
 94-95 دوم  مربوط به آزمون نیمسال open book))لیست دروس کتاب باز 

 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون/ رشته /کد درس نام درس ردیف

 12:41 -     11:41/     29/14/95 1412141مدیریت پروژه   -فنی مهندسی 1طراحی اجرایی  1

 2طراحی اجرایی  2

 و پروژه 2طراحی اجرایی 

 1سازه های فوالدی 

 1412142مدیریت پروژه  –فنی مهندسی 

 1411111مدیریت اجرایی  -فنی مهندسی

 1414111مهندسی عمران  –فنی مهندسی 

41 /14/95              /10:11    -    11:11 

 11:11- 10:11/       14/95/ 11 1414194مهندسی عمران  –فنی مهندسی  2سازه های فوالدی  4

 پی سازی و ابنیه مسیر 4

 مهندسی پی

 1421110سازهای ریلی  –مهندسی راه آهن 

ارشد ژئوتکنیک -ارشد خاک پی  –مهندسی عمران 

1414191 

11 /14/95     /10:11-    11:11 

 12:41    -     11:41/             14/95/ 24 1414122ارشد راه وترابری  -مهندسی  مهندسی پی 5

 12:41 -   11:41/   14/95/ 11 1414115سازه های ریلی  –مهندسی راه آهن  طراحی سازه های فوالدی 1

 -1سازه های بتن آرمه  1

 طراحی سازه های بتن  مصالح

 1414159عمران سازه    -عمران  -مهندسی عمران 

 1414195مهندسی راه آهن سازه های ریلی 

21 /14/95              /11:41     -   12:41 

 11:11      -  10:11/              14/95/ 10 1414194-عمرانمهندسی  2سازه های بتن آرمه  0
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 -11:11  10:11/        11/14/95 1411115مهندسی مدیریت اجرایی   و پروژه 1طراحی اجرایی  9

-–ژئوتکنیک ارشد –خاک پی -مهندسی عمران  مهندسی پی پیشرفته 11

1414191 

24/14/95     /11:41    -   12:41 

ومدیریت ساخت و –عمران –مهندسی عمران  ملی ساختمانمقررات  11

 1414122تولید

14 /14/95              /10:11   -     11:11 

 12:41      -  11:41/              14/95/ 11 1414414-مهندسی عمران بارگذاری 12

 11:11     - 0:11/               14/14/95 1415115جریه  –مهندسی راه آهن  2ترمودینامیک  14

 12:41   -      11:41/            14/95/  24 1415121)ارشد(طراحی کاربردی -مهندسی مکانیک مقاومت مصالح پیشرفته 14

 12:41    -     11:41/             14/95/ 24 1415129-کارشناسی–مهندسی رباتیک  1طراحی اجزا  15

 12:41    -     11:41/             14/95/ 11 1415111 -کارشناسی -مهندسی رباتیک 2طراحی اجزا  11

 –سازه های ریلی  -کارشناسی مهندسی راه آهن 1پل های راه آهن  11

1421111 

19/14/95             /10:11   -    11:11 

 –سازه های ریلی  -کارشناسی مهندسی راه آهن 2پل های راه آهن  10

1421114 

11/14/95             /11:41    -     12:41 
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مهندسی مکانیک حرارت وسیاالت -مهندسی هوافضا ترمودینامیک 19

مهندسی مکانیک  –مهندسی مکانیک جامدات –

-1415119مهندسی راه آهن جریه  -ساخت وتولید

-مهندسی پزشکی بیومتریال-مهندسی خودرو

1415145- 

19/14/1495    /     0-11 

 11-0   /   19/14/1495 1415294قدرتمهندسی برق گرایش  ترمودینامیک 21

مهندسی مکانیک –مهندسی مکانیک حرارت وسیاالت  2ترمودینامیک 21

مهندسی  -مهندسی مکانیک ساخت وتولید –جامدات 

 1415122مکانیک تبدیل انرژی)ارشد(

14/14/1495      /41/11-41/12 

پزشکی مهندسی -1411114-مهندسی مدیریت اجرایی ترمودینامیک وانتقال حرارت 22

 1415114مهندسی پزشکی بیومکانیک-بالینی
21/14/1495      /0-11 

 -سیستم های تهویه وتبرید 24

طراحی سیستمهای تهویه 

 1مطبوع

مهندسی  -1411111-مهندسی مدیریت اجرایی

 41/12-41/11/    24/14/1495 1415221-مکانیک حرارت وسیاالت

طراحی سیستمهای تبرید و  24

 سردخانه

 

 1415291-حرارت وسیاالت مهندسی مکانیک 

11/14/1495     /41/11-41/12 

 11-0/       11/14/1495 1415224 -مهندسی مکانیک حرارت وسیاالت دینامیک گازها 25
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 -1طراحی اجزا   21

 طراحی اجزا

مهندسی -1411112مهندسی مدیریت اجرایی 

مهندسی –مهندسی مکانیک حرارت وسیاالت -هوافضا

 -مهندسی مکانیک ساخت وتولید –مکانیک جامدات 

مهندسی  -1415121 –مهندسی راه آهن جریه 

 1415244خودرو

12/14/1495     /0-11 

 1415104 –مقطع کارشناسی : مهندسی هوافضا  2طراحی اجزا 21

مهندسی مکانیک حرارت -مهندسی راه آهن جریه

مهندسی ساخت  –مهندسی جامدات –وسیاالت 

 -وتولید

-مکانیک طراحی کاربردیمقطع ارشد  : مهندسی 

1415121 

11/14/1495     /41/11-41/12 

     مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت 2انتقال حرارت  20

1415224 
14/14/1495     /0 -11 

/ ژئوفیزیک1124114 لرزه شناسی 29  11/14/1495    /0-11 

ژئوفیزیک /1124111 2زلزله شناسی  41  21/14/1495      /0-11 

/1124119 مهندسی زلزله 41  11-0/      24/14/1495 ژئوفیزیک 

ژئوفیزیک /1124114 در ژئوفیزیک ریاضیات 42  12/14/1495     /41/11-41/12 

/ ژئوفیزیک1124111 لرزه زمین ساخت 44  10/14/1495   /0-11  
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/1124112 1ژئومغناطیس  44  

 ژئوفیزیک

29/14/1495    /41/11-41/12 

45  

 2عملیات واحد 

محیط زیست/مهندسی شیمی –ارشد ـمهندسی شیمی 

مدل سازی، شبیه سازی و کنترل /مهندسی شیمی  –

مهندسی  -گرایش طراحی فرآیند/کارشناسی 

شیمی/مهندسی شیمی گرایش صنایع پاالیش، 

پتروشیمی و گاز/مهندسی شیمی گرایش صنایع 

طراحی فرآیندهای صنایع  -غذایی/مهندسی نفت

 (1411115صنایع نفت)-نفت/مهندسی نفت

 

 

19  /14/95      /41/11 -  41/12 

اقتصاد و طرح مهندسی/  41

/بررسی مقدماتی طرح/اقتصاد 

شطرح مهندسی/اقتصاد طرح 

 مهندسی /طرح اقتصاد کارخانه

طراحی  -(/ /مهندسی نفت1411191مهندسی شیمی)

 -(/ مهندسی نفت1411114فرآیندهای صنایع نفت)

صنایع -(/مهندسی پلیمر1411102صنایع نفت)

( / مهندسی شیمی گرایش صنایع 1411140)پلیمر

پاالیش، پتروشیمی و گاز/مهندسی شیمی گرایش 

 (1411111صنایع غذایی)

 

 

41/14/95       /41/11 -  41/12 
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41  

 تقطیر چند جزئی

 

مهندسی شیمی گرایش صنایع پاالیش، پتروشیمی و 

 1411110گاز 

 

10/14/1495            /0    -    11 

40  

 

 1واحد عملیات 

 

مهندسی شیمی/مهندسی شیمی گرایش صنایع پاالیش، 

پتروشیمی و گاز/مهندسی شیمی گرایش صنایع 

طراحی فرآیندهای صنایع  -غذایی/مهندسی نفت

صنایع -صنایع نفت/مهندسی پلیمر-نفت/مهندسی نفت

 ( ،1411112پلیمر)

41 /14/95       /41/11  - 41/12 

 41/12  - 41/11/       14/95/ 41 (1411120تکنولوژی رنگ) علوم-مهندسی پلیمر عملیات واحد 49

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com
www.PnuNews.com

