
زمان ارایهتاریخ ارایهاستاد درسگروه	نام	
چهارشنبه [13-9]1400/7/21حسینی ابرده، رضا1آز ترمودینامیک
پنج شنبه [13-9]1400/7/22حسینی ابرده، رضا2آز ترمودینامیک
شنبه [13-9]1400/7/24حسینی ابرده، رضا3آز ترمودینامیک
یکشنبه [13-9]1400/7/25حسینی ابرده، رضا4آز ترمودینامیک

شنبه [12-8]1400/7/17صابرسمندري، سعید1آز مقاومت مصالح
شنبه [18-14]1400/7/17مروتی، محمدرضا2آز مقاومت مصالح
یکشنبه [12-8]1400/7/18پاشاروش، عبدالرضا3آز مقاومت مصالح
یکشنبه [18-14]1400/7/18پاشاروش، عبدالرضا4آز مقاومت مصالح
دوشنبه [12-8]1400/7/19علیزاده وقاصلو، یونس5آز مقاومت مصالح
دوشنبه [18-14]1400/7/19علیزاده وقاصلو، یونس6آز مقاومت مصالح
سه شنبه [12-8]1400/7/20علیزاده وقاصلو، یونس7آز مقاومت مصالح

شنبه [13-9]1400/7/17احمدپور، علی1آز مکانیک سیاالت
یکشنبه [13-9]1400/7/18احمدپور، علی2آز مکانیک سیاالت
دوشنبه [13-9]1400/7/19احمدپور، علی3آز مکانیک سیاالت
سه شنبه [13-9]1400/7/20بقاپور، بهزاد4آز مکانیک سیاالت

دوشنبه [13-9]1400/7/12دعاخوان، معین1آز دینامیک وارتعاشات
دوشنبه [18-14]1400/7/12دعاخوان، معین2آز دینامیک وارتعاشات
چهارشنبه [13-9]1400/7/14باروتی، محمدمصطفی3آز دینامیک وارتعاشات
چهارشنبه [18-14]1400/7/14باروتی، محمدمصطفی4آز دینامیک وارتعاشات

شنبه [18-8]1400/7/10ساعی فر، حسنا1کارگاه ریخته گري
یکشنبه [18-8]1400/7/11ساعی فر، حسنا2کارگاه ریخته گري
دوشنبه [18-8]1400/7/12ساعی فر، حسنا3کارگاه ریخته گري
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چهارشنبه [18-8]1400/7/14ساعی فر، حسنا4کارگاه ریخته گري
شنبه [18-8]1400/7/17ساعی فر، حسنا5کارگاه ریخته گري
یکشنبه [18-8]1400/7/18ساعی فر، حسنا6کارگاه ریخته گري

یکشنبه [12-8]1400/7/11احمدي نجف آبادي، مهدي1آزمون التراسونیک و آزمایشگاه
شنبه و یکشنبه [17-8]1400/7/10  و  1400/7/11حبیب الهی، محمد جواد1کارگاه جوشکاري و ورقکاري
شنبه و یکشنبه [17-8]1400/7/17  و  1400/7/18حبیب الهی، محمد جواد2کارگاه جوشکاري و ورقکاري
دوشنبه و سه شنبه [17-8]1400/7/26  و  1400/7/27حبیب الهی، محمد جواد3کارگاه جوشکاري و ورقکاري
شنبه و دوشنبه [17-8]1400/8/1  و  1400/8/3حبیب الهی، محمد جواد4کارگاه جوشکاري و ورقکاري

شنبه و یکشنبه [17-8]1400/7/10  و  1400/7/11برجی فالح، محمود1کارگاه ماشین ابزار 1
شنبه و یکشنبه [17-8]1400/7/17  و  1400/7/18برجی فالح، محمود2کارگاه ماشین ابزار 1
چهارشنبه و پنج شنبه [17-8]1400/7/21  و  1400/7/22برجی فالح، محمود3کارگاه ماشین ابزار 1
دوشنبه و سه شنبه [17-8]1400/7/26  و  1400/7/27برجی فالح، محمود4کارگاه ماشین ابزار 1
شنبه و دوشنبه [17-8]1400/8/1  و  1400/8/3برجی فالح، محمود5کارگاه ماشین ابزار 1
پنج شنبه و شنبه [17-8]1400/8/6  و  1400/8/8برجی فالح، محمود6کارگاه ماشین ابزار 1
دوشنبه و سه شنبه [15-7]1400/7/19  و  1400/7/20رحمانی، ابراهیم7کارگاه ماشین ابزار 1
چهارشنبه و پنج شنبه [15-7]1400/7/28  و  1400/7/29رحمانی، ابراهیم8کارگاه ماشین ابزار 1
شنبه و دوشنبه [15-7]1400/8/1  و  1400/8/3رحمانی، ابراهیم9کارگاه ماشین ابزار 1
سه شنبه و چهارشنبه [15-7]1400/8/4  و  1400/8/5رحمانی، ابراهیم10کارگاه ماشین ابزار 1
پنج شنبه و شنبه [15-7]1400/8/6  و  1400/8/8رحمانی، ابراهیم11کارگاه ماشین ابزار 1
یکشنبه و دوشنبه [17-8]1400/8/16  و  1400/8/17برجی فالح، محمود12کارگاه ماشین ابزار 1
سه شنبه و چهارشنبه [17-8]1400/8/11  و  1400/8/12برجی فالح، محمود13کارگاه ماشین ابزار 1

شنبه و یکشنبه [12-8]1400/7/10  و  1400/7/11پارسا، حسن1آز انتقال حرارت
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شنبه و یکشنبه [17-13]1400/7/10  و  1400/7/11پارسا، حسن2آز انتقال حرارت
دوشنبه و چهارشنبه [12-8]1400/7/12  و  1400/7/14احمدي بنی، غالمحسین3آز انتقال حرارت
دوشنبه و چهارشنبه [17-13]1400/7/12  و  1400/7/14احمدي بنی، غالمحسین4آز انتقال حرارت

شنبه و یکشنبه [19-8]1400/7/17  و  1400/7/18عبداله، امیر1آز فیزیک اندازه گیري
دوشنبه و سه شنبه [19-8]1400/7/19  و  1400/7/20عبداله، امیر2آز فیزیک اندازه گیري
چهارشنبه و پنج شنبه [19-8]1400/7/21  و  1400/7/22عبداله، امیر3آز فیزیک اندازه گیري
شنبه و یکشنبه [19-8]1400/7/24  و  1400/7/25عبداله، امیر4آز فیزیک اندازه گیري

شنبه و یکشنبه [15-7]1400/7/10  و  1400/7/11رضاعی، سیدمهدي1آز کاربردهیدرولیک و سیستم بادي
دوشنبه و چهارشنبه [15-7]1400/7/12  و  1400/7/14رضاعی، سیدمهدي2آز کاربردهیدرولیک و سیستم بادي
شنبه و یکشنبه [15-7]1400/7/17  و  1400/7/18رضاعی، سیدمهدي3آز کاربردهیدرولیک و سیستم بادي

چهارشنبه و پنج شنبه [15-7]1400/7/21  و  1400/7/22فالحی آرزودار، علیرضا1آز متالورژي و عملیات حرارتی
شنبه و یکشنبه [15-7]1400/7/24  و  1400/7/25فالحی آرزودار، علیرضا2آز متالورژي و عملیات حرارتی

شنبه و یکشنبه [15-7]1400/7/17  و  1400/7/18مهدوي سعدلو، رامین1ك اماشین ابزارانیورسال 2
دوشنبه و سه شنبه [15-7]1400/7/26  و  1400/7/27صائبی راد، رضا3کارگاه توانایی ماشینکاري

شنبه و یکشنبه [15-7]1400/7/24  و  1400/7/25صائبی راد، رضا1کارگاه ماشینهاي کنترل عددي
چهارشنبه و پنج شنبه [17-8]1400/7/21  و  1400/7/22محمدزاده، علی1کارگاه جوشکاري تخصصی
چهارشنبه و پنج شنبه [17-8]1400/7/21  و  1400/7/22محمدزاده، علی2کارگاه جوشکاري تخصصی

شنبه و یکشنبه [18-9]1400/7/10  و  1400/7/11موحدیان، مهدي1کارگاه اتومکانیک
دوشنبه و چهارشنبه [18-9]1400/7/12  و  1400/7/14موحدیان، مهدي2کارگاه اتومکانیک
شنبه و یکشنبه [18-9]1400/7/17  و  1400/7/18موحدیان، مهدي3کارگاه اتومکانیک
دوشنبه و سه شنبه [18-9]1400/7/19  و  1400/7/20موحدیان، مهدي4کارگاه اتومکانیک
چهارشنبه و پنج شنبه [18-9]1400/7/21  و  1400/7/22موحدیان، مهدي5کارگاه اتومکانیک
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شنبه و یکشنبه [18-9]1400/7/24  و  1400/7/25موحدیان، مهدي6کارگاه اتومکانیک
چهارشنبه و پنج شنبه [15-7]1400/7/21  و  1400/7/22صفار، صابر1کارگاه و طراحی قیدوبندها
شنبه و یکشنبه [15-7]1400/7/24  و  1400/7/25صفار، صابر2کارگاه و طراحی قیدوبندها

دوشنبه و سه شنبه [16-8]1400/7/19  و  1400/7/20برازنده، فرشاد1آز مکاترونیک
چهارشنبه و پنج شنبه [16-8]1400/7/21  و  1400/7/22برازنده، فرشاد2آز مکاترونیک

شنبه و یکشنبه [15-7]1400/7/10  و  1400/7/11مهدوي سعدلو، رامین1کارگاه طراحی و ساخت قالب پرس
دوشنبه و چهارشنبه [15-7]1400/7/12  و  1400/7/14مهدوي سعدلو، رامین2کارگاه طراحی و ساخت قالب پرس

 [9-18] شنبه [13-9] و یکشنبه1400/7/10  و  1400/7/11سالم، محیا1آز کنترل اتوماتیک

یکشنبه و دوشنبه [17-8]1400/8/9  و  1400/8/10حبیب الهی، محمد جواد1کارگاه عمومی
دوشنبه و چهارشنبه [17-8]1400/7/12  و  1400/7/14حبیب الهی، محمد جواد2کارگاه عمومی
دوشنبه و سه شنبه [17-8]1400/7/19  و  1400/7/20حبیب الهی، محمد جواد3کارگاه عمومی
شنبه و یکشنبه [17-8]1400/7/24  و  1400/7/25حبیب الهی، محمد جواد4کارگاه عمومی
چهارشنبه و پنج شنبه [17-8]1400/7/28  و  1400/7/29حبیب الهی، محمد جواد5کارگاه عمومی
سه شنبه و چهارشنبه [17-8]1400/8/4  و  1400/8/5حبیب الهی، محمد جواد6کارگاه عمومی
پنج شنبه و شنبه [17-8]1400/8/13  و  1400/8/15حبیب الهی، محمد جواد7کارگاه عمومی

یکشنبه و دوشنبه [15-7]1400/8/9  و  1400/8/10رحمانی، ابراهیم1کارگاه ماشین ابزار 2
دوشنبه و سه شنبه [18-9]1400/7/26  و  1400/7/27موحدیان، مهديم. دریاکارگاه اتومکانیک
چهارشنبه و پنج شنبه [18-9]1400/7/28  و  1400/7/29موحدیان، مهديم. دریاکارگاه اتومکانیک

شنبه و یکشنبه [12-8]1400/7/17  و  1400/7/18فیزیکآز انتقال حرارت
شنبه و یکشنبه [17-13]1400/7/17  و  1400/7/18م. دریاآز انتقال حرارت

دروس سرویس
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چهارشنبه [13-9]1400/7/21احمدپور، علی1آز مکانیک سیاالت
پنج شنبه [13-9]1400/7/22احمدپور، علی2آز مکانیک سیاالت


