
 

 1401-1402  دومنيمسال  -موادمهندسي  دومترم برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي                     مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه

 16-18 14-16 12:30-14 10:30-12:30 8:30-10:30 هفته روزهاي واحد استاد  پيشنياز نام درس نوع ارائه

  2رياضي  
 

3 
    2فيزيک  2رياضي  شنبه 

 3   2فيزيک  

  ايستايي  آنالين
 مهندس غفاري 

2 
  يكشنبه 

 شيمي تجزيه و آز
 1فیزیک   1ریاضی   

 1فیزیک   3 دكتر عالفي   بلورشناسي و آز آنالين

    آز شيمي  
  دوشنبه

 بلورشناسی 

 یک هفته در میان 
  2رياضي  

    زبان خارجي 

    1تربيت بدني  
 شنبهسه 

 1تربيت بدني 

 2فيزيک  دختران 
 1تربیت بدنی  

 پسران 
 زبان خارجي زبان خارجي

 1ریاضی      يكي از دروس معارف  

  شيمي تجزيه و آز آنالين
 دكتر بهنژادي 

2 

    بلورشناسی  ایستایی  چهارشنبه 
  1رياضي  

 
 

  كارگاه عمومي 
 

 

    1فيزيک  

 

 

 

 



 

 

 

 1401-1402  دومنيمسال  -موادمهندسي  چهارمترم برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي                  مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه

 16-18 14-16 12:30-14 10:30-12:30 8:30-10:30 هفته روزهاي واحد استاد  پيشنياز نام درس نوع ارائه

    رياضي مهندسي  آنالين
     شنبه 

اصول انجماد و 

 ریخته گری 
 3   مباني مهندسي برق  آنالين

  دكتر توانگر   1خواص مكانيكي  آنالين

 رياضي مهندسي  يكشنبه 
 و  انجماد   اصول

 گری   ریخته
 

 ک ینام یترمود

 1مواد  

یک هفته در 

 میان 

 مبانی

 آنالين برق  مهندسی
  1ترموديناميک مواد  

 دكتر صمدي 
3 

  دكتر عالفي   متالوگرافي آز  آنالين

 دوشنبه
معادالت  

 ديفرانسيل 
 ترمودینامیک 

 1  مواد
 

شیمی فیزیک 

 مواد 

خواص  

  1اصول انجماد و ريخته گري  آنالين 1  یکیمکان

دكتر حسين  

دكتر   -نژاد

 آذربرمس 

3 

  دكتر عالفي   2متالورژي فيزيكي مواد  آنالين

    يكي از دروس معارف  

    سه شنبه
 مبانی

 برق  مهندسی

شیمی فیزیک 

  دكتر آذربرمس   مكانيک مواد  آفالين  مواد 

  دكتر آزادبه   شيمي فيزيک مواد  آنالين

  دكتر آذربرمس   1متالورژي فيزيكي مواد  آفالين 

 چهارشنبه 
متالورژی  

 2فیزیکی  

معادالت  

 ديفرانسيل 
 

ریاضی  

 مهندسی 

خواص  

 1مکانیکی  
    معادالت ديفرانسيل  آنالين

     

     



 

 

 

 

 1401-1402  دومنيمسال  -موادرشته مهندسي  ششمترم برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي                   مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه

 نوع ارائه
 16-18 14-16 12:30-14 10:30-12:30 8:30-10:30 هفته روزهاي واحد استاد  پيشنياز نام درس

  د. اجاقي   سينتيک مواد   آفالين 
      شنبه 

  د. اطمينانفر   اصول الكتروشيمي  آفالين 

  د. اقبالي   اصول شكل دهي مواد  آفالين 
      يكشنبه 

  د. مهدوي   سراميكها و ديرگدازها  آفالين 

  سعيد د.   جوشكاري و اتصال مواد  آفالين 
      دوشنبه

  د. پورعلي   زبان تخصصي  آفالين 

  د. يزداني   آز عمليات حرارتي  آفالين 

  د. مزمل   اصول هيدرومتالورژي  آفالين       سه شنبه

    يكي از دروس معارف  

     

           چهارشنبه 

     

     

 

 

 



 

 1401-1402  دومنيمسال  -موادرشته مهندسي  هشتمترم برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي               دروس مندرج در برنامهمشخصات اصلي 

نوع  

 ارائه 
 16-18 14-16 12:30-14 10:30-12:30 8:30-10:30 هفته روزهاي واحد استاد  پيشنياز نام درس

    پروژه كارشناسي   
      شنبه 

    كارآموزي 

 3   توليد فلزات غير آهني  آفالين 
      يكشنبه 

 2   ريخته گري چدن و فوالد  آفالين 

 2   مواد مركب  آفالين 
      دوشنبه

 2   بررسي هاي غير مخرب  آفالين 

     

           سه شنبه

     

     

    
 

      چهارشنبه 
     

     

     

     

 

 



 

 (( 1401-1402  دوم نیمسال -موادرشته مهندسی    دانشجويان كارشناسی امتحانیبـرنامـه ))

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

 
 تاریخ 

 1ریاضی   و آز  بلورشناسی 2فیزیکی  متالورژی  

 شنبه
27/03/1402 

 اصول شکل دهی فلزات    

    

 1اندیشه اسالمی  2اندیشه اسالمی  1فیزیکی  متالورژی  
 شنبهیک

 سرامیکها و دیرگدازها   اخالق اسالمی   28/03/1402

   دانش خانواده و جمعیت  

 مواد مرکب    

 شنبه دو
29/03/1402 

    

    

 شنبه سه 2ریاضی     
 اتصال مواد جوشکاری و     30/03/1402

 شنبه چهار فارسی  ایستایی اصول انجماد و ریخته گری  
 زبان تخصصی  ریخته گری چدن و فوالد    31/03/1402

 شنبهپنج تاریخ اسالم  تفسیر موضوعی  انقالب اسالمی  
01/04/1402 

    

 شنبه 2فیزیک  2خواص مکانیکی   1خواص مکانیکی   
03/04/1402     



 اصول هیدرومتالورژی  بررسیهای غیر مخرب   
 شنبهیک

04/04/1402 

 شنبه دو 1فیزیک  شیمی تجزیه و آز  اصول الکتروشیمی  
 1  مواد ترمودینامیک  مواد   فیزیک شیمی   05/04/1402

 شنبه سه زبان خارجی   برق مهندسی مبانی  
   تولید فلزات غیرآهنی   06/04/1402

مواد سینتیک  مکانیک مواد    شنبه چهار معادالت دیفرانسیل  
07/04/1402     

    
 شنبهپنج

08/04/1402 
    

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

های الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند« دانشکده آموزش -1401-1402  دوم  نیمسالعلوم پايه  دروسی هابرنامه زمانی آزمايشگاه»  

 

 

 ساعت 

 

 روز

11:00  –  09:00 13:00  – 11:00 16:00  – 14:00 18:00  –  16:00 

 شنبه 
10/04/1402 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر هادی( 
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر هادی( 
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر سیمین شیرین( 

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر سیمین شیرین( 

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( حسین)دکتر 

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر حسین

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر جلیل

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر جلیل

 یکشنبه 
11/04 /1402 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر هادی( 
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر هادی( 
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 سیمین شیرین( )دکتر 

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر سیمین شیرین( 

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر حسین

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر حسین

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر جلیل

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر جلیل

 شنبه دو
12/04/1402 

 1گروه -1فیزیکآزمایشگاه 

 )دکتر هادی( 
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر هادی( 
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر سیمین شیرین( 

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر سیمین شیرین( 

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر حسین

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر حسین

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر جلیل

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر جلیل

 شنبه سه
13/04/1402 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر هادی( 
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر هادی( 
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر سیمین شیرین( 

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر سیمین شیرین( 

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر حسین

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر حسین

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر جلیل

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر جلیل

 چهارشنبه 
 1گروه -1امتحان آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر هادی( 
 1گروه -1امتحان آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر هادی( 
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر سیمین شیرین( 

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 )دکتر سیمین شیرین( 



 1گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک 1402/ 14/04

 پور( )دکتر حسین

 1گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر حسین

 2گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر جلیل

 2گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 پور( )دکتر جلیل

 


