
 49-49( نیمسال اول open bookلیست دروس کتاب باز )

 ساعت آزمون تاریخ رشته کد درس نام درس ردیف

 مهندسی هوافضا  1115111 ترمودینامیک  1

 مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت  

 مهندسی مکانیک جامدات

 مهندسی مکانیک ساخت و تولید

 مهندسی راه آهن جریه

 

 

4/11/1111 

 

 

 0:11الی     11:11

 

 

 مهندسی خودرو 1115115

 بیومتلایرمهندسی پزشکی 

 مهندسی برق  گرایش قدرت 1115114

  1ترمودینامیک  1

 

1115111 

 مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت 

 مهندسی مکانیک جامدات

 مهندسی مکانیک ساخت و تولید

 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی )ارشد(

 

 

1/11/1111 

 

 

 11:11الی   15:11

 0:11الی    11:11 4/11/1111 مهندسی مدیریت اجرایی 1111114 ترمودینامیک و انتقال حرارت  1

 11:11الی    15:11 12/11/1111 مهندسی هوافضا 1115130 1آیرودینامیک  4

 11:11الی    15:11 1/11/1111 مهندسی هوافضا 1115101 1آیرودینامیک  5

 سیستم های تهویه و تبرید 3

 1طراحی سیستمهای تهویه مطبوع

 11:11الی    15:11 11/11/1111 مدیریت اجراییمهندسی  1111112

 مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت 1115113

  



 0:11الی    11:11 3/11/1111 مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت 1115114 دینامیک گازها  2

 1طراحی اجزا  0

 طراحی اجزا

  مهندسی مدیریت اجرایی 1111111

 

 

0/11/1111 

 

 

 

 0:11الی    11:11

 

 

                        

 

1115113 

 

 مهندسی هوافضا

 مهندسی مکانیک  حرارت و سیاالت

 مهندسی مکانیک جامدات

 مهندسی مکانیک ساخت و تولید

 مهندسی راه آهن جریه

 مهندسی خودرو 1115144

 مقطع کارشناسی : 1115104 1طراحی اجزا  1

 مهندسی هوا فضا

 

 

 

 

10/11/1111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11:11الی   15:11

 

 

 

 

                           

 مهندسی رباتیک 1115122

 مهندسی راه آهن جریه 1115113

 مهندسی مکانیک حرارت و سیاالت

 مهندسی جامدات

 مهندسی ساخت و تولید

 ارشد:مقطع 

 مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 

 

 0:11الی     11:11 13/11/1111 شاخه زلزله شناسی  -ژئو فیزیک  1114111 1گرانی سنجی  11



 11:11الی   15:11 14/11/1111 شاخه زلزله شناسی  -  ژئوفیزیک 1114111 1ژئومغناطیس  11

 0:11الی     11:11 11/11/1111 شاخه زلزله شناسی  - ژئوفیزیک 1114111  1زلزله شناسی  11

 0:11الی     11:11 11/11/1111 شاخه زلزله شناسی  - ژئوفیزیک 1114111 مهندسی زلزله  11

 11:11الی   15:11 0/11/1111  شاخه زلزله شناسی  -ژئوفیزیک 1114111 ریاضیات در ژئو.فیزیک  14

 0:11الی     11:11 3/11/1111 شاخه زلزله شناسی  –ژئوفیزیک  1114114 لرزه شناسی  11

 0:11الی     11:11 1/11/1111 شاخه زلزله شناسی –ژئوفیزیک  1114111 لرزه زمین ساخت  13

 مکانیک )ارشد(  –فنی مهندسی  1115111 هیدرودینامیک و روغنکاری )آموزش حور( 12

 طراحی کاربردی 

15/11/1111 

 

 11:11الی   15:11

 کارشناسی: 1115111 1طراحی اجزا  10

 مهندسی رباتیک 

 11:11الی   15:11 10/11/1111

 1115104 1اجزا طراحی  11

1115113 

1115122 

 مقطع کارشناسی:

 مهندسی رباتیک

 11:11الی   15:11 10/11/1111

  



 سازه ریلی  1111130 پی سازی و ابنیه مسیر  11

 راه آهن

 0:11الی    11:11 11/11/1111

 راه و ترابری )ارشد( 1111111 مهندسی پی  11

 راه و ترابری 

 11:11الی   15:11 11/11/1111

 عمران  1111111

 خاک و پی ارشد

 0:11الی    11:11 11/11/1111

   ژئوتکنیک )ارشد( 

 سازه ریلی  1111115 طراحی سازه های بتن مصالح 11

 راه آهن

 11:11الی    15:11 11/11/1111

 سازه )ارشد( 1111151 1سازه های بتن آرمه  11

 عمران

 11:11الی    15:11 11/11/1111

 11:11الی    15:11 14/11/1111 پروژه 1111141 1اجرایی طراحی  14

  1طراحی اجرایی  15

 پروژه

 0:11الی   11:11 10/11/1111 اجرایی  1111115

 0:11الی   11:11 14/11/1111 عمران  1111111 1سازه های بتن آرمه  13

 سازه ریلی  1111115 طراحی سازه های فوالدی 12

 راه آهن

 11:11الی    15:11 11/11/1111

 عمران  1111131 1سازه های فوالدی  10

 سازه )ارشد(

 11:11الی    15:11 11/11/1111



 0:11الی   11:11 15/11/1111 پروژه 1111141 1طراحی اجرایی  11

  1طراحی اجرایی  11

 پروژه

 0:11الی   11:11 15/11/1111 اجرایی 1111113

 0:11الی   11:11 11/11/1111 عمران 1111114 1سازه های فوالدی  11

 جریه 1115125 1ترمودینامیک  11

 راه آهن

 0:11الی   11:11 1/11/1111

 مهندسی عمران  1111113 مهندسی پی پیشرفته 11

 ژئوتکنیک )ارشد(

 ارشد خاک و پی

 

 

11/11/1111 

 

 11:11الی    15:11

 


