
 بسمه تعالی

 

 برای دروس عملی فشرده و زمان نهایی اطالعیه در مورد لیست دانشجویان

هایی که از دانشجویان دریافت شده است دروس عملی دانشکده بصورت زیر و با دانشجویانی رساند، براساس فرمبه استحضار دانشجویان گرامی می

صبح در محل  8های عملی، در روز مشخص شده در ساعت است برای حضور در دورهکه اسامی آنها آمده است برگزار خواهد شد. خواهشمند 

های بهداشتی را بصورت کامل نامهآزمایشگاه یا کارگاه حضور بهم رسانید. همچنین خواهشمند است در طول حضور در آزمایشگاه یا کارگاه شیوه

 رعایت فرمایید. گذاری اجتماعی( استفاده از ماسک و فاصلهالزام واکسیناسیون، )

 های کنترل عددیآزمایشگاه ماشین

 آز ماشینهای کنترل عددی

 آذر24

 شقایق اعالیی نسب 

 آرمان محمدی

 سینافاضل 

 محمدحسین مرادی 

 کیوان دادخواه 

 علی جان نثاری

 معین امیدقائمی  

 علی شهبازی 

 نیماداننده

 ابراهیم عیسی

 

 آزمایشگاه مقاومت مصالح

 مقاومتآز 

 آذر30 آذر 28

 محمدجواد فراهی حسین داودی 

 علی خدوم  شقایق اعالیی نسب 

 علیرضا عموشاهی محمد مهدی صادقیان 



 محمدجعفرآکوچکیان امیرحسین ساوج 

 محمداحسان اصفهانی مهرناز بدرسمای

 علی نیازی شهرکی مهدی علیپور

 امیرحسین صرامی زهرا شیرازی

 نیما کابلی  آروین چم آسمانی 

 مهدی سلیمی  مهدیه افشاری

 محمدصادق مستاجران محمدمهدی صادقی 

 

 آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت

 آز ترمو

 آذر29

 سیدمحمدحسین رضایی

 حسین داودی

 نیما کابلی 

 مهدی سلیمی 

 حسین نقدی

 مهدیه افشاری

 یاسین شاه جوان

 محمدجواد فراهی 

 اصفهانیمحمداحسان 

 منیره محمدی

 

 کارگاه مبانی ماشینکاری

   کارگاه مبانی ماشینکاری

 دی 8 دی 4

 سینافاضل علی دشتی  

 محمدحسین شاهسنایی عباس همتی

 پوریا خلجی   محمدمرادی 

 محمدحسین مرادی  محسن پهلوانی

 حامد کمالی  شقایق اعالیی نسب 

 ابراهیم عیسی آرمان محمدی

 نثاریعلی جان 
 

 



 2کارگاه ماشین ابزار 

   2ماشین ابزار 

 دی 8 دی 6

 کیوان دادخواه  شقایق اعالیی نسب 

 علی جان نثاری پوریا خلجی 

 محسن پهلوانی  آرمان محمدی

 معین امیدقائمی  سینافاضل

 علی شهبازی   علی دشتی 

 حامد کمالی  عباس همتی

 محمدمرادی 
 

 

 و ارتعاشات آزمایشگاه دینامیک ماشین

 آز ارتعاشات

 دی5

 شقایق اعالیی نسب  

 محمدجواد فراهی

 زهرا بنک دار 

 نیماداننده

 حسین نقدی

 حسین صادقی 

 علی صالحیان

 سجاد دهقانی

 مهدیه افشاری

 یاسین شاه جوان

 محمداحسان اصفهانی

 سبا جوادیان 

 نیما کابلی 

 منیره محمدی 

 ابراهیم عیسی

 

 آزمایشگاه مکانیک سیاالت



 آز سیاالت

 دی 7

 زهرا بنک دار  

 اعظم عرب زاده 

 نیماداننده

 حسین داودی 

 علی صالحیان

 امیرحسین ساوج 

 مهدیه افشاری

 یاسین شاه جوان

 حسین صادقی 

 سینافاضل

 مهدی سلیمی

 منیره محمدی 

 

 آزمایشگاه مکاترونیک

 آز مکاترونیک

 دی 11

 بدرسمایمهرناز 

 مهدی علیپور

 محمد مهدی صادقیان  

 زهرا شیرازی

 اروین چم آسمانی  

 شقایق اعالیی نسب 

 حسین داودی

 امیراحمد شریفیان 

 زهرا بنک دار  

 سبا جوادیان 

 آرمین قدیری

 محمدجواد فراهی

 محمداحسان اصفهانی

 نیما کابلی 

 علی نیازی شهرکی



 ابراهیم عیسی

 محمدمهدی صادقی 

 

 


