
   گرایش خوردگی و حفاظت مواد –رشناسی ارشد کا 99-1400اول نیمسال –دانشکده مهندسی متالورژي و مواد  برنامه هفتگی    
شماره   ردیف 

 درس 
شماره   استاد  واحد عنوان درس 

 کالس
 چهارشنبه   سه شنبه   دوشنبه  یکشنبه  شنبه  

  15-13   15-13  دهقانیاندکتر  3 * پیشرفتهترمودینامیک و سنتیک خوردگی  8107551 1

  17-15   17-15  دکتر صارمی  3 الکتروشیمی و خوردگی پیشرفته *  8107041 2

   17-15    دکتر ا... کرم  2 *  و آندي  حفاظت کاتدي 8107191 3

  15-13     دکتر قمبري  1   اندازه گیريدر  خطا 8107567 4

    10-8   ر نادري دکت 2 خواص فیزیکی و مکانیکی  پلیمرها  8107096 5
    12-10   دکتر کاشانی بزرگ  2 ) 01مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 6

  12-10     دکتر کاشانی بزرگ  1 ) 01آز مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107566 7

    12-10   قاسمی دکتر  2 ) 02مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 8

  12-10     قاسمی دکتر  1 ) 02د(ه مواآز مشخصه یابی پیشرفت 8107566 9

    12-10   دکتر خرمی  2 ) 03مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 10

  12-10     دکتر خرمی  1 ) 03آز مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107566 11

    12-10   دکتر خدابخشی  2 ) 04مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 12

  12-10     دکتر خدابخشی  1 ) 04بی پیشرفته مواد*(آز مشخصه یا 8107566 13

  17-15     دکتر سهی  2 مهندسی سطح پیشرفته   8107448 14

 12-10      دکتر ملکان 2 پدیده انتقال پیشرفته  8107285 15

 15-13      دکتر پیش بین  2 01کد  سمینار 8107092 16

   17-15    دکتر خدابخشی   2 02کد  سمینار 8107092 17

 - - - - - - - 6 ) 07پایان نامه کارشناسی ارشد (کد 8120163 18

 دروس اجباري می باشند.  *دروس ستاره دار 



  گرایش شناسایی و انتخاب مواد –کارشناسی ارشد  99-1400نیمسال اول دانشکده مهندسی متالورژي و مواد  برنامه هفتگی    
 

 چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  یکشنبه  شنبه  شماره کالس ستادا واحد عنوان درس  شماره درس  ردیف  

  16-15  16-15   دکتر نیلی 2 تغییر حالتهاي متالورژیکی * 8107306 1 
    10-8   دکتر زارعی 2 نفوذ در جامدات * 8107180 2 
  10-8     دکترزارعی  2 تغییر شکل گرم فلزات   8107255 3 
    15-13   دکتر رایگان 2 )01پیشرفته  *( ترمودینامیک 8107307 4 
     15-13  دکتر شیبانی 2 )02ترمودینامیک پیشرفته  * ( 8107307 5 
     12-10  دکتر اخالقی 2 فرایند هاي انجماد پیشرفته * 8107274 6 
  15-13     دکتر قمبري 1 خطا دراندازه گیري * 8107567 7 
 17-15      دکتر بابایی 2 دید پذیرجتمواد و انرژي هاي  8107083 8 
    10-8   دکتر نادري 2 خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها  8107096 9 

  17-15     دکتر سهی 2 مهندسی سطح پیشرفته  8107448 10
   10-8    دکتر خدابخشی 2 روش هاي نوین ساخت و تولید    8107552 11

   15-13    دکتر مهدي نواز 2 مواد  یسزیست فناوري در مهند 8107090 12 
     17-15  دکتر اخالقی 2 کامپوزیت ها 8107135 13 
   17-15    دکتر حسینی شکوه 2 مواد الکترونیک پیشرفته  8107561 13 
    12-10   دکتر کاشانی بزرگ 2 )01مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 15 
  12-10     دکتر کاشانی بزرگ 1 ) 01ه مواد*(تفآز مشخصه یابی پیشر 8107566 16 
    12-10   دکتر قاسمی 2 )02مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 17 
  12-10     دکتر قاسمی 1 )02آز مشخصه یابی پیشرفته مواد( 8107566 18 
    12-10   دکتر خرمی 2 )03مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 19 
  12-10     دکتر خرمی 1 )03مشخصه یابی پیشرفته مواد*( زآ 8107566 20 
    12-10   دکتر خدابخشی 2 )04مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 21 
  12-10     دکتر خدابخشی 1 )04آز مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107566 22 
 



 
 

  گرایش شناسایی و انتخاب مواد –کارشناسی ارشد  99-1400نیمسال اول دانشکده مهندسی متالورژي و مواد  برنامه هفتگی
 

 چهارشنبه  سه شنبه   دوشنبه   یکشنبه   شنبه  شماره کالس  استاد واحد عنوان درس   شماره درس   دیف  
    10-8   دکتر پارسا   2 مکانیک محیط هاي پیوسته   8107296 23
     10-8  دکتر رومینا   2 بافت و ناهمسانگردي 8107085 24
  16-14     دکتر سید ابراهیمی  2 پیشرفته فیزیک مدرن  8107556 25
 15-13      دکتر پیش بین  2 01کد  سمینار 8107092 26
   17-15    دکتر خدابخشی  2 02سمینار کد  8107092 27
 - - - - - - - 6 )07پایان نامه کارشناسی ارشد (کد 8120163 28

 
 ري می باشند.ابدروس اج  *روس ستاره دار د

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 گرایش شکل دادن فلزات   –کارشناسی ارشد  99-1400نیمسال اول دانشکده مهندسی متالورژي و مواد  برنامه هفتگی
 چهارشنبه   سه شنبه   دوشنبه  یکشنبه  شنبه   شماره کالس  استاد  واحد عنوان درس  شماره درس  ردیف 

    10-8   دکتر زارعی 2 نفوذ در جامدات  8107180 1
  15-13     دکتر قمبري 1 خطا در اندازه گیري  8107567 2
   10-8    دکتر میرزاده 2 شکل دادن سوپر پالستیک 8107052 3
    10-8   دکتر پارسا  2 مکانیک محیط هاي پیوسته * 8107296 4

  10-8     دکترزارعی  2 تغییر شکل گرم فلزات * 8107255 5

        2  ریاضیات مهندسی *مباحثی در  8107136 6
   17-15    دکترمحمودي  2 شکل پذیري فلزات * 8107293 7
    12-10   دکتر کاشانی بزرگ 2 )01مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 8
  12-10     دکتر کاشانی بزرگ 1 ) 01آز مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107566 9
    12-10   دکتر قاسمی 2 )02پیشرفته مواد*( مشخصه یابی 8107565 10
  12-10     دکتر قاسمی 1 )02آز مشخصه یابی پیشرفته مواد( 8107566 11
    12-10   دکتر خرمی 2 )03مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 12
  12-10     دکتر خرمی 1 )03آز مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107566 13
    12-10   دکتر خدابخشی 2 )04صه یابی پیشرفته مواد*(مشخ 8107565 14
  12-10     دکتر خدابخشی 1 )04آز مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107566 15
     10-8  دکتر رومینا  2 بافت و ناهمسانگردي 8107085 16
 15-13      دکتر پیش بین  2 01سمینار کد  8107092 17
   17-15    دابخشی دکتر خ 2 02سمینار کد  8107092 18
 - - - - - - - 6 )07پایان نامه کارشناسی ارشد (کد 8120163 19

 دروس ستاره دار *  دروس اجباري می باشند.
 
 
 



     جوشکاريگرایش - کارشناسی ارشد 99-1400نیمسال اول دانشکده مهندسی متالورژي و مواد  برنامه هفتگی
 چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  یکشنبه  شنبه  شماره کالس استاد دواح عنوان درس  شماره درس  ردیف 

  10-8     دکتر آماده 2 بازرسی و کنترل کیفی جوش * 8107323 1
    15-13   دکتر اکبري موسوي 2 *اصول فیزیکی روش هاي پیشرفته جوشکاري 8107548 2
    10-8   وي دکتر اکبري موس 2 تجزیه تنش در سازه هاي جوشکاري  8107329 3
     12-10   دکتر خرمی  2 هاي جوشکاري داستاندار 8107549 4
  15-13     دکتر قمبري  1 اندازه گیري * در خطا 8107567 5
    12-10   دکتر کاشانی بزرگ 2 )01مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 6
  12-10     بزرگدکتر کاشانی  1 ) 01آز مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107566 7
    12-10   قاسمیدکتر  2 )02مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 8
  12-10     قاسمیدکتر  1 )02آز مشخصه یابی پیشرفته مواد( 8107566 9
    12-10   دکتر خرمی 2 )03مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 10
  12-10     میدکتر خر 1 )03آز مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107566 11
    12-10   دکتر خدابخشی 2 )04مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 12
  12-10     دکتر خدابخشی 1 )04آز مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107566 13
 15-13      دکتر پیش بین  2 1کد سمینار 8107092 14
   17-15    دکتر خدابخشی   2 2کد  سمینار 8107092 15
 - - - - - - - 6 )07(کدارشدکارشناسیپایان نامه  8120163 16
  16-15  16-15   دکتر نیلی 2 تغییر حالتهاي متالورژیکی  8107306 17
    10-8   دکتر زارعی 2 نفوذ در جامدات  8107180 18
  17-15     دکتر سهی 2 مهندسی سطح پیشرفته  8107448 19
   10-8    دکتر خدابخشی 2 خت و تولید   نوین ساروش هاي  8107552 20
   15-13    دکتر مهدي نواز 2 زیست فناوري در مهندسی مواد  8107090 21

 دروس اجباري می باشند.  *دروس ستاره دار 
 



 
 99 - 1400اول  نیمسال –برنامه هفتگی متالورژي و مواد 

 فلزات   گرایش استخراج –ارشناسی ارشد 
 چهارشنبه  سه شنبه   دوشنبه   یکشنبه   شنبه  شماره کالس  استاد واحد نوان درس  ع درس   شماره ردیف  

  15-13     دکتر قمبري 1 خطا در اندازه گیري * 8107567 1
 12-10      دکتر ملکان 2 پدیده انتقال پیشرفته 8107285 2
     12-10  دکتر رشچی  2 تئوري فرایند هاي هیدروالکترومتالورژي *  8107288 3

    15-13   دکتر رایگان  2 )01ترمودینامیک پیشرفته *( 8107307 4
     15-13  دکتر شیبانی 2 )02ترمودینامیک پیشرفته  * ( 8107307 5
     15-13  دکتر مکملی  2 اصول شبیه سازي فرایند هاي استخراجی  8107111 6
    12-10   بزرگ کاشانی دکتر 2 )01مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 7
  12-10     دکتر کاشانی بزرگ 1 ) 01آز مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107566 8
    12-10   دکتر قاسمی 2 )02مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 9
  12-10     دکتر قاسمی 1 )02آز مشخصه یابی پیشرفته مواد( 8107566 10
    12-10   دکتر خرمی 2 )03*(ته موادمشخصه یابی پیشرف 8107565 11
  12-10     دکتر خرمی 1 )03آز مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107566 12
    12-10   دکتر خدابخشی 2 )04مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107565 14
  12-10     دکتر خدابخشی 1 )04آز مشخصه یابی پیشرفته مواد*( 8107566 15
        2 یاضیات مهندسی ثی در رمباح 8107570 16
   15-13    دکتر مهدي نواز 2 زیست فناوري در مهندسی مواد  8107090 17
 15-13      دکتر پیش بین  2 1سمینار کد  8107092 18
   17-15    دکتر خدابخشی  2 2سمینار کد  8107092 
 - - - - - - - 6 )07پایان نامه کارشناسی ارشد (کد 8120163 

 دروس اجباري می باشند.  *ستاره دار روس د
 


