
  
 

 انشکده مهندسی مکانیکتحصیالت تکمیلی د 99- 00 برنامه امتحانی نیمسال دوم 

تاریخ 
  äامتحانات

 14 بعداز ظهر 14 بعداز ظهر  بعداز ظهر 14  صبح9:30  صبح9:30  صبح9:30  صبح9:30

  شنبه
5/4/1400  

  1ریاضیات پیشرفته
  د.آسیایی

سیتمهاي کنترل و آزمایش 
  ماشین ابزار

  ک نامدکتر عابدینی.دکتر نی

  آنالیز شکل دهی 
  دکتر هاشمی

  

  انتقال حرارت پیشرفته( تشعشع)
  دکتر صفاري

   

آنالیز مودال در 
      سیستمهاي مکانیکی

  دکتر احمدیان

  توربوالنس
  دکتر پورانصاري

  توربوالنس
  دکتر شجاعی فرد

  

  یک شنبه
6/4/1400  

  1مکانیک ضربه اي
  دکتر حسینی هاشمی

  مکانیک سیاالت پیشرفته
  نوريدکتر 

مکانیک کامپوزیت 
  هاي پیشرفته 
  دکتر شکریه

  فیزیولوژي
  دکترنمازي

  متالورژي در تولید 
  دکتر صدیقی

    

  دوشنبه
7/4/1400  

طراحی آئرودینامیک  
  توربوماشینها
  دکتر تقوي

  اندازه گیري پیشرفته 
 دکتر نوري

  

  سیستمهاي دینامیکی    
  دکتر منتظري

  پایداري سازه هاي هوایی
  دکتر محمدي

      تقال حرارت پیشرفته (جابجائی) ان
  هرانی  طدکتر 

  دکتر حسینعلی پور
  سه شنبه

8/4/1400  
  رباتیک

  دکتر حبیب نژاد
  2روش اجزاء محدود

  دکتر حق پناهی
  تستهاي غیر مخرب پیشرفته    

  ریاحیدکتر 
    

  چهارشنبه
9/4/1400  

  دینامیک پیشرفته
  دکتر حبیب نژاد

  

مباحث منتخب در مهندسی 
  هوافضا

  دکتر قاسمی 

  ترمودینامیک پیشرفته
  دکتر صنایع

  

  ترمودینامیک پیشرفته
  دکتر مقیمی

  سازه هاي اتصال چسبی
  دکتر خرمی شاد

  دینامیک سازه
  طالبی     دکتر

  

  شنبه
12/4/1400  

    پایش وضعیت پیشرفته
  رجبیدکتر 

  2مکانیک محیط پیوسته
  د. علیزاده

  ارگانهاي مصنوعی
  دکتر نوید بخش

  کنترل غیرخطی  
  دکتر بیگ زاده

  

  احتراق ذرات 
  بیدآباديدکتر 

   

  یکشنبه
13/4/1400  

  1روش اجزاء محدود 
  دکتر حق پناهی

  1روش اجزاء محدود 
  دکتر معدولیت

  جریان لزج
  دکتر تحسینی

  مباحث منتخب در انرژي    
  دکتر قندهاریون

  

  دوشنبه
14/4/1400  

  2مکاترونیک 
  دکتر خان میرزا

  فاقیارتعاشات ات
  دکتر صفی زاده

  ویسکواالستیسیته
  علیزادهدکتر 

  فرایندهاي الکتروفیزیکی    
  دکتر داودي

  طراحی توربو ماشین جریان محوري
  دکتر اخالقی

  سه شنبه
15/4/1400  

(مباحث منتخب) بهینه سازي 
  سیستم هاي انرژي

  دکتر قره قانی

  اتوماسیون در تولید
  دکتر شهبازي

  کنترل تطبیقی
  زادکتر خان میر

  ویسکواالستیسیته
  اشرفیدکتر 

      

  شنبهچهار
16/4/1400  

  جریان در محیط متخلخل
  دکتر سیاوشی

  عملکرد توربین هاي گاز  
  دکتر اخالقی

سیستم هاي کنترل  
  دیجیتال

  دکتر دوائی

  طراحی اجزا و سازه ماشین ابزار 
  دکتر اکبري

  1روش اجزاء محدود 
  دکتر دانشجو

  آناتومی
  دکتر نمازي

ر کامپوزیت هاي زمینه خستگی د
  پلیمري

  دکتر طاهري

 برگزار می گردد. 11:30الی 09:30ساعت 29/3/1400**امتحان درس آزمایشگاه آناتومی و فیزیولوژي در تاریخ 


