برنامهdامتحانات پايان نیمسال دانشكده فني و مهندسي خوي در نیمسال اول سالتحصیلي 97-98
روز

تاريخ

شنبه

97/10/15

یک شنبه

97/10/16

دوشنبه

97/10/17

08:30-10:30

11:00-13:00

14:00-16:00

مکانیک مواد مرکب (کامپوزیت)

روشهای اجرایی ساختمان

پایداری سازه

تحلیل سازه ()2

دینامیک (عمران)

ریاضی عمومی (( )1عمران و برق )

اصول سیستمهای مخابراتی
دینامیک (مکانیک)

الکترومغناطیس
عناصر و جزئیات ساختمانی ()2

کنترل اتوماتیک
اخالق مهندسی

زبان خارجی

اصول مهندسی سد

(برق)

زبان خارجی
(عمران و مکانیک)
نگهداری ،تعمیر و ترمیم سازه ها

سه شنبه

97/10/18

چهارشنبه

97/10/19

پنج شنبه

97/10/20

شنبه

97/10/22

یک شنبه

97/10/23

دوشنبه

97/10/24

سه شنبه

97/10/25

چهارشنبه

97/10/26

شنبه

97/10/29

یک شنبه

97/10/30

دوشنبه

97/11/1

سه شنبه

97/11/2

چهار شنبه

97/11/3

مبانی مهندسی برق ()1

ایستایی ()2

طراحی سیستم های تبرید

تولید انرژی الکتریکی

احتمال مهندسی

سیستمهای دیجیتال 2

زمین شناسی مهندسی

شیمی عمومی (مکانیک)

اصول مهندسی ترافیک

کارگاه عمومی (برق)

اندیشه اسالمی ( 2برق)

راهسازی

انتقال حرارت 1

تکنولوژی بتن

ماشین های الکتریکی 2

ریاضی عمومی (( )1مکانیک )

روش اجزا محدود

نقشه کشی مهندسی (برق)

اصول مهندسی زلزله و باد

حفاظت و رله

طراحی سیستم های تهویه مطبوع

مقاومت مصالح (( )1عمران)

فیزیک ( )1عمران

آمار و احتماالت پیشرفته

سازه های بتن آرمه ()1

دینامیک ماشین

مدارهای الکتریکی ()2

فارسی

ریاضیات مهندسی (برق)

نقشه برداری
استاتیک (عمران و مکانیک)

اصول مهندسی پل

(معماری و برق و عمران)
هیدرولیک

فیزیک (( )1مکانیک)

سیستمهای کنترل خطی

طراحی خطوط هوایی انتقال

مکانیک سیاالت 2

مقاومت مصالح ( 1مکانیک)

موتورهای احتراق داخلی

اخالق و تربیت اسالمی (عمران)

آشنایی با معماری جهان

اصول مدیریت ساخت

محاسبات عددی (برق)

ارتعاشات تصادفی

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان (عمران)

زبان تخصصی مکانیک

معادالت دیفرانسیل (عمران)

آشنایی با مهندسی برق

ماشین مخصوص

مدار ()1

تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1

ریاضی مهندسی (مکانیک)

بارگذاری

سازه های فوالدی ()1

ریاضیات عالی مهندسی

اندیشه اسالمی ( 1مکانیک و
عمران)
انقالب اسالمی ایران (عمران و مکانیک)

ماشین آالت ساختمانی

محاسبات عددی (عمران)

فیزیک ( 1برق)
علم مواد
توزیع انرژی الکتریکی

طراحی اجزا 1

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
تکنولوژی روشهای جوشکاری (مکانیک)
تکنولوژی و بازرسی جوش (عمران)

ارتعاشات مکانیکی
اخالق و تربیت اسالمی (برق)

فیزیک ( 2برق و مکانیک)

