
 عادل حسین پوردکتر  ،0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-01 01-00011 00011-01 01-1011 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه

      

- 
 آمار مهندسی

 راهو ن نماز
تحلیل طرح و 

 آزمایش ها
 حضور در گروه حضور در گروه

 یکشنبه

   ارشد کارشناسی  کارشناسی 

 حضور در گروه دانشکدهجلسه  راهو ن نماز حضور در گروه -
ماشین های ویژه 

 دوشنبه کشاورزی

 کارشناسی    کارشناسی 

- 
 آمار مهندسی

 حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز
کارگاه ماشین 

 شنبهسه ابزار

 کارشناسی    کارشناسی 

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 رحمان فرخی، دکتر 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-01 01-00011 00011-01 01-1011 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه

      

 برق کامپیوتر عملی گیریاندازه راهو ن نماز گیریاندازه -
 یکشنبه

 کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی  ارشد کارشناسی 

 برقآز  حضور در گروه جلسه گروه راهو ن نماز محاسبات -
 دوشنبه

 کارشناسی    کارشناسی 

 کنترل آز کنترل کامپیوتر راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبهسه

 کارشناسی کارشناسی دکتری   

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

     کارشناسی 

 

 

 

 

 

 



 آرش محبی، دکتر 0410-0412تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

01011-06011 06011-04011 04011-01 01-00011 00011-01 01-1011 
 ساعت

 ایام هفته

 سوخت و احتراق موتور پیشرفته حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه -
 شنبه

 دکتری ارشد کارشناسی    

  تراکتور مکانیک عملی - تراکتور مکانیک در گروهحضور  حضور در گروه -

 یکشنبه
  کارشناسی کارشناسی   

 جلسه گروه حضور در گروه حضور در گروه -
 حضور در گروه

 حضور در گروه
 دوشنبه

      

 حضور در گروه حضور در گروه -
عملی ماشین های 

 کشاورزی
 ماشین های کشاورزی 0کارورزی 

 شنبهسه

 کارشناسی کارشناسی    

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 عارف مردانی کرانی، دکتر 0410-0412تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

01011-06011 06011-04011 04011-01 01-00011 00011-01 01-1011 
 ساعت

 ایام هفته

 پنوماتیک مبانی و اصول دینامیک ها مکانیزم طراحی  ها مکانیزم طراحی -
 شنبه

 کارشناسی کارشناسی کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد 

 دینامیک تراکتور مکانیک عملی - تراکتور مکانیک  کشاورزی های خاک دینامیک -
 یکشنبه

 کارشناسی کارشناسی کارشناسی  دکتری 

 جلسه گروه  حضور در گروه -
پنوماتیک مبانی آزمایشگاه  

 استاتیک
 دوشنبه

 کارشناسی کارشناسی    

 استاتیک 0کارورزی  حضور در گروه  حضور در گروه -
 شنبهسه

 کارشناسی کارشناسی    

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه  حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 ، دکتر علی حسن پور0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-01 01-00011 00011-01 01-1011 
 ساعت

 ایام هفته

 *0مقاومت مصالح  حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
مهندسی پس از 

 شنبه برداشت

 دکتری کارشناسی    

خواص مهندسی 

 مواد بیولوژیکی

خواص مهندسی 

 مواد بیولوژیکی
 حضور در گروه *0مقاومت مصالح  راهو ن نماز

مهندسی پس از 

 یکشنبه برداشت

 دکتری کارشناسی  کارشناسی  ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی

 *2مقاومت مصالح  حضور در گروه جلسه گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 دوشنبه

 کارشناسی     

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبهسه

      

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 * درس مشترک با دکتر احمد پیری

 

 

 

 



 پرویز احمدی مقدم، دکتر 0410-0412تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

06-04 04-01 01-00011 00011-01 01-1011 
 ساعت

 ایام هفته  

روشهای ارزیابی 

 کیفیت
 حضور در گروه دینامیک خاک روشهای ارزیابی کیفیت نماز و نهار

 شنبه

  دکتری کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه
مهندسی تعمیر و 

 یکشنبه نگهداری

 کارشناسی    

 جلسه گروه نماز و نهار حضور در گروه
فیزیک و مکانیک 

 خاک
 حضور در گروه

 دوشنبه

  کارشناسی   

 حضور در گروه (0فیزیک ) فیزیک و مکانیک خاک)ع( نماز و نهار حضور در گروه
 شنبهسه

  کارشناسی کارشناسی  

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه
 چهارشنبه

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 فاروق شریفیان، دکتر 0410-0412تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

06-04 04-01 01-00011 00011-01 01-1011 
 ساعت

 ایام هفته  

 ریاضی مهندسی تکمیلی حضور در گروه ریاضی مهندسی تکمیلی حضور در گروه کارگاه جوشکاری 
 شنبه

 کارشناسی ارشد  دکتری  کارشناسی

 ترمودینامیک های تبرید سیستم (0کشی صنعتی )نقشه حضور در گروه کشیعملی نقشه
 یکشنبه

 کارشناسی کارشناسی کارشناسی  کارشناسی

 حضور در گروه ترمودینامیک حضور در گروه حضور در گروه انتقال گرما
 دوشنبه

  کارشناسی   کارشناسی

 حضور در گروه انتقال گرما های تبرید سیستم حضور در گروه حضور در گروه
 شنبهسه

  کارشناسی کارشناسی  

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه
 چهارشنبه

     

 

 

 

 

 

 

 



 وحید رستم پور، دکتر 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

06-04 04-01 01-00011 00011-01 01-1011 
 ساعت

 ایام هفته  

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه
 شنبه

     

 روش تحقیق (0) سیالات مکانیک محاسباتی سیالات دینامیک حضور در گروه (0) ماشین اجزاء طراحی
 یکشنبه

 کارشناسی ارشد کارشناسی دکتری  کارشناسی

 حضور در گروه مواد علم حضور در گروه حضور در گروه ورزی خاک ماشینهای طراحی
 دوشنبه

  کارشناسی   کارشناسی

 (0) ماشین اجزاء طراحی (0) سیالات مکانیک مواد علم حضور در گروه حضور در گروه
 شنبهسه

 کارشناسی کارشناسی کارشناسی  

کوتاه   طرح ارتباط با صنعت

 مدت 

طرح ارتباط با 

کوتاه   صنعت

 مدت 

کوتاه   طرح ارتباط با صنعت

 مدت 

کوتاه   طرح ارتباط با صنعت

 مدت 

  طرح ارتباط با صنعت

 چهارشنبه کوتاه مدت 

     

 

 


