
محلبرنامه هفتگیتاريخ امتحاننام استادنام درسواحدگروهشماره درس

211 -2ساختمان مکانيک15:0 تا 13:30شنبه و دوشنبه 13:00   1393/03/20دکتر رسول رمضانيان1ریاضی عمومی 7000114

(2پردیس)محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت 10:0 تا 8:0سه شنبه و چهار شنبه 13:00   70002141393/03/20

(2پردیس)محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت 12:30 تا 10:30سه شنبه و چهار شنبه 13:00   70002241393/03/20

(2پردیس)محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت15:0 تا 13:0سه شنبه و چهار شنبه 13:00   70002341393/03/20

(1پردیس)محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت10:0 تا 8:0سه شنبه و چهار شنبه 13:00   1393/03/20دکتر رحيم رمضانيان7000244

214کالس . 2محل تشکيل ساختمان مکانيک 18:0 تا 16:30یکشنبه و چهار شنبه 09:00   70003131393/03/29

214کالس . 2محل تشکيل ساختمان مکانيک 19:30 تا 18:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   70003231393/03/29

(1پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت 9:0 تا 7:30شنبه و دوشنبه 09:00   70005131393/03/29

221-2ساختمان مکانيک16:30 تا 15:0یکشنبه و چهار شنبه 09:00   70005231393/03/29

15:0 تا 13:30یکشنبه و چهار شنبه 09:00   70005331393/03/29
 (2پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت یک شنبه 

(1پردیس)چهارشنبه 
212-2ساختمان مکانيک16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/04/05دکتر فریدون گبل7000713

سالن. 2ساختمان مکانيک 16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/04/05دکتر مجتبی باقرزاده7000723

212-2 ساختمان مکانيک14:30 تا 13:0شنبه و دوشنبه 15:00   1393/03/26مهندس محمدرضا رکن الدینی مبانی برنامه سازی7000813

(3پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت 19:30 تا 18:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/22مهندس علی نژادبرنامه سازی کامپيوتر ؛پاسکال7000913

محل تشکيل طبقه چهارم ساختمان ابن سينا14:0 تا 10:30دوشنبه 13:00   1393/03/21مهندس محمدمهدی روحانی مشهدی1نقشه کشی صنعتی 7001012

212-2 ساختمان مکانيک20:0 تا 18:0دوشنبه و چهار شنبه 13:00   1393/03/24خانم رامک راميارآشنایی با ادبيات فارسی7001513

221-2ساختمان مکانيک14:30 تا 13:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   1393/03/21دکتر عسگریزبان خارجی7001613

(2پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت 15:0 تا 13:0شنبه 13:00   1393/04/04خانم طباطبایی7002512

(3پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت 15:0 تا 13:0شنبه 13:00   1393/04/04دکتر موسوی تبریزی7002522

211-2 ساختمان مکانيک20:0 تا 18:0شنبه 13:00   1393/04/04دکتر نعمتی7002532

(2پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت 19:0 تا 17:0سه شنبه 13:00   70037121393/03/28

(3پردیس)محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت 20:0 تا 18:0دوشنبه 13:00   70037221393/03/28

221-2ساختمان مکانيک19:0 تا 17:0سه شنبه 13:00   70038121393/03/28

(2پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت 20:0 تا 18:0دوشنبه 13:00   70038221393/03/28

211-2ساختمان مکانيک15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 09:00   70043131393/03/22

211-2ساختمان مکانيک16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   70043231393/03/22

211-2ساختمان مکانيک18:0 تا 16:30یکشنبه و سه شنبه 09:00   70043331393/03/22

224-2ساختمان مکانيک18:0 تا 16:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/31دکتر نصيریانمدارهای الکتریکی7004413

224-2ساختمان مکانيک20:0 تا 18:0شنبه 13:00   1393/04/02مهندس فرناز صالحیمحاسبات عددی7004512

211-2ساختمان مکانيک18:0 تا 16:30دوشنبه و چهار شنبه 15:00   70046131393/03/19

211-2ساختمان مکانيک19:30 تا 18:0دوشنبه و چهار شنبه 15:00   70046231393/03/19

(3پردیس)محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت 12:0 تا 10:30یکشنبه و سه شنبه 09:00   70047131393/04/05

(3پردیس)محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت 13:30 تا 12:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   70047231393/04/05

(1پردیس)محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت 10:30 تا 7:30یکشنبه 13:00   1393/03/19دکتر سليمی7004813

221-2ساختمان مکانيک19:30 تا 16:30یکشنبه 13:00   1393/03/19دکتر توسلی7004823

221-2ساختمان مکانيک19:30 تا 16:30چهار شنبه 13:00   1393/03/19دکتر سليمی7004833

دکتر حسين اصغری شيواییعلم مواد

دکتر مهنماریاضيات مهندسی

آمار و احتمال مهندسی

انقالب اسالمی ایران

حجت االسالم صدراهلل قاسمیتفسير موضوعی قرآن

خانم زهرا البرزیتفسير موضوعی نهج البالغه

مهندس محمد ابوطالبیمعادالت دیفرانسيل

2ریاضی عمومی 
دکتر جاویدیان

1فيزیک 

دکتر آرام ورهرام

2فيزیک 

1شيمی عمومی 



محلبرنامه هفتگیتاريخ امتحاننام استادنام درسواحدگروهشماره درس

1محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت پردیس 15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/26دکترفياض رحيم زاده روفوئی7300113

214 کالس 2محل تشکيل ساختمان مکانيک 15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/26دکترحميد صدرایی7300123

محل تشکيل طبقه چهارم ابن سينا10:30 تا 7:0دوشنبه 13:00   1393/03/21مهندس ناصر مردانینقشه کشی عمران7300312

212-2ساختمان مکانيک10:0 تا 8:0چهار شنبه 13:00   1393/03/29 و عمليات1نقشه برداری 7300412

212-2ساختمان مکانيک12:0 تا 10:0چهار شنبه 13:00   1393/03/29 و عمليات1نقشه برداری 7300422

1محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت پردیس 16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/24دکترفياض رحيم زاده روفوئی7300513

214 کالس 2محل تشکيل ساختمان مکانيک 16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/24دکترحسام سلطانی7300523

(1پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت 12:0 تا 10:30یکشنبه و سه شنبه 09:00   73006131393/03/28

(1پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت 13:30 تا 12:0یکشنبه و سه شنبه 09:00   73006231393/03/28

224-2ساختمان مکانيک18:0 تا 16:30شنبه و دوشنبه 13:00   1393/04/02مهندس فرناز صالحیمحاسبات عددی7300813

(3پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت 10:0 تا 8:0سه شنبه 09:00   1393/04/04هيدرولوژی مهندسی7300912

(3پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت 10:0 تا 8:0یکشنبه 09:00   1393/04/04هيدرولوژی مهندسی7300922

2محل تشکيل سالن، ساختمان مکانيک 15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 15:00   1393/04/03محمد علی توفيقی7301013

(1پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت 10:30 تا 9:0شنبه و دوشنبه 15:00   1393/04/03محمد علی توفيقی7301023

224-2ساختمان مکانيک15:0 تا 13:30شنبه و دوشنبه 13:00   73011131393/04/01

224-2ساختمان مکانيک16:30 تا 15:0شنبه و دوشنبه 13:00   73011231393/04/01

 سالن2محل تشکيل ساختمان مکانيک 11:0 تا 8:0دوشنبه 13:00   73012121393/03/21

 سالن2محل تشکيل ساختمان مکانيک 14:0 تا 11:0دوشنبه 13:00   73012221393/03/21

سالن. 2محل تشکيل ساختمان مکانيک 13:30 تا 10:30شنبه 13:00   1393/03/21دکترحيدری  7301232

محلبرنامه هفتگیتاريخ امتحاننام استادنام درسواحدگروهشماره درس

213-2ساختمان مکانيک16:30 تا 13:30چهار شنبه 13:00   1393/04/03دکترایران عالم زادهشيمی نفت7600113

225-2ساختمان مکانيک17:0 تا 15:0دوشنبه 13:00   1393/03/25دکترحسن برزگرزمين شناسی عمومی7600212

224-2ساختمان مکانيک15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/04/01دکترمحمدجعفر عبدخدائیموازنه انرژی و مواد7600313

222-2ساختمان مکانيک14:30 تا 13:30سه شنبه 13:00   1393/03/29دکترایرج گودرزنيامقدمات صنایع باال دستی نفت7600811

(4کالس )محل تشکيل مهندسی شيمی و نفت 12:0 تا 10:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/27دکتروحيد تقی خانی2ترمو دیناميک مهندسی شيمی7600913

213-2ساختمان مکانيک17:30 تا 16:0شنبه و دوشنبه 15:00   1393/03/19دکترداریوش باستانی1پدیده های انتقال 7601013

222-2ساختمان مکانيک15:30 تا 13:30یکشنبه 13:00   1393/04/01دکترسيروس قطبیخواص سياالت مخزن7601112

225-2ساختمان مکانيک18:30 تا 15:30چهار شنبه 13:00   1393/04/03دکترلطف پورزمين شناسی نفت7601213

محلبرنامه هفتگیتاريخ امتحاننام استادنام درسواحدگروهشماره درس

(3پردیس)محل تشکيل کالس دانشکده مهندسی شيمی و نفت 10:30 تا 9:0شنبه و دوشنبه 13:00   1393/03/26مهندس هویت طلب7800113

224-2ساختمان مکانيک16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/26دکتر بستان شيرین7800123

محل تشکيل طبقه چهارم ساختمان ابن سينا16:30 تا 13:0چهار شنبه 13:00   1393/03/21مهندس احمد متقی  پور7800212

محل تشکيل طبقه چهارم ساختمان ابن سينا17:30 تا 14:0دوشنبه 13:00   1393/03/21مهندس مسعود معين زاده7800222

221-2ساختمان مکانيک16:30 تا 15:0شنبه و دوشنبه 09:00   1393/03/28دکترحسن صيادیدیناميک مکانيک7800714

212-2ساختمان مکانيک14:30 تا 13:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/24دکترمهدی بستان شيرین1مقاومت مصالح 7800813

224-2ساختمان مکانيک19:30 تا 18:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/31دکتر نصيریان1مبانی مهندسی برق 7800913

دکتر عليرضا خالو1تئوری سازه 

طراحی معماری
مهندس ریخته گری

استاتيک

 مکانيک2نقشه کشی صنعتی 

مهندس صائبی

1مکانيک جامدات 

دکترمحمدتقی کاظمیدیناميک

دکترمحمد رضا مسلمی

مکانيک سياالت

استاتيک



221-2ساختمان مکانيک18:0 تا 16:30شنبه و دوشنبه 13:00   1393/03/26دکترمحمد ضابطيان1ترمودیناميک 7801013

213-2ساختمان مکانيک15:0 تا 13:0یکشنبه 13:00   1393/03/24دکتر ارجمند2مقاومت مصالح 7801112

213-2ساختمان مکانيک16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 15:00   1393/04/03دکترعلی موسوی1مکانيک سياالت 7801213

(1پردیس)محل تشکيل دانشکده مهندسی شيمی و نفت 18:0 تا 16:30یکشنبه و سه شنبه 15:00   1393/03/27دکترسياوش قرشیطراحی اجزا7801313

محلبرنامه هفتگیتاريخ امتحاننام استادنام درسواحدگروهشماره درس

محل تشکيل طبقه چهارم ساختمان ابن سينا15:0 تا 12:0سه شنبه 13:00   79001111393/03/21

محل تشکيل کالس طبقه چهارم ساختمان ابن سينا12:0 تا 9:0سه شنبه 13:00   79001211393/03/21

(2پردیس)محل تشکيل کالس مهندسی شيمی و نفت 12:30 تا 10:30یکشنبه 09:00   1393/04/04مهارتهای کالمی به زبان انگليسی7900312

(2پردیس)محل تشکيل کالس مهندسی شيمی و نفت 10:0 تا 8:0یکشنبه 13:00   1393/03/25ارائه مطالب فنی به زبان انگليسی7900412

محلبرنامه هفتگیتاريخ امتحاننام استادنام درسواحدگروهشماره درس

(3پردیس)محل تشکيلدانشکده مهندسی شيمی و نفت 15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/04/03دکترمحمد ایزدیساختمانهای گسسته8000113

226-2ساختمان مکانيک16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/25مدارهای منطقی8000213

211-2ساختمان مکانيک16:30 تا 13:30چهار شنبه 13:00   1393/03/25مدارهای منطقی8000223

12:0 تا 9:0شنبه   8000311

13:30 تا 10:30یکشنبه   8000321

12:0 تا 9:0دوشنبه   8000331

13:30 تا 10:30سه شنبه   8000341

12:0 تا 9:0شنبه   8000411

12:0 تا 9:0دوشنبه   8000421

222-2ساختمان مکانيک16:30 تا 15:0شنبه و دوشنبه 15:00   80005131393/03/26

222-2ساختمان مکانيک18:0 تا 16:30شنبه و دوشنبه 15:00   80005231393/03/26

225-2ساختمان مکانيک16:30 تا 15:0یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/22دکترحميد رضا ماهيارساختمان داده ها و الگوریتم8000613

226-2ساختمان مکانيک15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/04/03دکترسيدقاسم ميرعمادیساختار زبان و کامپيوتر8000713

225-2ساختمان مکانيک18:0 تا 16:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/31افشين همت یار-دکترعلی محمدمبانی مدارهای الکتریکی و الکترونيکی8000813

222-2ساختمان مکانيک18:30 تا 16:30یکشنبه 09:00   1393/03/21دکترحميد رضا ماهيارزبان تخصصی کامپيوتر8000912

225-2ساختمان مکانيک14:30 تا 13:0شنبه و دوشنبه 13:00   1393/03/22مهندس در منکی فراهانیطراحی پایگاه داده ها8001213

225-2ساختمان مکانيک15:0 تا 13:30یکشنبه و سه شنبه 13:00   1393/03/27دکترحميد سربازی آزادمعماری کامپيوتر8001313

226-2ساختمان مکانيک18:30 تا 16:30چهار شنبه 13:00   1393/03/29افشين همت یار-دکترعلی محمدارائه مطالب علمی وفنی8001412

226-2ساختمان مکانيک16:30 تا 13:30چهار شنبه 09:00   1393/04/04دکترعلی اصغر نظری شيره جينیفناوری اطالعات8001613

.تاریخ تشکيل بعد از ترميم ميباشد

دکترعليرضا اجاللیآزمایشگاه مدارهای منطقی

مهندس محمدرضا رکن الدینی برنامه سازی پيشرفته

مهندس عليرضا جهان تيغآز نقشه کشی به کمک کامپيوتر

دکتر آزاده عسگری

افشين همت یار-دکترعلی محمد

دکترمرتضی امينیکارگاه کامپيوتر


