
 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 1401-1402  دومنيمسال    گرايش شناسايي دومترم   ارشد برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي

در صورت به حد نصاب رسيدن تعداد دانشجويان ثبت نامی، اين دروس به صورت آنالين برگزار خواهد  باشد.  نفر( می  5دليل آفالين بودن دروس به حد نصاب نرسيدن دانشجويان )براي کارشناسی ارشد حداقل  

 شد. 

 16-18 14-16 10:30-12:30 8:30-10:30 هفته روزهاي واحد محل داده مدرس  نوع درس نام درس نوع ارائه

 sess-14001 2 دكتر يزداني   فرآیند انجماد پیشرفته آفالين

     شنبه 

 آفالين
روشهای مطالعه پیشرفته 

 مواد
 

دکتر توحيد  

 سعيد 
sess-14001 2 

 آفالين

آز روشهای مطالعه پیشرفته 

مواد )همنیاز با روشهای  

 مطالعه پیشرفته مواد(
 

توحيد  دکتر 

 sess-14001 1 سعيد 

     يكشنبه 

 آفالين
گیری در  خطاهای اندازه

 تحقیق مواد 
 LMS4-992 1 دکتر توانگر  

  مطالب ویژه  آفالين
  -دکتر توانگر

 LMS4-992 2 دکتر پورعلی 

     دوشنبه
 آفالين

-2خواص مکانیکی مواد

 جبرانی 
 

دکتر عليرضا  

 اکبري 
sess-14001 2 

      



 

 

 1401-1402  دومنيمسال     گرايش شناسايي چهارمترم   ارشد برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي

 16-18 14-16 10:30-12:30 8:30-10:30 هفته روزهاي واحد محل داده مدرس  نوع درس نام درس نوع ارائه

      LMS4-992 2 دکتر آذربرمس   مهندسی بافت آفالين

 آفالين
سازی در  شبیه

 مهندسی مواد 

 
  -دکتر آذربرمس

 LMS4-992 دکتر رضايت

 

     يكشنبه 

 آفالين
مکانیک شکست و  

 خستگی*

دکتر عليرضا   

دکتر  -اکبري

 رضايت
LMS4-992 3 

      
     دوشنبه

      

      
     سه شنبه

      

      

           چهارشنبه 

      

ها را به عنوان يکی از دروس اختياري خود اخذ کنند. ليست اين دروس به شرح زير  يکی از دروس ساير گرايش   و در صورت تاييد،   توانند با ارسال درخواست به مدير گروه دانشجويان در صورت عالقمندي می

 است:

ي( دکتر به نژاد)فلزات  ديدر  تول يموازنه جرم و انرژ ي( دکتر به نژاد)مواد افتيو باز یطيمح  ستيمالحظات ز ( تيدکتر رضاي )گر ختهير  يها ت يکامپوز ( دکتر مزملي )درومتالورژ يه يندها يفرآ  يتئور

  یطراح ی( دکتر عالف)حافظه دار و مواد هوشمند ياژهايآل ( ديدکتر سع)جوش شرفتهيپ يمتالورژ      ی( مهندس پورمصطف)جوش یفيو کنترل ک یبازرس ی( دکتر اقبالي)ز يشمش ر 

نرم  يکار   ميلح ي( دکتر زرگري) جوشکار شرفتهيپ يروشها       ي( دکتر زرگر)اتصال مواد  شرفتهيپ يروشها ي( دکتر زرگر)شرفته يپ ي آز جوشکار ی( دکتر عالفي)گر خته يدر ر یمهندس و  دکتر  )سخت 

دکتر  )مواد  يفرآور  ديتول  نينو  يروشها ی( دکتر پورعل)و حفاظت مواد یدر خوردگ ژه يمباحث و ی( دکتر پورعلی)خوردگ يکننده ها  ممانعت ی( دکتر پورعلی)خوردگ یکي مکان يجنبه ها ي( زرگر

ي( دکتر مهدو)شرفتهيانتقال پ  يها  دهيپد ي( دکتر مهدو)داغ یو خوردگ ونيداسياکس      ی( طالب ديدکتر سعي)رفلزي چسب و اتصال مواد غ ی( دکتر اجاق)مواد  يفرآور   ديتول نينو  يروشها ی(خسروشاه

روشها ( نژاد نيدکتر حس )کسي و اشعه ا یاسپکتروسکپ ي( دکتر مهدو )و حفاظت مواد ی در خوردگ ژهي مباحث و   ي( دکتر مهدو)نانوذرات   مواد  یابيمشخصه    يآز  حس )نانو  ( نژاد  نيدکتر 

مکان ( نژاد  نيدکتر حس ) کسي نانومواد با اشعه ا ي مترولوژ ( نژاد نيدکتر حس )نانومواد ي فاز  يحالتها رييتغ ( نژاد  نيدکتر حس )نانومواد یابي خصهمش   يروشها  مواد    یکي خواص 



 

 

       ي( رپوري دکتر نص)شرفتهيپ ی خوردگ    ي( رپوري نص تر دک)شرفتهيپ یمي الکتروش ي( اکبر رضايدکتر عل)کينامينانوترمود ي(اکبر  رضاي دکتر عل)نازک  يها هيال ي( اکبر رضاي دکتر عل)نانوساختار

خوردگ ي( رپوري دکتر نص)سي نانومغناط ي( رپوريدکتر نص)کيزي نانوف ي( رپوري دکتر نص)موادنانوساختار  هيسنتز و ته  يروشها ي( رپوريدکتر نصی)لي تبد يرنگ و پوشش ها شرفته يپ  یآز 

فرآ ی( دکتر اجاقي) رومتالورژيپ يندها يفرآ  يتئور  ی(دکتر اجاقي)الکترومتالورژ  ( فر  نانياطم ر دکت)ومواديب ( فر نان يدکتر اطم)مواد بيعلل تخر  یآز بررس(     دکتر آزادبه)    ند يآز 

مزمل) مواد  ي در فرآور يآمار  يکاربرد روشها دکتر مزمل( :استخراج  ش ي)گرا شرفته يپ کينتيس دکتر مزمل( ی: خوردگ ش ي)گرا شرفته يپ کينتيس (      دکتر مزملي)متالورژ (          دکتر 

  ی(ني پرو تر دکي)و آند يحفاظت کاتد

 1401-1402  دومنيمسال  بـرنامـه امتحانـات دانشکـده مهندسـی مــواد  در

 

 

 

 

 (13-11 )  

2140/ 03/ 27 شنبه  مکانیک شکست و خستگی  

1402/ 03/ 28 شنبهيک  فرآیند  انجماد  پیشرفته  

1402/ 03/ 29 شنبهدو مواد  تحقیق در  گیریاندازه خطاهای   

1402/ 03/ 30  شنبهسه    

1402/ 03/ 31  شنبهچهار مواد پیشرفته  مطالعه روشهای   

1402/ 04/ 03 شنبه ویژه  مطالب   

1402/ 04/ 04 شنبهيک بافت مهندسی    

1402/ 04/ 05 شنبه دو مواد  مهندسی در  سازیشبیه   

1402/ 04/ 06 شنبهسه    

1402/ 04/ 07  شنبه چهار جبرانی  2خواص مکانیکی    


