
Rev. 1.0      971برنامه اولیه گروه مکانیک ترم 

ظرفیتجمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهاستادعمومی/کارگاهی/آزمایشگاهیکد گروهکد درسواحدنام درسنام رشتهردبف

10:0025 - 8:00عمومی2دانش خانوادهکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار1

12:0025 - 10:00درخشانی2فیزیک مکانیککاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار2

16:0025 - 13:00نامشخص13ریاضی کاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار3

18:0025 - 16:00مشترک2اصول سرپرستیکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار4

11:005 - 8:00هادیان3سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاهکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار5

15:0025 - 11:00عمومی3فارسی عمومیکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار6

18:0025 - 15:00عمومی3زبان خارجهکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار7

18:0025 - 16:00گروه ریاضی22ریاضی کاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار8

13:005 - 8:00فنی حرفه ای3سنگ زنیکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار9

18:005 - 16:00قاسمیان2علم موادکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار10

13:005 - 11:00هادیان2برنامه نویسی ماشین های کنترل عددیکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار11

15:0025 - 13:00فدائی2مقاومت مصالحکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار12

18:005 - 15:00فنی حرفه ایکارگاهی1کارگاه ماشین های کنترل عددیکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار13

18:005 - 8:00فنی حرفه ایکارگاهی24فرزکاری کاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار14

18:005 - 15:00فدائیسایتCAD2ظراحی به کمک کامپیوتر کاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار15

13:005 - 8:00هادیانکارگاهی3طراحی و ساخت قید و بندهاکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار16

18:005 - 13:00هادیانکارگاهی3تکنولوژی و کارگاه قالب سازیکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار17

18:005 - 16:00مشترک2کارآفرینی و پروژهکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار18

2نامشخص2کارآموزیکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار19

2نامشخص3پروزه ساختکاردانی ساخت و تولید ماشین ابزار20
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10:0025 - 8:00عمومی2دانش خانوادهکاردانی مکانیک خودرو1

12:0025 - 10:00درخشانی2فیزیک مکانیککاردانی مکانیک خودرو2

16:0025 - 13:00گروه ریاضی13ریاضی کاردانی مکانیک خودرو3

18:0025 - 16:00مشترک2اصول سرپرستیکاردانی مکانیک خودرو4

11:0025 - 8:00فدائی3تکنولوژی سوخت رسانیکاردانی مکانیک خودرو5

15:0025 - 11:00عمومی3فارسی عمومیکاردانی مکانیک خودرو6

18:0025 - 15:00عمومی3زبان خارجهکاردانی مکانیک خودرو7

18:0025 - 16:00گروه ریاضی22ریاضی کاردانی مکانیک خودرو8

10:0025 - 8:00درخشانی2فیزیک حرارتکاردانی مکانیک خودرو9

0درخشانی2هیدرولیک و پنوماتیککاردانی مکانیک خودرو10

18:0025 - 15:00درخشانی42رسم فنی کاردانی مکانیک خودرو11

10:0025 - 8:00عمومی2دانش خانوادهکاردانی مکانیک خودرو12

13:0025 - 11:00فدائی2ترمودینامیککاردانی مکانیک خودرو13

13:000 - 11:00نامشخص2تکنولوژی شاسی و بدنهکاردانی مکانیک خودرو14

15:0025 - 13:00درخشانی2مکانیک سیاالتکاردانی مکانیک خودرو15

20:0025 - 18:00پویان فدائیمجازی مشترک2زبان فنیکاردانی مکانیک خودرو16

18:0025 - 15:00فدائیسایت2نقشه کشی با کامپیوترکاردانی مکانیک خودرو17

10:0025 - 8:00عمومی2اخالق و تربیت اسالمیکاردانی مکانیک خودرو18

11:0025 - 8:00فدائی3استاتیککاردانی مکانیک خودرو19

13:0025 - 11:00فدائی2تکنولوژی دستگاه الکتریکی خودروکاردانی مکانیک خودرو20

15:0025 - 13:00فدائی2مقاومت مصالحکاردانی مکانیک خودرو21

18:0015 - 15:00فنی حرفه ایکارگاهی3کارگاه دستگاه الکتریکی خودروکاردانی مکانیک خودرو22

18:0015 - 15:00فنی حرفه ایکارگاهی3کارگاه سوخت رسانیکاردانی مکانیک خودرو23

11:0015 - 8:00فنی حرفه ایکارگاهی3کارگاه مولد قدرتکاردانی مکانیک خودرو24

13:0025 - 11:00پژوهشکدهآزمایشگاهی1آزمایشگاه فیزیک حرارتکاردانی مکانیک خودرو25

15:0025 - 13:00نامشخصآزمایشگاهی1آزمایشگاه مقاومت مصالحکاردانی مکانیک خودرو26

17:0025 - 15:00نامشخصآزمایشگاهی1آزمایشگاه ترمودینامیککاردانی مکانیک خودرو27

18:0025 - 15:00فدائیمجازی23اجزاء ماشین کاردانی مکانیک خودرو28

10نامشخص2کارآموزیکاردانی مکانیک خودرو29
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10:0025 - 8:00عمومی2دانش خانوادهکاردانی نقشه کشی عمومی نقشه کشی و طراحی صنعتی1

12:0025 - 10:00درخشانی2فیزیک مکانیککاردانی نقشه کشی عمومی نقشه کشی و طراحی صنعتی2

16:0025 - 13:00گروه ریاضی13ریاضی کاردانی نقشه کشی عمومی نقشه کشی و طراحی صنعتی3

18:0025 - 16:00مشترک2اصول سرپرستیکاردانی نقشه کشی عمومی نقشه کشی و طراحی صنعتی4

11:005 - 8:00هادیان3سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاهکاردانی نقشه کشی عمومی نقشه کشی و طراحی صنعتی5

15:0025 - 11:00عمومی3فارسی عمومیکاردانی نقشه کشی عمومی نقشه کشی و طراحی صنعتی6

18:0025 - 15:00عمومی3زبان خارجهکاردانی نقشه کشی عمومی نقشه کشی و طراحی صنعتی7
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11:0030 - 8:00عابدینی13روش اجزای محدود کارشناسی ارشد طراحی کاربردی1

15:0020 - 11:00محمدرضا رضائی13ریاضیات پیشرفته کارشناسی ارشد طراحی کاربردی2

18:0020 - 15:00محمدرضا رضائی3روش های پژوهشکارشناسی ارشد طراحی کاربردی3

15:0020 - 11:00عابدینی3االستیسیتهکارشناسی ارشد طراحی کاربردی4

18:001 - 15:00عابدینی13مکانیک محیط های پیوسته کارشناسی ارشد طراحی کاربردی5

10نامشخص2سمینارکارشناسی ارشد طراحی کاربردی6

10نامشخص6پایان نامهکارشناسی ارشد طراحی کاربردی7

         4 / 10 



Rev. 1.0      971برنامه اولیه گروه مکانیک ترم 

ظرفیتجمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهاستادعمومی/کارگاهی/آزمایشگاهیکد گروهکد درسواحدنام درسنام رشتهردبف

15:0020 - 11:00گروه ریاضی3معادالت دیفرانسیلکارشناسی پیوسته عمران 1

18:0020 - 15:00گروه ریاضی2آمار و احتماالت مهندسیکارشناسی پیوسته عمران 2

11:0020 - 8:00گروه ریاضی23ریاضی کارشناسی پیوسته عمران 3

11:0020 - 8:00عمومی2کنترل خانوادهکارشناسی پیوسته عمران 4

11:0020 - 8:00مهرآسا2رسم فنی و نقشه کشی ساختمانکارشناسی پیوسته عمران 5

15:0020 - 11:00گروه ریاضیمشترک13ریاضی کارشناسی پیوسته عمران 6

18:0020 - 15:00جمالی اقدم3شیمی عمومیکارشناسی پیوسته عمران 7

11:0020 - 8:00گروه پایهمشترک13فیزیک کارشناسی پیوسته عمران 8

15:0020 - 11:00عمومی3فارسی عمومیکارشناسی پیوسته عمران 9

18:0020 - 15:00عمومی3زبان خارجهکارشناسی پیوسته عمران 10

18:0020 - 15:00کیفری3برنامه نویسی کامپیوترکارشناسی پیوسته عمران 11

11:0020 - 8:00فدائی3استاتیککارشناسی پیوسته عمران 12

13:0020 - 11:00فدائی13مقاومت مصالح کارشناسی پیوسته عمران 13

13:005 - 11:00فدائی باش2مهندسی محیط زیستکارشناسی پیوسته عمران 14

15:005 - 13:00نامشخص2زمین شناسی مهندسیکارشناسی پیوسته عمران 15

10:4020 - 8:00خوش نام23تحلیل سازه ها کارشناسی پیوسته عمران 16

14:2020 - 10:40خوش نام13سازه های فوالدی کارشناسی پیوسته عمران 17

16:1020 - 14:20خوش نام2تکنولوژی بتنکارشناسی پیوسته عمران 18

12:0020 - 10:00خوش نام1آزمایشگاه تکنولوژی بتنکارشناسی پیوسته عمران 19

18:0020 - 16:10خوش نام2راهسازیکارشناسی پیوسته عمران 20

11:0020 - 8:00شاهی3هیدرولیک و آزمایشگاهکارشناسی پیوسته عمران 21

13:0020 - 11:00شاهی2هیدرولوژی مهندسیکارشناسی پیوسته عمران 22

16:0020 - 14:00شاهی2اقتصاد مهندسیکارشناسی پیوسته عمران 23

18:0020 - 16:00شاهی2زبان تخصصیکارشناسی پیوسته عمران 24

15:0020 - 13:00فدائی23مقاومت مصالح کارشناسی پیوسته عمران 24

10:005 - 8:00پویان فدائی2اقتصاد مهندسیکارشناسی پیوسته عمران 25

11:0020 - 8:00فدائی3دینامیککارشناسی پیوسته عمران 26

15:0020 - 11:00گروه ریاضی2آمار و احتماالت مهندسیکارشناسی پیوسته عمران 27

13:0015 - 11:00گروه ریاضی2محاسبات عددیکارشناسی پیوسته عمران 28
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11:000 - 8:00نامشخص2(1)نقشه کشی صنعتی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک1

15:0020 - 11:00گروه ریاضیمشترک13ریاضی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک2

18:0020 - 15:00جمالی اقدم3شیمی عمومیکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک3

11:0020 - 8:00گروه پایهمشترک13فیزیک کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک4

15:0020 - 11:00عمومی3فارسی عمومیکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک5

18:0020 - 15:00عمومی3زبان خارجهکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک6

15:0020 - 11:00گروه ریاضی3معادالت دیفرانسیلکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک7

15:3015 - 13:00عاشوری3(1)مبانی مهندسی برق کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک8

18:0015 - 15:00فدائی3(2)طراحی اجزاء کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک9

11:0020 - 8:00مشترک23ریاضی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک10

10:3015 - 8:00فدائی3ارتعاشات مکانیکیکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک11

18:0015 - 15:30عاشوری3کنترل اتوماتیککارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک12

18:0020 - 15:00کیفری3برنامه نویسی کامپیوترکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک13

11:0020 - 8:00فدائی3استاتیککارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک14

13:0015 - 11:00نامشخص2محاسبات عددیکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک15

0مشترک3(2)فیزیک کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک16

16:300 - 15:00نامشخص1(1)آزمایشگاه فیزیک کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک17

18:000 - 16:30نامشخص1(2)آزمایشگاه فیزیک کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک18

13:0015 - 11:00فدائی13مقاومت مصالح کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک19

18:0015 - 15:00گروه ریاضی3ریاضی مهندسیکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک20

18:0015 - 15:00قاسمیان3علم موادکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک21

11:0015 - 8:00فدائی3دینامیککارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک22

18:0015 - 15:30درخشانی3(1)ترمودینامیک کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک23

10:3015 - 8:00درخشانی3(2)ترمودینامیک کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک24

15نامشخص1آزمایشگاه ترمودینامیککارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک25

13:0015 -10:30درخشانی3(2)مکانیک سیاالت کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک26

15نامشخص1آزمایشگاه مکانیک سیاالتکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک27

15:0015 - 13:00فدائی2(2)مقاومت مصالح کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک28

15نامشخص1آزمایشگاه مقاومت مصالحکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک29

15:3015 - 13:00درخشانی3(1)انتقال حرارت کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک30

15نامشخص1آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشاتکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک31

13:000 - 11:00عاشوری3(2)مبانی مهندسی برق کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک32

11:000 - 8:00عاشوری1آزمایشگاه مبانی مهندسی برقکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک33

20:0015 - 18:00زمانیمجازی2زبان تخصصی مکانیککارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک34          6 / 10 
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18:0015 - 15:00فریور2مدیریت و کنترل پروژهکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک35

16:0010 - 13:00زمانی2(2)نقشه کشی صنعتی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک36

10:3010 - 8:00فدائی3مقدمه ای بر اجزاء محدودکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک37

16:0010 - 13:30فدائی3موتورهای احتراق داخلیکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک38

13:0010 - 10:30فدائی13طراحی سیستم های تهویه مطبوع کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک39

10نامشخص1آزمایشگاه تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک40

11:0010 - 8:00زمانی3رباتیککارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک41

8نامشخص3پروژه پایانیکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک42

8نامشخص0.5(1)کارآموزی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک43

8نامشخص0.5(2)کارآموزی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک44

11:0015 - 8:00فنی حرفه ایکارگاهی1کارگاه جوشکاری و ورقکاریکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک45

10:3015 - 8:00فنی حرفه ایکارگاهی1کارگاه اتوماتیککارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک46

13:0015 - 10:30فنی حرفه ایکارگاهی1کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازیکارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک47
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13:005 - 11:00عمومی2انقالب اسالمی و ریشه های آنکارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتی1

15:005 - 13:00عمومی2(2)معارف اسالمی کارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتی2

18:005 - 15:00قندالی3برق تاسیساتکارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتی3

11:005 - 8:00گروه ریاضی23ریاضی کارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتی4

11:005 - 9:00درخشانی2تجهیزات حرارتی و برودتیکارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتی5

15:005 - 11:00درخشانی23مکانیک سیاالت کارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتی6

18:005 - 15:00درخشانی23ترمودینامیک کارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتی7
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13:0015 - 11:00عمومی2انقالب اسالمی و ریشه های آنکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار2

11:0015 - 8:00زمانی2رباتیککارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار24

15:0015 - 11:00گروه ریاضی3معادالت دیفرانسیلکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار10

15:300 - 13:00هادیان2طراحی قالبکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار19

15:0015 - 13:00عمومی2(2)معارف اسالمی کارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار3

11:0015 - 8:00فدائی2دینامیک و ارتعاشاتکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار14

18:0015 - 15:00گروه ریاضی3آمار و احتماالت مهندسیکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار4

18:0015 - 15:00فدائی2(2)طراحی اجزاء ماشین کارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار11

15:0015 - 13:00فدائی2(2)مقاومت مصالح کارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار11

18:000 - 15:30هادیان2نصب، تعمیر و نگهداری ماشین های ابزارکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار22

11:0015 - 8:00گروه ریاضی3(2)ریاضی عمومی کارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار1

18:0015 - 15:30عاشوری2کنترل اتوماتیککارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار26

10:0015- 8:00محمدی2جوشکاری و کارگاهکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار5

12:0015 - 10:00محمدی2ریخته گری و کارگاهکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار6

16:0015 - 13:00محمدی2تست های غیر مخرب و آزمایشگاهکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار7

20:0015 - 18:00زمانیمجازی2زبان تخصصیکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار8

17:0015 - 15:00مشترک1(2)تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار9

18:0015 - 15:30درخشانی2ترمودینامیک و انتقال حرارتکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار12

0زمانی2سیستمهای اندازه گیریکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار13

0زمانی3توانایی ماشینکاریکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار15

12:0015 - 10:00زمانی2روشهای تولید مخصوصکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار16

0زمانیCAD/CAM3طراحی و تولید به کمک کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار17

13:0015 - 11:00فربور2مهندسی صنایعکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار18

15:000 - 13:00فریور2کنترل کیفیتکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار20

10:0015 - 8:00زمانی2اصول شکل دادن فلزاتکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار21

16:0015 - 13:00فریور2برنامه ریزی فرآیندکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار23

0زمانی2ماشین ابزار تولیدیکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار25

5نامشخص3پروژهکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار27

5نامشخص3کارآموزیکارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید ماشین ابزار28
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18:0015 - 15:00عاشوریآزمایشگاهی1کارگاه الکترونیک خودروکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو20

0نامشخص2(1)طراحی اجزاء ماشین کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو2

15:0015 - 11:00مشترک3معادالت دیفرانسیلکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو4

15:0015 - 13:00فنی حرفه ایکارگاهی1کارگاه ماشین ابزارکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو21

11:0015 - 8:00عاشوری3الکترونیک خودروکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو5

18:0015 - 15:00گروه ریاضی2آمار و احتماالت مهندسیکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو6

18:0015 - 15:00گروه ریاضی3ریاضی مهندسیکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو17

10:3015 - 8:00درخشانی3(2)ترمودینامیک کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو3

10:3015 - 8:00فدائی2ارتعاشاتکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو15

15:0015 - 13:15عمومی2(آموزش زبان عربی)متون اسالمی کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو1

16:0015 - 13:30مومن نژاد2برنامه نویسی رایانهکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو7

9:0015 - 8:00مومن نژادکارگاهی2تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی گازی و کارگاهکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو27

11:0015 - 9:00مومن نژاد2هیدرولیک ماشین آالت سنگینکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو8

13:000 - 11:00مومن نژاد2یاتاقان و مکانیزم روغنکاری آنکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو9

18:0015 - 16:00مومن نژاد2تئوری حرکت خودروکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو10

16:0015 - 13:30فدائی3اصول طراحی موتورهای پیستونیکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو11

13:0015 - 11:00گروه ریاضی2محاسبات عددیکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو12

15:0015 - 13:00فدائی2(2)مقاومت مصالح کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو13

11:0015 - 8:00فدائی2دینامیککارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو14

15:3015 - 13:00درخشانی2انتقال حرارتکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو16

13:0015 -10:30درخشانی2(2)مکانیک سیاالت کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو18

15نامشخص1آزمایشگاه مکانیک سیاالتکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو19

15فنی حرفه ایکارگاهی1کارگاه مدلسازی و ریخته گریکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو22

15فنی حرفه ایکارگاهی1کارگاه تراشکاری قطعات خودروکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو23

0مومن نژاد2کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در خودروکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو24

0مومن نژاد3کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو و کارگاهکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو25

18:0010 - 16:00نامشخص2مدیریت و اقتصاد صنعتیکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو26

18:0010 - 16:00نامشخص2اصول طراحی کارخانهکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو26

20:0015 - 18:00زمانیمجازی2زبان تخصصیکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو26

8نامشخص3پروژهکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو28

8نامشخص2کارآموزیکارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو29
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