
 شماره تلفن هاي اتاق اساتید دانشکده مهندسی متالورژي و مواد

 

 

 شماره تماس مرتبه علمی نام استاد ردیف شماره تماس مرتبه علمی نام استاد ردیف

 82084092 مربي فرنوش محمد 23 82084087 استاد اخالقي فرشاد 1

 82084076 دانشيار فرهنگي حسن  24 82084096 دانشيار اكبري موسوي سيدعلي اصغر 2

 82084095 استاد قاسمي منفردراد حميدرضا 25 82084108 استاد اهلل كرم سعيدرضا 3

 82084073 دانشيار قمبري محمد 26 82084607 دانشيار بابائي عليرضا 4

 82084105 استاد كاشاني بزرگ سيدفرشيد 27 82084089 دانشيار پيش بين سيدمحمدحسن  5

 82084074 استاد محمودي رضا 28 82084065 استادیار پيش بين فاطمه سادات  6

 82084617 استادیار مکملي محمد 29 _ استادیار حسيني شکوه سيد حسين 7

 82084610 دانشيار ملکان مهدي 30 82084069 استاد حبيبي پارسا محمد 8

 82084619 استادیار مهدي نواز اقدم روح اهلل  31 82084077 استاد حيدرزاده سهي محمود 9

 82084080 دانشيار ميرزاده سلطان پور حامد 32 82084127 استادیار خدابخشي فرزاد 10

 82084075 دانشيار نادري محمودي رضا 33 82084066 دانشيار راثي زاده غني جعفر 11

 82084078 استاد نيلي احمدآبادي محمود 34 82084099 استاد رایگان شهرام  12

 82084079 استاد هادیان علي محمد 35 82084093 دانشيار رشچي فرشته  13

 82084083 بازنشسته امامي مسعود  36 82084097 استادیار رومينا رضا  14

 82084609 بازنشسته آماده احمدعلي  37 82084072 استاد زارعي هنزكي عباس 15

 82084070 بازنشسته توحيدي ناصر  38 82084613 استادیار زماني سيروس 16

 82084104 بازنشسته حلوایي ایوب  39 82084618 استادیار سركاري خرمي محمود 17

 82084071 بازنشسته صارمي محسن  40 82084067 دانشيار سلطاني رضا  18

 82084084 بازنشسته عطایي ابوالقاسم  41 88225374 استاد سيدابراهيمي سيدعلي  19

      82084103 استاد دهقانيان چنگيز 20

      82084068 دانشيار شيباني سعيد 21

      82084085 استاد عبدي زاده حسين  22

 شماره تلفن آزمایشگاه ها وکارگاه هاي 

 دانشکده مهندسی متالورژي و مواد

 



 تلفن
 

 ردیف نام آزمایشگاه سرپرست

 1              آزمایشگاه        متالوگرافی دکتر فرهنگی 82084114

 2 آزمایشگاه       عملیات حرارتی دکتر راثی زاده 82084115

 3 آزمایشگاه       مشخصه یابی پیشرفته دکتر زمانی 82084145

XRD دکتر کاشانی بزرگ 82084138  4     کریستالوگرافی               آزمایشگاه

 5 آزمایشگاه       شکل دادن گرم فلزات دکتر زارعی 82084167

 6 آزمایشگاه       تریبولوژي دکتر قاسمی 82084107

 7 آزمایشگاه       متالورژي پودر دکتر قمبري 82084102

 8 آزمایشگاه      کامپوزیت  دکتر اخالقی 82084142

 9 آزمایشگاه      مواد مغناطیسی دکتر بابائی 82084124

 10 آزمایشگاه      شکل پذیري دکتر محمودي 82084137

 11 آزمایشگاه       خواص مکانیکی دکتر زارعی 82084116

 12 آزمایشگاه       خوردگی دکتر صارمی 82084117

 13 آزمایشگاه       سرامیک  دکتر هادیان 82084144

 14 آزمایشگاه       هیدرومتالورژي       دکتر رشچی 82084189

20820841  15 آزمایشگاه      استخراجی  دکتر شیبانی 

 16 آزمایشگاه       انجماد دکتر اخالقی 82084136

 17 آزمایشگاه      دگرگونی فازها  دکتر نیلی 82084163

 18 آزمایشگاه       جوشکاري دکتر اکبري موسوي 82084164

 19 آزمایشگاه      ریخته گري  دکتر ملکان 82084135

 20 آزمایشگاه      مدلسازي دکتر ملکان 82084135

 21 آزمایشگاه      شکل دادن فلزات دکتر پارسا 82084111

 22 آزمایشگاه      مهندسی سطح  دکتر حیدرزاده سهی 82084121

 23 آزمایشگاه     جنبه هاي مکانیکی خوردگی  دکتر اهلل کرم 82084094

 24 آزمایشگاه      ریخته گري دقیق دکتر ملکان 82084608

 25 آزمایشگاه       نانوساختارهاي مغناطیسی دکتر سیدابراهیمی 82084132

 26 آزمایشگاه      مواد و الیه هاي نانوساختار دکتر کاشانی بزرگ -

 27 آزمایشگاه      بازیافت مواد  دکتر رشچی 82084189

 28 آزمایشگاه      فرآوري و سنتز مواد دکتر رایگان 82084189

 29 آزمایشگاه       مواد و کامپوزیت هاي نانوساختار دکتر عبدي زاده 82084157

 30 آزمایشگاه      کارگاه پروژه دکتر ملکان 82084169



 

 

 

 

 

TEM دکتر نیلی 82084163 میکروسکوپ الکترونی عبوري آزمایشگاه             31 

 32   آزمایشگاه       پوشش و خوردگی دکتر دهقانیان 82084118

 
دکتر میرزاده سلطان 

 پور
 33 آزمایشگاه       فوالدهاي پیشرفته

 34 آزمایشگاه       پوشش هاي پلیمري محافظ خوردگی دکتر نادري محمودي 

مواد و انرژي هاي تجدید پذیر    آزمایشگاه    دکتر بابائی 82084124  35 


