
 

 00-01  دوم نيمسال –دانشكده مهندسي متالورژي و مواد 

 گرايش خوردگي و حفاظت مواد  –كارشناسي ارشد 
شماره  رديف 

 درس 

شماره  استاد واحد عنوان درس 

 كالس

 چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه 

  12-10     دكتر آماده  2 اكسیداسیون و خوردگی داغ * 8107195 1

   14-13   آزمايشگاه سلطانی دكتر 1 آز خوردگی پیشرفته 8107222 2

  16-14     دكتر ا... كرم  2 جنبه های مكانیكی خوردگی   8107068 3

 10-8:30      دكتر دهقانیان  2 ممانعت كننده های خوردگی 8107193 4

    12-10   دكتر نادری محمودی  2 حفاظت از طريق رنگ و پوشش 8107192 5

  15-13     دكتر قمبری 1 01كد  خطا در اندازه گیری 8107567 6

  15-13     دكتر قمبری 1 02كد  خطا در اندازه گیری 8107567 7

     12-10  دكتر سلطانی  2 مهندسی سطح پیشرفته  8107448 8

   17-15    دكتر صارمی  2 خوردگی در صنايع  8107562 9

     18-16  دكتر قاسمی  2 تريبولوژی  8107055 10

    10-8:30   خرمیدكتر  2 01مشخصه يابی پیشرفته مواد  8107565 11

  10-8:30     خرمیدكتر  1 01آز مشخصه يابی پیشرفته مواد 8107566 12

    16-14   دكتر ملكان 2 كريستالی**ای و غیر آلیاژهای شیشه 8107563 13

    10-8:30   دكتر امامی 2 گری**طراحی و مهندسی در ريخته 8107280 14

   16-14    دكتر پیش بین  2 01سمینار كد  8107092 15

 16-14      دكتر پیش بین 2 02سمینار كد   8107092 16

 - - - - - - - 6 07پايان نامه  كد  8120163 17

 مي باشند. اجباري ستار دار دروس  *دروس

 



 

 00-01نيمسال دوم   –دانشكده مهندسي متالورژي و مواد 

 شناسايي و انتخاب مواد مهندسيگرايش  –كارشناسي ارشد 

 دروس اجباری می باشند.  *دروس ستاره دار 

 

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه شماره كالس استاد واحد عنوان درس شماره درس رديف

  12-11  12-11   دكتر نیلی 2 متالورژيكی *تغییر حالتهای  8107306 1

    10-8   دكتر زارعی 2 نفوذ در جامدات * 8107180 2

   17-15    دكتر میرزاده 2 مواد فوق ريز دانه و نانو ساختار 8107559 3

  16-14     دكتر سید ابراهیمی 2 مواد مغناطیسی 8107581 4

     12-10  دكتر اخالقی 2 فرايند های انجماد پیشرفته * 8107274 5

  10-8     دكتر زارعی 2 مكانیزم های مقاوم شدن 8107173 6

     12-10  دكتر سلطانی 2 پیشرفته مهندسی سطح  8107448 7

  15-13     دكتر قمبری 1  *01كد  خطا در اندازه گیری 8107567 8

  15-13     دكتر قمبری 1 *02كد  خطا در اندازه گیری 8107567 9

     16-14  دكتر اخالقی 2 كامپوزيت ها 8107135 10

  12-10     نوازاقدمدكتر 2 زيست فناوری در مهندسی مواد 8107090 11

     16-14  دكتر رايگان 2 اصول آنالیز حرارتی مواد 8107568 12

     15-13  دكتر مهدی نواز 2 مباحث ويژه ) بافت ( 8107453 13

   16-14    دكتر محمودی 2 انتخاب مواد مهندسی 8107033 14

    10-8:30   خرمیدكتر  2 * 01مشخصه يابی پیشرفته مواد كد  8107565 15

  10-8:30     خرمیدكتر  1 *01آز مشخصه يابی پیشرفته مواد كد 8107566 16

     18-16  دكتر قاسمی 2 تريبولوژی 8107055 17

 16-14      پیش بیندكتر  2 02سمینار كد  8107092 18

   16-14    پیش بیندكتر  2 01سمینار كد  8107092 19

 - - - - - - - 6 07پايان نامه  كد  8120163 20



 

 

 00-01نيمسال دوم   –دانشكده مهندسي متالورژي و مواد 

 فلزات  گرايش استخراج –كارشناسي ارشد 
 

شماره  رديف 

 درس 

شماره  استاد واحد عنوان درس 

 كالس

 چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه 

     12-10 - دكتر مكملی  2 بررسی فنی  و اقتصادی تولید فلزات  8107564 1
   10:30-9    دكترعبدی زاده  2 *تئوری فرايند های پیرو متالورژی  8107287 2

   15-13    شیبانی تر دك 2 مواد* سینتیک پیشرفته  8107290 3

  15-13     دكتر قمبری  1 *01كد  اندازه گیریدر  خطا 8107567 4

  15-13     دكتر قمبری  1 *02كد  اندازه گیریدر  خطا 8107567 5
     16-14  دكتر رايگان  2 اصول آنالیز حرارتی مواد  8107568 6

    30:8-10   دكتر خرمی 2 * 01پیشرفته مواد مشخصه يابی  8107565 7

  10-8:30     دكترخرمی 1 *01آز مشخصه يابی پیشرفته مواد 8107566 8

   16-14    دكتر پیش بین 2 01سمینار  8107092 9
 16-14      نیب شیدكتر پ 2 02سمینار   8107092 10

  12-10     دكتر رشچی   2 بازيافت مواد 8107571 11

 - - - -   - 6 07پايان نامه كد  8120163 12

 دروس اجباری می باشند.  *روس ستاره دار د

 



 

 
 00-01نيمسال دوم   –دانشكده مهندسي متالورژي و مواد 

 گرايش شكل دادن فلزات   –رشناسي ارشد كا

 
شماره  رديف 

 درس 

شماره  استاد واحد عنوان درس 

 كالس

 چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه 

    18-16   دكتر پارسا  2 كامپیوترطراحی قالب به كمک  8107301 1

  10-8     دكتر پارسا  2 تئوری پالستیسیته * 8107295 2

دكتر اكبری  2 روش اجزامحدود  8107297 3

 موسوی
    10-12  

  15-13     دكتر قمبری  1 01كد  اندازه گیریدر  خطا 8107567 4

  15-13     دكتر قمبری  1 02كد  اندازه گیریدر  خطا 8107567 5

    10-8:30   دكتر خرمی 2 *01مشخصه يابی پیشرفته مواد كد  8107565 6

  10-8:30      خرمی  دكتر 1 *01آز مشخصه يابی پیشرفته موادكد 8107566 7

    10-8   دكتر زارعی  2 نفوذ در جامدات  8107180 8

 16-14       پیش بیندكتر  2 02كد   سمینار 8107092 9

   16-14     دكتر پیش بین 2 01كد  سمینار 8107092 10

 - - - - - - - 6 07پايان نامه كد  8120163 11

 دروس اجباری می باشند.  *دروس ستاره دار 
  

 



 

 

 00-01نيمسال دوم   –دانشكده مهندسي متالورژي و مواد 

 جوشكاريگرايش  –كارشناسي ارشد 

 
شماره  استاد واحد عنوان درس  شماره درس  رديف 

 كالس

 چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه 

  12-11  12-11   دكتر نیلی  2 تغییر حالتهای متالورژيكی  8107306 1

     12-10  دكتر اخالقی  2 فرايند های انجماد پیشرفته*  8107274 2

    15-13   دكتر فرهنگی  2 شكست و خستگی در فلزات  8107574 3

  12-10     دكتر اكبری موسوی 2 روش اجزاء محدود  8107297 4

    12-10   دكتر اكبری موسوی  2 متالورژی پیشرفته جوشكاری * 8107573 5

  15-13     دكتر قمبری  1 *01كد  خطا در اندازه گیری 8107567 6

  15-13     دكتر قمبری  1 *02كد  اندازه گیریخطا در  8107567 7

    10-8:30   خرمی دكتر 2 *01مشخصه يابی پیشرفته مواد  8107565 8

  10-8:30      خرمیدكتر  1 *01آز مشخصه يابی پیشرفته مواد 8107566 9

    10-8   دكتر زارعی  2 نفوذ در جامدات 8107180 10

  16-14     دكتر ا... كرم  2 جنبه های مكانیكی خوردگی   8107068 11

     18-16  دكتر قاسمی  2 تريبولوژی  8107055 12

  12-10        نوازاقدمدكتر  2 زيست فناوری در مهندسی مواد  8107090 13

     16-14  دكتر رايگان  2 اصول آنالیز حرارتی مواد  8107568 14

   16-14     دكتر پیش بین 2 01 سمینار كد 8107092 15

 16-14      نیب شیدكتر پ 2 02سمینار كد  8107092 16

 - - - - - - - 6 07پايان نامه كد  8120163 17

 دروس اجباری می باشند.  *دروس ستاره دار 


