
دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی 99-00نیمسال اول  برنامه هفتگی دروس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 

شماره درسنام درس
تعداد

واحد
زمان نام مدرس

ساعت شروع روزچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

14:45-13دکتر اشراقی81072002استاتیك
شنبه 

99/11/048:00-10:00

81073583اصول انجماد و ریخته گری
ملکان/دکترخرمی

13:45-1513:45-15
دوشنبه 

99/10/29
8:00-10:00

8107205اقتصاد و مدیریت صنعتی
2

دکترتات
10-11:45

سه شنبه 

99/10/30
8:00-10:00

8107589اقتصاد و مدیریت مهندسی
2

دکترتات
10-11:45

سه شنبه 

99/10/30
8:00-10:00

81073613الکتروشیمی وخوردگی 
دکتر اهلل کرم

13:45-1513:45-15
دوشنبه 

99/10/29
11:00-13:00

81075863اصول خوردگی و اکسیداسیون 
دکتر اهلل کرم

13:45-1513:45-15
دوشنبه 

99/10/29
11:00-13:00

14:45-13دکترسلطانی81073662بلور شناسی
چهارشنبه 

99/11/08
8:00-10:00

8107046پدیده های انتقال
9-97:45-7:45دکتر دهقانیان3

سه شنبه 

99/11/07
8:00-10:00

8107362پیرو متالورژی
3

دکتر عبدی زاده
7:45-97:45-9

شنبه 

99/11/04
14:00-16:00

18107215ترمودینامیك 
3

دکتر رایگان
13:45-1513:45-15

دوشنبه 

99/11/06
8:00-10:00

دکتر بابائی 181075903متالورژی فیزیکی مواد 
9:00-10:159:00-10:15

دوشنبه 

99/10/29
8:00-10:00

9-98-8دکتر رومینا281075912متالورژی فیزیکی مواد 
دوشنبه 

99/10/29
11:00-13:00

تاریخ امتحان
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تاریخ امتحان

181070243خواص مکانیکی مواد 
دکتر میرزاده

11-12:1511-12:15
شنبه 

99/10/27
8:00-10:00

181070243خواص مکانیکی مواد 
دکتر رومینا

11-12:1511-12:15
شنبه 

99/10/27
8:00-10:00

281072173خواص مکانیکی مواد 
دکتر زارعی

07:30-9:15
سه شنبه 

99/10/30
8:00-10:00

81073932روش های آنالیز مواد
خانم دکتر پیش بین

8-98-9
سه شنبه 

99/11/07
14:00-16:00

روش انتقال مطالب
14-13مهندس فرنوش81072421

یکشنبه 

99/11/05
8:00-10:00

روش انتقال مطالب
14-13مهندس فرنوش81072461

یکشنبه 

99/11/05
8:00-10:00

16:45-15خانم دکترپیش بین81070892زبان تخصصی
یکشنبه 

99/11/05
11:00-13:00

سینتیك مواد
8107392

2
دکتر شیبانی

9-10:45
دوشنبه 

99/11/06
8:00-10:00

81075782شناخت آلیاژهای مهندسی
دکتر راثی زاده

9-10:45
دوشنبه 

99/11/06
8:00-10:00

81073503شناخت و انتخاب مواد فلزی
دکتر امامی

9:30-10:459:30-10:45
دوشنبه 

99/11/06
8:00-10:00

1شکل دادن فلزات 
8107358-580

3
دکتر پیش بین

11-12:1511-12:15
شنبه 

99/11/04
8:00-10:00

1شکل دادن فلزات 
8107385-580

3
دکتر پارسا

15-16:1515-16:15
شنبه 

99/11/04
8:00-10:00
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81071073شیمی فیزیك
دکتر شیبانی

7:45-97:45-9
شنبه 

99/10/27
11:00-13:00

81071073شیمی فیزیك
دکتر سید ابراهیمی

11-12:1511-12:15
شنبه 

99/10/27
11:00-13:00

8107356عملیات حرارتی
2

دکتر راثی زاده
9-10:45

چهارشنبه 

99/11/08
14:00-16:00

چهارشنبه 17:15-17:1516:00-8107146316:00مبانی مهندسی برق

99/11/01
14:00-16:00

دوشنبه 16:45-15دکتر مهدی نواز/ دکتررشچی81073642محیط زیست و بازیافت مواد

99/10/29
15:00-17:00

شنبه 14:45-13دکتر میرزاده81075913مقاومت مصالح

99/11/04
11:00-13:00

شنبه 18:45-17دکتر نادری محمودی81073592مواد پلیمری

99/10/27
11:00-13:00

دکتر هادیان81073532مواد سرامیکی
9:15-11

چهارشنبه 

99/11/01
11:00-13:00

دکتر زمانی81073632مواد کامپوزیتی
9:15-11

شنبه 

99/10/27
8:00-10:00

دکتر سلطانی81073542مهندسی سطح
9-10:45

یکشنبه 

99/11/05
15:00-17:00

12:45-12:4511-11دکتر مکملی81073843هیدرو متالورژی
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12:45-11دکتر مکملی81075723هیدرو متالورژی
دوشنبه 

99/11/06
14:00-16:00

چهارشنبه 16:45-15:00دکتر اکبری موسوی81073572اصول و فرایندهای اتصال

99/11/08
8:00-10:00

چهارشنبه 16:45-15:00دکتر اکبری موسوی81075772اصول و فرایندهای اتصال

99/11/08
8:00-10:00

دکتر قاسمی81070552تریبولوژی
9-10:45

دوشنبه 

99/11/06
17:00-19:00

شنبه 14:45-13دکتر رشچی81075962بازیافت مواد

99/11/04
17:00-19:00

16:45-15دکتر حسینی شکوه81075992خواص الکترونی مواد
سه شنبه 

99/11/07
17:00-19:00

16:45-15دکتر مهدی نواز81076002مالحظات محیط زیست
دوشنبه 

99/10/29
15:00-17:00

شنبه 16:45-15دکترمهدی نواز81074902بیو مواد

99/10/27
15:0017:00

 دکتر هادیان81073812سرامیك های مهندسی
9-10:45

چهارشنبه 

99/11/01
17:00-19:00

چهارشنبه 14:45-13زمانی/دکتر بابائی81070882نانو تکنولوژی

99/11/08
17:00-19:00

سه شنبه 15:00-13:00دکتر قمبری81071492متالورژی پودر

99/11/07
11:00-13:00
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12:45-11:00دکتر شیبانی2فوالدسازی
سه شنبه 

99/10/30
17:00-19:00

81072543پروژه

81070503پروژه


