شماره درس گروه واحد
70001

1

4

70002

1

4

70002

2

4

70002

3

4

70002

4

4

70003

1

3

70003

2

3

70005

1

3

70005

2

3

70005

3

3

70007

1

3

70007

2

3

نام درس

نام استاد

تاريخ امتحان

برنامه هفتگی

ریاضی عمومی 1

دکتر رسول رمضانيان

ریاضی عمومی 2

دکتر جاویدیان
دکتر رحيم رمضانيان

فيزیک 1
دکتر آرام ورهرام
فيزیک 2

محل

1393/03/20 13:00

شنبه و دوشنبه  13:30تا 15:0

ساختمان مکانيک211- 2

1393/03/20 13:00

سه شنبه و چهار شنبه  8:0تا 10:0

محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت (پردیس)2

1393/03/20 13:00

سه شنبه و چهار شنبه  10:30تا 12:30

محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت (پردیس)2

1393/03/20 13:00

سه شنبه و چهار شنبه  13:0تا 15:0

محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت(پردیس)2

1393/03/20 13:00

سه شنبه و چهار شنبه  8:0تا 10:0

محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت(پردیس)1

1393/03/29 09:00

یکشنبه و چهار شنبه  16:30تا 18:0

محل تشکيل ساختمان مکانيک  .2کالس 214

1393/03/29 09:00

یکشنبه و سه شنبه  18:0تا 19:30

محل تشکيل ساختمان مکانيک  .2کالس 214

1393/03/29 09:00

شنبه و دوشنبه  7:30تا 9:0

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)1

1393/03/29 09:00

یکشنبه و چهار شنبه  15:0تا 16:30

ساختمان مکانيک221-2

1393/03/29 09:00

یکشنبه و چهار شنبه  13:30تا 15:0

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت یک شنبه (پردیس)2
چهارشنبه (پردیس)1
ساختمان مکانيک212-2

دکتر فریدون گبل

1393/04/05 09:00

یکشنبه و سه شنبه  15:0تا 16:30

دکتر مجتبی باقرزاده

1393/04/05 09:00

یکشنبه و سه شنبه  15:0تا 16:30

ساختمان مکانيک  .2سالن

70008

1

3

مبانی برنامه سازی

مهندس محمدرضا رکنالدینی

1393/03/26 15:00

شنبه و دوشنبه  13:0تا 14:30

ساختمان مکانيک212-2

70009

1

3

برنامه سازی کامپيوتر ؛پاسکال

مهندس علی نژاد

1393/03/22 13:00

یکشنبه و سه شنبه  18:0تا 19:30

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)3

70010

1

2

نقشه کشی صنعتی 1

مهندس محمدمهدی روحانی مشهدی

1393/03/21 13:00

دوشنبه  10:30تا 14:0

محل تشکيل طبقه چهارم ساختمان ابن سينا

70015

1

3

آشنایی با ادبيات فارسی

خانم رامک راميار

1393/03/24 13:00

دوشنبه و چهار شنبه  18:0تا 20:0

ساختمان مکانيک212-2

70016

1

3

زبان خارجی

دکتر عسگری

1393/03/21 09:00

یکشنبه و سه شنبه  13:0تا 14:30

ساختمان مکانيک221-2

70025

1

2

خانم طباطبایی

1393/04/04 13:00

شنبه  13:0تا 15:0

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)2

70025

2

2

دکتر موسوی تبریزی

1393/04/04 13:00

شنبه  13:0تا 15:0

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)3

70025

3

2

دکتر نعمتی

1393/04/04 13:00

شنبه  18:0تا 20:0

ساختمان مکانيک211-2

70037

1

2

1393/03/28 13:00

سه شنبه  17:0تا 19:0

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)2

70037

2

2

1393/03/28 13:00

دوشنبه  18:0تا 20:0

محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت (پردیس)3

70038

1

2

1393/03/28 13:00

سه شنبه  17:0تا 19:0

ساختمان مکانيک221-2

70038

2

2

1393/03/28 13:00

دوشنبه  18:0تا 20:0

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)2

70043

1

3

1393/03/22 09:00

یکشنبه و سه شنبه  13:30تا 15:0

ساختمان مکانيک211-2

70043

2

3

70043

3

3

شيمی عمومی 1

انقالب اسالمی ایران

تفسير موضوعی قرآن
تفسير موضوعی نهج البالغه

معادالت دیفرانسيل

حجت االسالم صدراهلل قاسمی
خانم زهرا البرزی

مهندس محمد ابوطالبی

1393/03/22 09:00

یکشنبه و سه شنبه  15:0تا 16:30

ساختمان مکانيک211-2

1393/03/22 09:00

یکشنبه و سه شنبه  16:30تا 18:0

ساختمان مکانيک211-2

70044

1

3

مدارهای الکتریکی

دکتر نصيریان

1393/03/31 13:00

یکشنبه و سه شنبه  16:30تا 18:0

ساختمان مکانيک224-2

70045

1

2

محاسبات عددی

مهندس فرناز صالحی

1393/04/02 13:00

شنبه  18:0تا 20:0

ساختمان مکانيک224-2

70046

1

3

1393/03/19 15:00

دوشنبه و چهار شنبه  16:30تا 18:0

ساختمان مکانيک211-2

70046

2

3

1393/03/19 15:00

دوشنبه و چهار شنبه  18:0تا 19:30

ساختمان مکانيک211-2

70047

1

3

1393/04/05 09:00

یکشنبه و سه شنبه  10:30تا 12:0

محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت (پردیس)3

70047

2

3

1393/04/05 09:00

یکشنبه و سه شنبه  12:0تا 13:30

محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت (پردیس)3

70048

1

3

دکتر سليمی

1393/03/19 13:00

یکشنبه  7:30تا 10:30

محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت (پردیس)1

70048

2

3

دکتر توسلی

1393/03/19 13:00

یکشنبه  16:30تا 19:30

ساختمان مکانيک221-2

70048

3

3

دکتر سليمی

1393/03/19 13:00

چهار شنبه  16:30تا 19:30

ساختمان مکانيک221-2

علم مواد

دکتر حسين اصغری شيوایی

ریاضيات مهندسی

دکتر مهنما

آمار و احتمال مهندسی

شماره درس گروه واحد

نام درس

73001

1

3

73001

2

3

73003

1

2

نقشه کشی عمران

73004

1

2

نقشه برداری  1و عمليات

73004

2

2

نقشه برداری  1و عمليات

73005

1

3

73005

2

3

73006

1

3

73006

2

3

استاتيک

مکانيک جامدات 1
دیناميک

73008

1

3

محاسبات عددی

73009

1

2

هيدرولوژی مهندسی

73009

2

2

هيدرولوژی مهندسی

73010

1

3

73010

2

3

73011

1

3

73011

2

3

73012

1

2

73012

2

2

73012

3

2

شماره درس گروه واحد

مکانيک سياالت
تئوری سازه 1

طراحی معماری

نام استاد

تاريخ امتحان

برنامه هفتگی

محل

دکترفياض رحيم زاده روفوئی

1393/03/26 13:00

یکشنبه و سه شنبه  13:30تا 15:0

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت پردیس 1

دکترحميد صدرایی

1393/03/26 13:00

یکشنبه و سه شنبه  13:30تا 15:0

محل تشکيل ساختمان مکانيک  2کالس 214

مهندس ناصر مردانی

1393/03/21 13:00

دوشنبه  7:0تا 10:30

محل تشکيل طبقه چهارم ابن سينا

1393/03/29 13:00

چهار شنبه  8:0تا 10:0

ساختمان مکانيک212-2

1393/03/29 13:00

چهار شنبه  10:0تا 12:0

ساختمان مکانيک212-2

دکترفياض رحيم زاده روفوئی

1393/03/24 13:00

یکشنبه و سه شنبه  15:0تا 16:30

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت پردیس 1

دکترحسام سلطانی

1393/03/24 13:00

یکشنبه و سه شنبه  15:0تا 16:30

محل تشکيل ساختمان مکانيک  2کالس 214

1393/03/28 09:00

یکشنبه و سه شنبه  10:30تا 12:0

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)1

1393/03/28 09:00

یکشنبه و سه شنبه  12:0تا 13:30

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)1

مهندس صائبی

دکترمحمدتقی کاظمی

1393/04/02 13:00

شنبه و دوشنبه  16:30تا 18:0

ساختمان مکانيک224-2

1393/04/04 09:00

سه شنبه  8:0تا 10:0

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)3

مهندس فرناز صالحی

1393/04/04 09:00

یکشنبه  8:0تا 10:0

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)3

محمد علی توفيقی

1393/04/03 15:00

یکشنبه و سه شنبه  13:30تا 15:0

محل تشکيل سالن ،ساختمان مکانيک 2

محمد علی توفيقی

1393/04/03 15:00

شنبه و دوشنبه  9:0تا 10:30

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)1

1393/04/01 13:00

شنبه و دوشنبه  13:30تا 15:0

ساختمان مکانيک224-2

1393/04/01 13:00

شنبه و دوشنبه  15:0تا 16:30

ساختمان مکانيک224-2

1393/03/21 13:00

دوشنبه  8:0تا 11:0

محل تشکيل ساختمان مکانيک  2سالن

1393/03/21 13:00

دوشنبه  11:0تا 14:0

محل تشکيل ساختمان مکانيک  2سالن

1393/03/21 13:00

شنبه  10:30تا 13:30

محل تشکيل ساختمان مکانيک  .2سالن

دکترمحمد رضا مسلمی

دکتر عليرضا خالو
مهندس ریخته گری
دکترحيدری

نام درس

نام استاد

تاريخ امتحان

برنامه هفتگی

محل

76001

1

3

شيمی نفت

دکترایران عالم زاده

1393/04/03 13:00

چهار شنبه  13:30تا 16:30

ساختمان مکانيک213-2

76002

1

2

زمين شناسی عمومی

دکترحسن برزگر

1393/03/25 13:00

دوشنبه  15:0تا 17:0

ساختمان مکانيک225-2

76003

1

3

موازنه انرژی و مواد

دکترمحمدجعفر عبدخدائی

1393/04/01 13:00

یکشنبه و سه شنبه  13:30تا 15:0

ساختمان مکانيک224-2

76008

1

1

مقدمات صنایع باال دستی نفت

دکترایرج گودرزنيا

1393/03/29 13:00

سه شنبه  13:30تا 14:30

ساختمان مکانيک222-2

76009

1

3

ترمو دیناميک مهندسی شيمی2

دکتروحيد تقی خانی

1393/03/27 13:00

یکشنبه و سه شنبه  10:30تا 12:0

محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت (کالس )4

76010

1

3

پدیده های انتقال 1

دکترداریوش باستانی

1393/03/19 15:00

شنبه و دوشنبه  16:0تا 17:30

ساختمان مکانيک213-2

76011

1

2

خواص سياالت مخزن

دکترسيروس قطبی

1393/04/01 13:00

یکشنبه  13:30تا 15:30

ساختمان مکانيک222-2

76012

1

3

زمين شناسی نفت

دکترلطف پور

1393/04/03 13:00

چهار شنبه  15:30تا 18:30

ساختمان مکانيک225-2

نام درس

شماره درس گروه واحد

نام استاد

تاريخ امتحان

برنامه هفتگی

محل

مهندس هویت طلب

1393/03/26 13:00

شنبه و دوشنبه  9:0تا 10:30

محل تشکيل کالس دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)3

دکتر بستان شيرین

1393/03/26 13:00

یکشنبه و سه شنبه  15:0تا 16:30

ساختمان مکانيک224-2

مهندس احمد متقی پور

1393/03/21 13:00

چهار شنبه  13:0تا 16:30

محل تشکيل طبقه چهارم ساختمان ابن سينا

مهندس مسعود معين زاده

1393/03/21 13:00

دوشنبه  14:0تا 17:30

محل تشکيل طبقه چهارم ساختمان ابن سينا

دکترحسن صيادی

1393/03/28 09:00

شنبه و دوشنبه  15:0تا 16:30

ساختمان مکانيک221-2

1393/03/24 13:00

یکشنبه و سه شنبه  13:0تا 14:30

ساختمان مکانيک212-2

1393/03/31 13:00

یکشنبه و سه شنبه  18:0تا 19:30

ساختمان مکانيک224-2

78001

1

3

78001

2

3

78002

1

2

78002

2

2

78007

1

4

دیناميک مکانيک

78008

1

3

مقاومت مصالح 1

دکترمهدی بستان شيرین

78009

1

3

مبانی مهندسی برق 1

دکتر نصيریان

استاتيک
نقشه کشی صنعتی  2مکانيک

78010

1

3

ترمودیناميک 1

دکترمحمد ضابطيان

1393/03/26 13:00

شنبه و دوشنبه  16:30تا 18:0

ساختمان مکانيک221-2

78011

1

2

مقاومت مصالح 2

دکتر ارجمند

1393/03/24 13:00

یکشنبه  13:0تا 15:0

ساختمان مکانيک213-2

78012

1

3

مکانيک سياالت 1

دکترعلی موسوی

1393/04/03 15:00

یکشنبه و سه شنبه  15:0تا 16:30

ساختمان مکانيک213-2

78013

1

3

طراحی اجزا

دکترسياوش قرشی

1393/03/27 15:00

یکشنبه و سه شنبه  16:30تا 18:0

محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)1

نام درس

نام استاد

تاريخ امتحان

برنامه هفتگی

محل

آز نقشه کشی به کمک کامپيوتر

مهندس عليرضا جهان تيغ

شماره درس گروه واحد
79001

1

1

79001

2

1

79003

1

2

مهارتهای کالمی به زبان انگليسی

79004

1

2

ارائه مطالب فنی به زبان انگليسی

شماره درس گروه واحد

دکتر آزاده عسگری

1393/03/21 13:00

سه شنبه  12:0تا 15:0

محل تشکيل طبقه چهارم ساختمان ابن سينا

1393/03/21 13:00

سه شنبه  9:0تا 12:0

محل تشکيل کالس طبقه چهارم ساختمان ابن سينا

1393/04/04 09:00

یکشنبه  10:30تا 12:30

محل تشکيل کالس مهندسی شيمی و نفت (پردیس)2

1393/03/25 13:00

یکشنبه  8:0تا 10:0

محل تشکيل کالس مهندسی شيمی و نفت (پردیس)2

نام درس

نام استاد

تاريخ امتحان

برنامه هفتگی

محل

80001

1

3

ساختمانهای گسسته

دکترمحمد ایزدی

1393/04/03 13:00

یکشنبه و سه شنبه  13:30تا 15:0

محل تشکيلدانشکده مهندسی شيمی و نفت (پردیس)3

80002

1

3

مدارهای منطقی

1393/03/25 13:00

یکشنبه و سه شنبه  15:0تا 16:30

ساختمان مکانيک226-2

مدارهای منطقی

1393/03/25 13:00

چهار شنبه  13:30تا 16:30

ساختمان مکانيک211-2

دکترعلی محمد-افشين همت یار

80002

2

3

80003

1

1

شنبه  9:0تا 12:0

80003

2

1

یکشنبه  10:30تا 13:30

80003

3

1

80003

4

1

سه شنبه  10:30تا 13:30

80004

1

1

شنبه  9:0تا 12:0

80004

2

1

80005

1

3

80005

2

3

کارگاه کامپيوتر

آزمایشگاه مدارهای منطقی

دکترمرتضی امينی

دوشنبه  9:0تا 12:0

دکترعليرضا اجاللی

تاریخ تشکيل بعد از ترميم ميباشد.

دوشنبه  9:0تا 12:0
1393/03/26 15:00

شنبه و دوشنبه  15:0تا 16:30

ساختمان مکانيک222-2

1393/03/26 15:00

شنبه و دوشنبه  16:30تا 18:0

ساختمان مکانيک222-2

یکشنبه و سه شنبه  15:0تا 16:30

ساختمان مکانيک225-2
ساختمان مکانيک226-2

برنامه سازی پيشرفته

مهندس محمدرضا رکنالدینی

80006

1

3

ساختمان داده ها و الگوریتم

دکترحميد رضا ماهيار

1393/03/22 13:00

80007

1

3

ساختار زبان و کامپيوتر

دکترسيدقاسم ميرعمادی

1393/04/03 13:00

یکشنبه و سه شنبه  13:30تا 15:0

80008

1

3

مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونيکی

دکترعلی محمد-افشين همت یار

1393/03/31 13:00

یکشنبه و سه شنبه  16:30تا 18:0

ساختمان مکانيک225-2

80009

1

2

زبان تخصصی کامپيوتر

دکترحميد رضا ماهيار

1393/03/21 09:00

یکشنبه  16:30تا 18:30

ساختمان مکانيک222-2

80012

1

3

طراحی پایگاه داده ها

مهندس در منکی فراهانی

1393/03/22 13:00

شنبه و دوشنبه  13:0تا 14:30

ساختمان مکانيک225-2

80013

1

3

معماری کامپيوتر

دکترحميد سربازی آزاد

1393/03/27 13:00

یکشنبه و سه شنبه  13:30تا 15:0

ساختمان مکانيک225-2

80014

1

2

ارائه مطالب علمی وفنی

دکترعلی محمد-افشين همت یار

1393/03/29 13:00

چهار شنبه  16:30تا 18:30

ساختمان مکانيک226-2

80016

1

3

فناوری اطالعات

دکترعلی اصغر نظری شيره جينی

1393/04/04 09:00

چهار شنبه  13:30تا 16:30

ساختمان مکانيک226-2

