برنامه هفتگی رشته مهندسی مکانیک خودرو نیمسال اول98-99
روزهای هفته

زمان ارائه دروس

ترم اول

ترم دوم

هیدرولیک ماشین آالت سنگین( جناب مهندس ونایی)( 6349 )8 -9/40کالس 101
صبح

طراحی اجزا ماشین( جناب مهندس ونایی)( 6338 )9/40 -11/20کالس 101

شنبه

بعداز ظهر

ورزش (1جناب آقای غفاری فر)  9121سالن ورزشی ابراهیم هادی

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در خودرو(جناب مهندس احمدوند)(6346 )13/50 -16/20

صبح
یکشنبه
بعدازظهر

صبح

کارگاه الکترونیک خودرو( جناب مهندس فیضی)( 6341 )13/50 -16/20کارگاه

کارگاه تراشکاری قطعات خودرو( جناب مهندس ونایی)( 6345 )13/50 -16/20کارگاه

مقاومت مصالح (2جناب مهندس ونایی)( 6330 )9/40 -11/20کالس 101

دینامیک ( جناب مهندس غیاثوند)( 6331 )8 -9/40کالس 102

ترمودینامیک (2جناب مهندس غیاثوند)( 6337 )11/20 -13کالس 102

ریاضی مهندسی( جناب دکتر هومن فتحعلیانی )( 6333 )10/30- 13کالس 103

دوشنبه
بعدازظهر

صبح

معادالت دیفرانسیل( جناب دکتر هومن فتحعلیانی )( 6326 )13/50 -16/20کالس 103

محاسبات عددی( جناب آقای سایه وند)( 6327 )13/50 -15/30کالس 106

کارگاه ماشین ابزار( جناب مهندس عبدلی)(6343 )8 -11/20کارگاه مکانیک

تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی گازی و کارگاه ( جناب مهندس نظری)( 6351 )8 -10/30کارگاه

اندیشه اسالمی (2جناب آقای پذیرش) ( 9103)11/20 -13کالس 204

تفسیر موضوعی قرآن (جناب دکتر حامد فتحعلیانی)( 9116 )11/20 -13کالس 203

سه شنبه
بعدازظهر

برنامه نویسی رایانه ( جناب مهندس نصرالهی )(6328 )16:20-13:50

صبح
چهار شنبه
بعدازظهر

الکترونیک خودرو( جناب مهندس رحیمی)( 6340 )13/50 -16/20کالس 103

ترم سوم

صبح

ترم چهارم

تاریخ تحلیلی صدر اسالم(جناب آقای دکتر پذیرش)( 9114 )11/20 -13کالس 103

شنبه
بعداز ظهر

صبح
یکشنبه

کارگاه مدلسازی و ریخته گری(جناب مهندس بیات)()13/50- 16/20کارگاه

زبان تخصصی( جناب دکتر شیرزادی)( 6348 )14/40- 16/20کالس 201

ارتعاشات (جناب مهندس غیاثوند )( 6332 )8 -9/40کالس 102

کارآموزی 6353
پروژه 6352

مکانیک سیاالت(2جناب مهندس احمدوند )( 6335 )13/50- 15/30کالس 101
بعدازظهر

صبح
دوشنبه
بعدازظهر

آز مکانیک سیاالت (جناب مهندس احمدوند )(6336)15/30- 16/20

تحقیق و سمینار(جناب دکترقاسم فتحعلیان) ( 6357 )8 -9/40کالس 203
انتقال حرارت( جناب مهندس غیاثوند )()9/40 -11/20مشترک با کاردانی  6334کالس 102
کارگاه مدلسازی و ریخته گری(جناب مهندس بیات)( )13/50- 16/20کارگاه

صبح

کارآفرینی( جناب آقای صفوی زاده)(()13/50 -17/10در صورت عدم گذراندن در دوره کاردانی) 6126
کالس 202
مدیریت و اقتصاد صنعتی (جناب دکترقاسم فتحعلیان)(– 6354 )9/40 -11/20کالس 203
انقالب اسالمی ایران( جناب آقای پذیرش)(-9110 )11/20 -13کالس 205

آمار و احتماالت ( جناب آقای مقربی)( – 6329 )13/50- 15/30کالس 104

یاتاقان و مکانیزم روغنکاری آن( جناب مهندس نظری) ( 6350 )10/30- 12/10کالس 106

سه شنبه
بعدازظهر

تئوری حرکت خودرو( جناب مهندس حسین آبادی ) ( 6342 )8 -9/40کالس 101
صبح
چهار شنبه
بعدازظهر

کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو(جناب مهندس حسین آبادی)( 6347 )9/40- 13کالس
104

اصول طراحی موتورهای پیستونی( جناب مهندس حسین آبادی)( 6339 )13/50 -16/20کالس 102

