برنامه هفتگي مقطع دکتری گروه مكانيك در نيمسال 20441
زیرگروه

0::1-01:11

استاد

01:11-00::1

استاد

دینامیک ،کنترل و
ارتعاشات

00::1-0::11

استاد

00:11-00:11

استاد

مکانیک نانوساختارها

رضازاده

مباحث منتخب در جامدات

شعبانی

00:11-00:11

استاد

شنبه

طراحی کاربردی
تبدیل انرژی
ساخت و تولید

تحلیل آزمایشهای مهندسی

دنیوی

تحلیل آزمایشهای مهندسی

دنیوی

دینامیک ،کنترل و
ارتعاشات

آنالیز مودال

یکشنبه

طراحی کاربردی
تبدیل انرژی

موتورهای احتراق داخلی
پیشرفته

خلیل آریا

مکانیک شکست

علیزاده

روشهای انرژی

رشاحمدی

مباحث منتخب در انتقال
حرارت

جعفرمدار

انتقال حرارت تشعشع

میرزایی

ساخت و تولید
دینامیک ،کنترل و
ارتعاشات

مکانیک نانوساختارها

رضازاده

مکانیک سیالات تجربی

فتحعلیلو

مباحث منتخب در مکانیک
پورمحمود
سیالات

مباحث منتخب

ازدست

مباحث منتخب در جامدات

شعبانی

خلیلیان

دوشنبه

طراحی کاربردی
تبدیل انرژی

جریان چندفاز در محیط
متخلخل

عباسعلیزاده

جریان چندفاز در محیط
متخلخل

عباسعلیزاده

ساخت و تولید
دینامیک ،کنترل و
ارتعاشات

آنالیز مودال

سهشنبه

طراحی کاربردی
تبدیل انرژی
ساخت و تولید
دینامیک ،کنترل و
ارتعاشات

چهارشنبه

طراحی کاربردی
تبدیل انرژی
ساخت و تولید

موتورهای احتراق داخلی
پیشرفته

خلیل آریا

مکانیک شکست

علیزاده

روشهای انرژی

رشاحمدی

مباحث منتخب در انتقال
حرارت

جعفرمدار

انتقال حرارت تشعشع

میرزایی

مکانیک سیالات تجربی
مباحث منتخب

فتحعلیلو

مباحث منتخب در مکانیک
پورمحمود
سیالات
ازدست

خلیلیان

برنامه امتحاني دکتری مكانيك نيمسال 20441
ساعت 9 -00

روز

تاریخ

شنبه

0010/1:/80

 0شنبه

0010/1:/89

مکانیک شکست (طراحی کاربردی)
مکانیک نانوساختارها (دینامیک ،کنترل و ارتعاشات)
مباحث منتخب در انتقال حرارت (تبدیل انرژی)

 8شنبه

0010/1:/:1

مباحث منتخب (ساخت و تولید)

 :شنبه

0010/1:/:0

 0شنبه

0010/10/10

موتورهای احتراق داخلی پیشرفته (تبدیل انرژی)

شنبه

0010/10/10

تحلیل آزمایشهای مهندسی (ساخت و تولید)
مباحث منتخب در جامدات (دینامیک ،کنترل و ارتعاشات)

 0شنبه

0010/10/10

روشهای انرژی (طراحی کاربردی)
مباحث منتخب در مکانیک سیالات (تبدیل انرژی)

 8شنبه

0010/10/10

 :شنبه

0010/10/10

 0شنبه

0010/10/10

شنبه

0010/10/00

 0شنبه

0010/10/08

 8شنبه

0010/10/0:

 :شنبه

0010/10/00

 0شنبه

0010/10/00

جریان چندفاز در محیط متخلخل (تبدیل انرژی)

آنالیز مودال (دینامیک ،کنترل و ارتعاشات)
انتقال حرارت تشعشع (تبدیل انرژی)

مکانیک سیالات تجربی (تبدیل انرژی)

ساعت 00 -00

