
و گروه شماره 

 زمان ارائه/ امتحان نام استاد نام درس درس

8107006_01 

آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد 

 15:00-13:00درس)ع(: يك شنبه  زارعي هنزكي عباس 1

8107006_02 

آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد 

 15:00-13:00درس)ع(: چهار شنبه  زارعي هنزكي عباس 1

 13:00-11:00درس)ع(: يك شنبه  راثي زاده غني جعفر آزمايشگاه عمليات حرارتي 01_8107010

 13:00-11:00درس)ع(: سه شنبه  راثي زاده غني جعفر آزمايشگاه عمليات حرارتي 02_8107010

 16:00-14:00درس)ع(: چهار شنبه  فرنوش محمد آزمايشگاه متالوگرافي 01_8107019

 18:00-16:00درس)ع(: چهار شنبه  فرنوش محمد آزمايشگاه متالوگرافي 02_8107019

 زارعي هنزكي عباس 1خواص مكانيكي مواد  01_8107024

 16:30-15:00درس)ت(: يك شنبه 

 09:00-07:30درس)ت(: دو شنبه 

 13:00-11:00( ساعت : 1400.04.12امتحان)

 ملكان مهدي پديده هاي انتقال 01_8107046

 12:30-11:00درس)ت(: شنبه 

 12:30-11:00درس)ت(: چهار شنبه 

 18:00-16:00( ساعت : 1400.04.21امتحان)

 سلطاني رضا زبان تخصصي 01_8107089

 15:00-13:00درس)ت(: شنبه 

 16:00-14:00( ساعت : 1400.04.19امتحان)

 شيباني سعيد شيمي فيزيك مواد 01_8107107

 09:00-07:30درس)ت(: شنبه 

 09:00-07:30درس)ت(: دو شنبه 

 13:00-11:00( ساعت : 1400.04.16امتحان)

 جهانگيري مجتبي مباني مهندسي برق 01_8107146

 17:30-16:00درس)ت(: شنبه 

 17:30-16:00درس)ت(: چهار شنبه 

 18:00-16:00( ساعت : 1400.04.12امتحان)



 قمبري محمد متالورژي پودر 01_8107149

 11:00-09:15درس)ت(: سه شنبه 

 12:30-10:30( ساعت : 1400.04.15امتحان)

 اشراقي ايمان استاتيك 01_8107200

 11:00-09:00درس)ت(: دو شنبه 

 13:00-11:00( ساعت : 1400.04.21امتحان)

 رايگان شهرام 1ترموديناميك مواد  01_8107215

 15:00-13:30درس)ت(: شنبه 

 15:00-13:30درس)ت(: چهار شنبه 

 10:00-08:00( ساعت : 1400.04.16امتحان)

 سركاري خرمي محمود 1ترموديناميك مواد  02_8107215

 12:30-11:00درس)ت(: يك شنبه 

 12:30-11:00درس)ت(: سه شنبه 

 10:00-08:00( ساعت : 1400.04.16امتحان)

 رومينا رضا 2خواص مكانيكي مواد  01_8107217

 09:30-07:30درس)ت(: دو شنبه 

 16:00-14:00( ساعت : 1400.04.21امتحان)

 فرنوش محمد انتقال مطالب علمي و فني 01_8107242

 11:00-10:00درس)ت(: چهار شنبه 

 16:00-14:00( ساعت : 1400.04.14امتحان)

 هاديان علي محمد مواد سراميكي 01_8107353

 13:00-11:00درس)ت(: چهار شنبه 

 13:00-11:00( ساعت : 1400.04.12امتحان)

 حيدرزاده سهي محمود مهندسي سطح 01_8107354

 16:00-14:00درس)ت(: شنبه 

 10:00-08:00( ساعت : 1400.04.22امتحان)



 حيدرزاده سهي محمود عمليات حرارتي 01_8107356

 18:00-16:00نبه درس)ت(: چهار ش

 10:00-08:00( ساعت : 1400.04.14امتحان)

 امامي مسعود اصول انجماد و ريخته گري 01_8107358

 11:00-09:30درس)ت(: يك شنبه 

 11:00-09:30درس)ت(: سه شنبه 

 13:00-11:00( ساعت : 1400.04.22امتحان)

 نادري محمودي رضا مواد پليمري 01_8107359

 16:00-14:00درس)ت(: يك شنبه 

 10:00-08:00( ساعت : 1400.04.19امتحان)

 عبدي زاده حسين پيرو متالورژي 01_8107362

 09:00-07:30درس)ت(: يك شنبه 

 09:00-07:30درس)ت(: چهار شنبه 

 10:00-08:00( ساعت : 1400.04.13امتحان)

 زماني سيروس مواد كامپوزيتي 01_8107363

 15:00-13:00درس)ت(: يك شنبه 

 13:00-11:00( ساعت : 1400.04.19امتحان)

 16:00-14:00درس)ع(: شنبه  ملكان مهدي آزمايشگاه انجماد و ريخته گري 01_8107365

 16:00-14:00درس)ع(: سه شنبه  ملكان مهدي آزمايشگاه انجماد و ريخته گري 02_8107365

 بزرگ سيدفرشيد كاشاني بلور شناسي 01_8107366

 09:00-08:00درس)ت(: يك شنبه 

 09:00-08:00درس)ت(: سه شنبه 

 13:00-11:00( ساعت : 1400.04.23امتحان)

 15:00-13:00درس)ع(: يك شنبه  كاشاني بزرگ سيدفرشيد آزمايشگاه بلورشناسي 01_8107367

 سيدابراهيمي سيدعلي فلسفه علم و تكنولوژي 01_8107380

 17:00-15:00درس)ت(: سه شنبه 

 13:00-11:00( ساعت : 1400.04.20امتحان)



 اهلل كرم سعيدرضا پوشش دهي و حفاظت مواد 01_8107383

 15:00-13:00درس)ت(: دو شنبه 

 16:00-14:00( ساعت : 1400.04.23امتحان)

 مكملي محمد سينتيك مواد 01_8107392

 11:00-09:00درس)ت(: شنبه 

 10:00-08:00( ساعت : 1400.04.22امتحان)

 زماني سيروس روش هاي آناليز مواد 01_8107393

 09:30-07:30درس)ت(: يك شنبه 

 16:00-14:00( ساعت : 1400.04.12امتحان)

 رشچي فرشته هيدرومتالورژي 01_8107572

 17:00-15:00درس)ت(: سه شنبه 

 10:00-08:00( ساعت : 1400.04.23امتحان)

 خدابخشي فرزاد اصول و فرآيندهاي اتصال فلزات 01_8107577

 17:00-15:00درس)ت(: دو شنبه 

 16:00-14:00( ساعت : 1400.04.15امتحان)

 راثي زاده غني جعفر شناخت آلياژهاي مهندسي 01_8107578

 11:00-09:00درس)ت(: يك شنبه 

 16:00-14:00( ساعت : 1400.04.22امتحان)

 پيش بين سيدمحمدحسن اصول شكل دادن فلزات 01_8107580

 11:00-09:30درس)ت(: يك شنبه 

 11:00-09:30درس)ت(: سه شنبه 

 16:00-14:00( ساعت : 1400.04.20امتحان)

 دهقانيان چنگيز اصول خوردگي و اكسيداسيون 01_8107586

 09:15-07:30درس)ت(: شنبه 

 09:15-07:30درس)ت(: سه شنبه 

 16:00-14:00( ساعت : 1400.04.16امتحان)

 15:00-13:00درس)ع(: دو شنبه  سلطاني رضا آزمايشگاه خوردگي 01_8107587



 13:00-11:00درس)ع(: يك شنبه  سلطاني رضا آزمايشگاه خوردگي 02_8107587

 18:00-16:00درس)ع(: سه شنبه  خدابخشي فرزاد آزمايشگاه اتصال فلزات 01_8107588

 تات رويا اقتصاد و مديريت مهندسي 01_8107589

 12:00-10:00درس)ت(: دو شنبه 

 10:00-08:00( ساعت : 1400.04.20امتحان)

 بابائي عليرضا 1متالورژي فيزيكي  01_8107590

 09:00-07:30درس)ت(: يك شنبه 

 09:00-07:30درس)ت(: چهار شنبه 

 16:00-14:00( ساعت : 1400.04.14امتحان)

 بابائي عليرضا 2متالورژي فيزيكي  01_8107591

 11:00-09:00درس)ت(: چهار شنبه 

 13:00-11:00( ساعت : 1400.04.14امتحان)

 ميرزاده سلطان پور حامد مقاومت مصالح 01_8107592

 16:00-14:00درس)ت(: يك شنبه 

 10:00-08:00( ساعت : 1400.04.21امتحان)

 آزمايشگاه متالورژي استخراجي 01_8107593

 رشچي فرشته

 شيباني سعيد 19:00-17:00درس)ع(: شنبه 

 آماده احمدعلي بازرسي غيرمخرب 01_8107594

 09:15-07:30درس)ت(: سه شنبه 

 16:00-14:00( ساعت : 1400.04.13امتحان)

 مهدي نواز اقدم روح اهلل مالحظات محيط زيست 01_8107600

 13:00-11:00درس)ت(: سه شنبه 

 13:00-11:00( ساعت : 1400.04.13امتحان)

 قاسمي منفردراد حميدرضا تريبولوژي 01_8107055

 09:00-11:00درس)ت(: شنبه 

 08:00-10:00( ساعت : 1400.04.22امتحان)
 


