
 

 1401-1402نيمسال اول   -موادرشته مهندسي  ترم اولبرنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي                   مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه

 16-18 14-16 12:30-14 11:00-13:00 9:00-11:00 هفته روزهاي واحد استاد پيشنياز نام درس نوع ارائه

 - 1رياضي آنالين

 صالحي : د.1گ

 اعتماد : د.2گ

 حسن خالي : د.3گ

3 
  شنبه

 1رياضي

 (3،2،1گ)
  

 *1فيزيک

 (3،2،1گ)
 1  - كارگاه عمومي حضوري

 - 1فيزيک  آنالين

 نصيري : د.1گ

 پورجليل : د.2گ 

 مسعودي : د.3گ

3 
 يكشنبه

 1فيزيک

 (3،2،1گ)
  

كشي نقشه

 صنعتي

 *1رياضي

 (3،2،1گ)
 3 بابازادهم.  - شيمي عمومي آنالين

 آنالين
 باتاريخچه آشنايي

 مهندسي مواد
 2 نژاديبهد.  -

    دوشنبه
 1تربيت بدني

 (2و1)گ
 *شيمي عمومي

 2  - اخالق اسالمي آفالين

 2 آذربرمسد.  - نقشه كشي صنعتي آنالين
  سه شنبه

 1رياضي

 (3،2،1گ)
  

 باتاريخچه آشنايي

 3 بافكرد.  - فارسي آفالين مهندسي مواد

 - 1تربيت بدني آنالين
 زادهخ. يداله

 د. حفظ اللسان
1 

 چهارشنبه
 1فيزيک

 (3،2،1گ)
 شيمي عمومي   

   
 

 

     

 

 

 

 



 

 1401-1402نيمسال اول   -موادرشته مهندسي سوم ترم برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي                شخصات اصلي دروس مندرج در برنامهم

 16-18 14-16 12:30-14 11:00-13:00 9:00-11:00 هفته روزهاي واحد استاد پيشنياز نام درس نوع ارائه

 3 د. عالفي بلورشناسي و آز 1مواد فيزيكي متالورژي آنالين
 شنبه

معادالت 

 ديفرانسيل

متالورژي 

 1فيزيكي مواد
 2فيزيک 

مباني برنامه 

 نويسي كامپيوتر
 3 د. مقدم 2رياضي ديفرانسيل معادالت آنالين

 3 د. آزادبه 2و رياضي 1فيزيک شيمي فيزيک مواد آنالين

  2رياضي  يكشنبه
مباني برنامه 

نويسي 

 *كامپيوتر
 

 حضوري
 2همنياز با فيزيک 2آز فيزيک 

 پورد. حسين

 پورد. جليل
1 

 2 د. آذربرمس ايستايي مكانيک مواد  آنالين

  دوشنبه
 معادالت

 ديفرانسيل
 

شيمي فيزيک 

 مواد
 3 د. محمدپور 1رياضي مباني برنامه نويسي كامپيوتر آنالين 

 - 2تربيت بدني  آنالين
 زادهخ. يداله

 د. حفظ اللسان
1 

 1 د. هادي 1فيزيک 1آز فيزيک  حضوري

 مكانيک مواد 2فيزيک سه شنبه
 *زبان خارجه

 (1،2،3)گ

زبان خارجه 

 (1،2،3)گ

 شيمي فيزيک

 2   معارفگروه يكي از دروس  آفالين مواد

 3 د. عالفي شيمي عمومي جبراني -بلورشناسي و آز آفالين

 2 م. غفاري 1فيزيک جبراني -ايستايي آنالين

2رياضي ايستايي چهارشنبه   
متالورژي 

 1فيزيكي مواد
 2تربيت بدني

 (2و1)گ

 3 د. قنبري 1رياضي جبراني -2رياضي  آنالين

 3 نصيريد.  1فيزيک جبراني -2فيزيک  آنالين

 - جبراني -زبان خارجه آنالين

 د. يوسفي

 د. محمدپور

 د. آرين

3 



 1401-1402نيمسال اول   -موادرشته مهندسي پنجم ترم برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي                مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه

 16-18 14-16 12:30-14 11:00-13:00 9:00-11:00 هفته روزهاي واحد استاد پيشنياز نام درس نوع ارائه

 2 د. رضايت معادالت ديفرانسيل پديده هاي انتقال آفالين
      شنبه

 2 د. پورعلي 1ترموديناميک مواد خوردگي و حفاظت آفالين

 1 رضايت د. 1خواص مكانيكي مواد 1آز خواص مكانيكي مواد آفالين
  مهندسي رياضيات    يكشنبه

 2 د. اكبري 1خواص مكانيكي مواد 2خواص مكانيكي مواد آفالين

 ريخته گري چدن و فوالد آفالين
اصول انجماد و ريخته 

 گري
 2 د.عالفي

      دوشنبه

 2 د. يزداني 1متالورژي فيزيكي مواد حرارتيعمليات  آفالين

 2 د. اجاقي 1ترموديناميک مواد اصول پيرومتالورژي آفالين

 1 د.زرگري گرياصول انجماد و ريخته گريانجماد و ريخته اصولآز  آفالين      سه شنبه

 3 د.توانگر مكانيک مواد جبراني  -1موادخواص مكانيكي آفالين

 3 د. صمدي مواد فيزيکشيمي  جبراني -1ترموديناميک مواد  آفالين

 3 د. مقدم معادالت ديفرانسيل جبراني -مهندسي رياضيات آنالين  مهندسي رياضيات    چهارشنبه

 2   يكي از دروس معارف آفالين

     

 

 

 

 



 1401-1402نيمسال اول   -موادرشته مهندسي  هفتمبرنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ترم              مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه

نوع 

 ارائه
 16-18 14-16 12:30-14 11:00-13:00 9:00-11:00 هفته روزهاي واحد استاد پيشنياز نام درس

 2 د. مهدوي مواداز حفاظت و خوردگي اصول مهندسي سطح آفالين
      شنبه

 2 د. پورعلي واحد 100گذراندن  روش شناسايي و آناليز مواد آفالين

 2 د. توانگر واحد 100گذراندن  مهندسيطراحي و انتخاب مواد  آفالين
      يكشنبه

 2 د. سعيد واحد 100گذراندن  بررسي هاي غير مخرب آفالين

 2 د. سعيد 2متالورژي فيزيكي مواد آلياژهاي غير آهني آفالين
      دوشنبه

 2 د. اجاقي پيرومتالورژياصول  توليد آهن و فوالد آفالين

 توليد فلزات غيرآهني آفالين
 و پيرو متالورژي اصول

 متالورژي اصول هيدرو 
 3 نژاديد. به

 فلزات آز توليد آفالين      سه شنبه
 و پيرو متالورژي اصول

 متالورژي اصول هيدرو 
 1 د. مزمل

 2 د. توانگر واحد 80گذراندن  مواد مركب آفالين

 2 د. اقبالي واحد 100گذراندن   انتقال مطالب علمي و فني آفالين

 د. پورعلي واحد 80گذراندن   مهندسيمديريت و اقتصاد  آفالين
2 

      چهارشنبه
 2 د. مزمل 1ترموديناميک  هيدرومتالورژياصول  آفالين

 2   يكي از دروس معارف آفالين

 3  مطالب علمي و فنيانتقال  پروژه 

 1  واحد 100گذراندن  كارآموزي 

 



 

 ((1401-1402اول   نيمسال -موادرشته مهندسي  دانشجويان كارشناسي امتحانيبـرنامـه ))

18:00 – 16:00 16:00- 14:00 13:00- 11:00 11:00- 9:00 
 ساعت

 
 تاريخ

 اصول مهندسي سطح 1رياضي شيمي فيزيک مواد 

 شنبه
24/10/1401 

  رياضيات مهندسي  

  گري چدن و فوالدريخته  

 ايستايي   
 يكشنبه

25/10/1401 
 1خواص مكانيكي مواد   

 هيدرومتالورژياصول    

 آلياژهاي غير آهني 2رياضي  

 دوشنبه
26/10/1401 

  شيمي عمومي  

  اصول پيرو متالورژي  

 شنبهسه (8:30 شروع ازاخالق اسالمي ) تاريخ اسالم قران تفسير موضوعي انقالب اسالمي
27/10/1401 

 انتقال مطالب علمي و فني   

 چهارشنبه  زبان خارجه مكانيک مواد 
28/10/1401 

  2خواص مكانيكي مواد  

 توليد آهن و فوالد 1فيزيک 1متالورژي فيزيكي مواد 
 شنبه

01/11/1401 
  هاي انتقالپديده  



18:00 – 16:00 16:00- 14:00 13:00- 11:00 11:00- 9:00 
 ساعت

 
 تاريخ

  فارسي  
 يكشنبه

02/11/1401 

  2فيزيک  
 دوشنبه

03/11/1401 
  عمليات حرارتي  

 شنبهسه مواد مركب محاسبات عددي  
04/11/1401 

مهندسي مواد باتاريخچه آشنايي     

 چهارشنبه 1ترموديناميک مواد  نويسي كامپيوترمباني برنامه 
   خوردگي و حفاظت  05/11/1401

 بلورشناسي و آزمايشگاه معادالت ديفرانسيل  
 شنبهپنج

 طراحي و انتخاب مواد مهندسي نقشه كشي صنعتي   06/11/1401

2انديشه اسالمي  1انديشه اسالمي  (30:8)شروع از دانش خانواده و جمعيت    
 شنبه

08/11/1401 
 روشهاي شناسايي و آناليز مواد   

 

 
 

 

 

 



 

«هاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهنددانشكده آموزش -1401-1402اول   نيمسالعلوم پايه  دروسهاي برنامه زماني آزمايشگاه  

 ساعت

 

 روز

30:10-30:8  30:12-30:10  00:14-30:12  00:16-00:14  

شنبهيك  

90/11/1401  

1گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

1گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

2گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

2گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

1گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر حسین  

1گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر حسین  

2گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر جلیل  

2گروه -2فيزيکآزمايشگاه   

پور()دکتر جلیل  

شنبهدو  

10/11/1401  

1گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

1گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

2گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

2گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

1گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر حسین  

1گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر حسین  

2گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر جلیل  

2گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر جلیل  

شنبهسه  

1 

1گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

1گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

2گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

2گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

1گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر حسین  

1گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر حسین  

2گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر جلیل  

2گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر جلیل  

شنبهچهار  

21/11/1401  

1گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

1گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

2گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

2گروه -1آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

1گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر حسین  

1گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر حسین  

2گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر جلیل  

2گروه -2آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر جلیل  

شنبهپنج  

31/11/1401  

1گروه -1امتحان آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

1گروه -1امتحان آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

2گروه -1امتحان آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

2گروه -1امتحان آزمايشگاه فيزيک  

 )دکتر هادی(

1گروه -2امتحان آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر حسین  

1گروه -2امتحان آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر حسین  

2گروه -2امتحان آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر جلیل  

2گروه -2امتحان آزمايشگاه فيزيک  

پور()دکتر جلیل  

 

 


