
 دانشكده مهندسي مكانيكلی تحصيالت تکمي ۹۸-۹۹ برنامه امتحاني نيمسال اول
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  تاريخ  

۱۱۴  
  صبح ۹

۱۱۵    
  صبح ۹

۱۱۶    
  صبح ۹

۱۰۶  
 صبح ۹

 سالن امتحانات

  صبح ۱۱
۱۱۴  
  ۱۴ساعت 
  

۱۱۵  
  ۱۴ساعت 
  

۱۱۶  
  ۱۴ساعت
  

شنبه 
21/10/98  

  بیومکانیک عموممی
  د.کاظمی راد

  د.سیاوشی/ د.علیزاده / د. طالبی  1ریاضیات پیشرفته
      سالن امتحانات

  د.هاشمی نژاد/ د.حبیب نژاد/   1ریاضیات پیشرفته
  د.خرمی شاد
  سالن امتحانات

  یکشنبه
   2ریاضیات پیشرفته    22/10/98

  01گروه 
  2ریاضیات پیشرفته

  ابزار دقیق بیومدیکال      02گروه
  د.بیگ زاده

  پالستیسیته
  د. اشرفی

  میکروسیاالت
  د. آسیایی

  دوشنبه
23/10/98  

طراحی شبکه لوله کشی 
  صنعتی
  د. مقیمی

  کنترل خودکار پیشرفته
  د. منتظري

طراحی سازه هاي 
  فضایی پیشرفته
  د. دانشجو

  تئوري االستیسیته  
  د. شکریه

طراحی و ساخت به 
  کمک کامپیوتر پیشرفته

  وفائی صفتد. 

  دینامیک مادون صوتآئرو
    د. تقوي

  سه شنبه
24/10/98  

مکانیک خرابی در مواد 
  کامپوزیت
  د. محمدي

              

  چهارشنبه
  اصول جلوبرنده هاي پیشرفته  25/10/98

  د. اخالقی
  جریان لزج
  د. نوري

طراحی بهینه 
  قطعات مکانیکی
  د. معدولیت

  

  ارتعاشات پیشرفته سیستمهاي ممتد
  د. احمدیان

  در جریانهاي دوفازي انتقال حرارت
  د. صفاري

  سیستمهاي تولیدصنعتی  
  د. ریاحی

  میکروپروسسور
  د.علیزاده

  شنبه
28/10/98  

  مکانیک محیط پیوسته
  د. هاشمی

  مکانیک محیط پیوسته
  د.حسینی هاشمی

دینامیک سیاالت 
  محاسباتی

  د. پورانصاري
  مبانی دینامیک سیاالت محاسباتی  

  د.حسینعلی پور/د.قره قانی
  1روش اجزاء محدود
      د. حق پناهی

  یکشنبه
29/10/98  

  ابزارشناسی و ماشینکاري
  د. داودي

  رباتیک
  (سینماتیک دینامیک)

  د.حبیب نژاد

تحلیل سازه هاي 
  پیشرفته هوافضایی

  د. محمدي
  مکانیک شکست   

  د. آیت الهی
  تبدیل انرژي پیشرفته

  د. قندهاریون
  مباحث منتخب در توربینهاي گاز

  حسینعلی پور/تقويد. قاسمی/
  1مکانیک محیط پیوسته

  208کالس د. علیزاده

  دوشنبه
30/10/98  

مدلسازي و شبیه سازي در 
  سیستمهاي بیولوژیکی

  د. نویدبخش

  توربوالنس
  د.صنایع

  گازپیشرفتهدینامیک
 د. تحسینی

  208کالس
  

  پلیمرها ،خواص و کاربرد
  106کالس 14ساعت د. فصیحی

  تئوري الیه مرزي
  د. بازدیدي طهرانی

تراق سوخت و اح
  پیشرفته

  د.بیدآبادي

  ارتعاشات ماشین ابزار
  د.رجبی

  کنترل خودکار پیشرفته
  د.دوائی

  سه شنبه
  سوخت و احتراق پیشرفته              1/11/98

    قاسمید. 

  چهارشنبه
2/11/98  

مکانیک سیاالت در سیستمهاي 
  بیولوژیکی
  د. نویدبخش

  مبانی توربین هاي گاز
  د. اخالقی

طراحی وسایل 
  نقلیه هوایی
  د. صفی زاده

  
  سیستمهاي کنترل هوشمند

  د. خان میرزا
  شکل دهی فلزات

  د.صدیقی

  1مکاترونیک
  د. بیگ زاده

  مکانیک محیط پیوسته
  د. طاهري بهروز

  تئوري الیه مرزي
  خودرو د. شجاعی فرد

  دکتر شجاعی فرد در دانشکده خودرو برگزار می گردد. تئوری اليه مرزی امتحان درس


