایش صنایع
پاالیش ،پتروشیمی و گاز

-

مهندسی شیمی گرایش صنایع 1149/6/5

 12:12الی 10:12

غذایی

فنی مهندسی
مدیریت پروژه

طراحی اجرایی  1و پروژه

1111215

1149/6/5

 8الی 12

فنی مهندسی
مدیریت اجرایی

 .16طراحی اجرایی 0

1110290

فنی مهندسی
مدیریت پروژه

طراحی اجرایی  0و پروژه

1111216

1149/6/0

 8الی 12

فنی مهندسی
مدیریت اجرایی

 .17سازه های فوالدی 1

1111262

 .18سازه های فوالدی 0

1111249

فنی مهندسی

1149/6/5

 8الی 12

مهندسی عمران
فنی مهندسی
مهندسی عمران

1149/6/0

 12:12الی 10:12
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.14

مهندسی راه آهن

پی سازی و ابنیه مسیر

1102268

مهندسی پی

1111141

.02

مهندسی پی

1111200

.01

سازه های بتن آرمه 1

1111254

طراحی سازه های بتن مصالح

1111245

مهندسی راه آن سازه های ریلی

 .00سازه های بتن آرمه 0

1111241

مهندسی عمران

 .01ریاضیات عالی مهندسی

1111221

ارشد هیدرولیکی

 .09مهندسی پی پیشرفته

1111146

 .05مکانیک خاک پیشرفته

1111145

سازه های ریلی
مهندسی عمران

1149/6/1

 12:12الی 10:12

ارشد خاک پی
ارشد ژئو تکنیک
مهندسی

1149/6/1

 12:12الی 10:12

ارشد راه و ترابری
مهندسی عمران ارشد
عمران سازه

1149/5/11

1149/6/4

 8الی 12

 8الی 12

ارشد آب سازه های هیدرولیکی
ارشد راه ترابری
ارشد سازه

1149/6/4

 8الی 12

ارشد خاک و پی
ارشد ژئوتکنیک
ارشد محیط زیست
ارشد خاک و پی

1149/6/8

 12:12الی 10:12

ژئوتکنیک
ارشد خاک و پی

1149/6/5

 8الی 12

ارشد ژئوتکنیک
 .06طراحی اجزا 1

1115104

کارشناسی مهندسی رباتیک

1149/6/4

 8الی 12

 .07مقاومت مصالح پیشرفته

1115207

مهندسی مکانیک

1149/6/9

 8الی 12

ارشد طراحی کاربردی
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 .08ترمودینامیک پیشرفته

1117221

ارشد:
مهندسی شیمی (بیوتکنولوزی)

49/9/9

 10/12الی 12/12

