
 

 

 دانشکده مهندسی هوافضا

 1399-1400گرایش آیرودینامیک نیمسال دوم  -برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد و دکترا

 

 

 ساعت تاریخ امتحان روز امتحان ساعت ارائه روز ارائه نام استاد تعداد واحد گروه کد درس نام درس ردیف

 یکشنبه دکتر تاج فر 3 1 2981203 توربوالنس  1

 شنبهسه 

15/9-45/7 

15/9-45/7 

 9-11 6/4/1400 یکشنبه

2 2CFD     2981633 1 3 یکشنبه دکتر کریمیان 

 سه شنبه

45/10-15/9 

45/10-15/9 

 9-11 10/4/1400 پنج شنبه

آیرودینامیک ما فوق  3

 صوت 

 یکشنبه دکتر مانی 3 1 2981153

 سه شنبه

15/12-45/10 

15/12-45/10 

 9-11 8/4/1400 پنج شنبه

شنبه یک دکتر نوری 3 1 2981713 عتشعش 4  

 سه شنبه

15-30/13 

15-30/13 

 9-11 13/4/1400 یکشنبه

    15-17 یکشنبه دکتر جهانگیریان 2 1 2981902 سمینار  5

       6 1 2981900 پروژه  8

 ( برای دانشجویان دکتری است.2990900( و رساله )کد درس 2929290در ضمن امتحان جامع )کد درس 

 

 

 



 دانشکده مهندسی هوافضا

 1399-1400نیمسال دوم  جلو برندگیگرایش  -برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد و دکترا

 

 

تعداد  گروه کد درس نام درس ردیف

 واحد

 ساعت تاریخ امتحان روز امتحان ساعت ارائه روز ارائه نام استاد

 یکشنبه دکتر برومند 3 1 2982523 توربوماشینها  1

 شنبه سه

30/16-15 

30/16-15 

 9-11 6/4/1400 یکشنبه

 یکشنبه دکتر تابع جماعت 3 1 2981683     2سوخت و احتراق 2

 سه شنبه

45/10-15/9 

45/10-15/9 

 9-11 8/4/1400 سه شنبه

اصول جلوبرنده های  3

  پیشرفته

 یکشنبه دکتر طوسی 3 1 2982113

 سه شنبه

15/9-45/7 

15/9-45/7 

 9-11 10/4/1400 پنج شنبه

 یکشنبه  دکتر خالقی 3 1 2982563 ناپایداری کمپرسورها 4

 سه شنبه

15-30/13 

15-30/13 

 9-11 13/4/1400 یکشنبه

آیروترمودینامیک  5

 موتورهای موشک 

 یکشنبه  دکتر مددی  3 1 2982153

 سه شنبه 

30/16-18  

30/16-18  

 9-11 15/4/1400 سه شنبه 

    30/13-30/15 شنبه دکتر قهرمانی 2 1 2981902 سمینار  8

       6 1 2981900 پروژه  

 ( برای دانشجویان دکتری است.2990900( و رساله )کد درس 2929290در ضمن امتحان جامع )کد درس 

 

 



 دانشکده مهندسی هوافضا

 1399-1400نیمسال دوم  فضایی و ماهواره گرایش  -برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد و دکترا

 

 

تعداد  گروه کد درس نام درس ردیف

 واحد

 ساعت تاریخ امتحان روز امتحان ساعت ارائه روز ارائه نام استاد

دکتر اسماعیل  3 1 2983563 کنترل فضاپیما 1

 زاده  اول

 شنبه یک

 شنبه سه 

15/45-9/7  

15/45-9/7 

 9-11 6/4/1400 یکشنبه

مونتاژ و یکپارچه  2

 ماهواره سازی

 دوشنبه  دکتر رئیسی  3 1 2988203

 سه شنبه 

30/15-14  

15-30/13 

 9-11 8/4/1400 سه شنبه

 یکشنبه دکتر صابری  3 1 2988183 تعیین محصول 3

 سه شنبه

15/12-45/10  

15/12-45/10  

 9-11 10/4/1400 پنج شنبه

سیستم انرژی  4

 الکتریکی ماهواره

 یکشنبه  دکتر مغانی  3 1 2988213

 سه شنبه

45/10-15/9  

45/10-15/9 

 9-11 13/4/1400 یکشنبه

طراحی سیستمی  5

 ماهواره بر

 مدرس: 2 1 2991113

 دکتر هاشمی

 قاسملو 

 یکشنبه

 سه شنبه

30/16-15  

30/16-15  

 9-11 15/4/1400 سه شنبه

مکانیک مدار  6

 پیشرفته فضایی

 یکشنبه دکتر مرتضوی 3 1 2988143

 سه شنبه

18-30/16  

18-30/16 

 9-11 17/4/1400 پنج شنبه

    15-17 شنبه  دکتر سبزه پرور  2 3 2981902 سمینار 7

       6 1 2981900 پروژه 8

 ( برای دانشجویان دکتری است.2990900( و رساله )کد درس 2929290در ضمن امتحان جامع )کد درس 



 1399-1400برنامه گروه سازه های هوایی نیمسال دوم 

 

 

تعداد  گروه کد درس نام درس ردیف

 واحد

 ساعت تاریخ امتحان روز امتحان ساعت ارائه روز ارائه نام استاد

 شنبه دکتر حسینی 3 1 2984523 خستگی و شکست  1

 دوشنبه

15/9-45/7  

15/9-45/7 

 9-11 5/4/1400 شنبه

آسیب در سازه مکانیک  2

 های کامپوزیتی 

 شنبه دستگردیدکتر  3 1 2984173

 دوشنبه

45/10-15/9  

45/10-15/9 

 9-11 7/4/1400 دوشنبه

 شنبه دکتر اویسی 3 1 2984533  3مکانیک مواد مرکب  3

 دوشنبه

15/12-45/10  

15/12-45/10  

 9-11 9/4/1400 چهارشنبه

 شنبه دکتر شاهوردی 3 1 2984133 روش اجزاء محدود  4
 دوشنبه

15-30/13  

30/15-14 

 9-11 12/4/1400 شنبه

 شنبه مهندس شفتی 3 1 2983543 مدیریت و تکنولوژی  5

 دوشنبه

30/16-15  

17-30/15  

 9-11 14/4/1400 شنبه دو

تحلیل سازه های  6

 پیشرفته

 شنبه دکتر صدر 3 1 2984123

 دوشنبه

30/18-17  

30/18-17 

 9-11 16/4/1400 چهارشنبه 

دکتر محمد  2 4 2981902 سمینار 8

 کریمی

 یکشنبه
 

19-17    

       6 1 2981900 پروژه  

 



 

 1399-1400نیمسال دوم  برنامه گروه مکانیک پرواز

 

 

تعداد  گروه کد درس نام درس ردیف

 واحد

 ساعت تاریخ امتحان روز امتحان ساعت ارائه روز ارائه نام استاد

دینامیک پرواز  1

 پیشرفته 

 شنبه  دکتر نقاش  3 1 2983113

 دوشنبه 

15/9-45/7  

15/9-45/7  

 9-11 5/4/1400 شنبه

 شنبه  دکتر اسماعیلی فر 3 1 2983533  2هدایت و ناوبری  2

 شنبه دو

45/10-15/9  

45/10-15/9  

 9-11 7/4/1400 شنبه دو

دکتر محمد  3 1 2983573 کنترل آماری 3

 کریمی 

 شنبه 

 دوشنبه

15/12-45/10  

15/12-45/10  

 9-11 9/4/1400 شنبه چهار

تخمین پارامترهای  4

 پرواز 

 شنبه  دکتر سبزه پرور 3 1 2983133

 دوشنبه

15-30/13 

30/15-14 

 9-11 12/4/1400 شنبه

 شنبه مهندس شفتی  3 1 2983543 مدیریت تکنولوژی  5

 دوشنبه

30/16-15 

17-30/15 

 9-11 14/4/1400 دوشنبه

    17-19 یکشنبه دکتر محمد کریمی 2 4 2981902 سمینار 6

       6 1 2981900 پروژه 7

           

 ( برای دانشجویان دکتری است.2990900( و رساله )کد درس 2929290در ضمن امتحان جامع )کد درس 

 



 


