
 96-97  ديمويمعال     گرايػ ؼىاظايي ي اوتخاب مًاد  ديمترم  ارؼذ داوؽجًيان كارؼىاظي تروامٍ َفتگي       مؽخصات اصلي دريض مىذرج در تروامٍ
 

 16-18 14-16 30/10 – 30/12 30/8 – 30/10 روزهاي هفته واحذ پيؽنياز نام درض درضؼماره

 

4753025 

4753020 

4753820 

4753003 

4792002 

4753014 

4753008 

4753101 

4753263 

 

فرآینذ انجماد پيؽرفته 

روؼهاي مطالعه پيؽرفته مواد 

آز روؼهاي پيؽرفته مطالعه مواد 

مواد تحقيقدرگيريانذازهخطاهاي

مکانيک ؼکعت و خعتگی 

مطالب ویصه 

خسغ 

ترمودیناميک پيؽرفته مواد 

 2خواؾ مکانيکی مواد 

 

 

 

 

 موادمطالعهروؼهايباهمنياز

 

3 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

  ؼنبه
وذ اوجماد پیشرفتٍ فرآی

یسداوی . د
 کالض علم الُذی 

  

 یکؽنبه

مکاویک شکعت ي خعتگی  
اکبری  . د

کالض علم الُذی  

 جبراوی -2خًاص مکاویکی مًاد 
اکبری  . د

 کالض علم الُذی 

ريشُای مطالعٍ پیشرفتٍ مًاد  
پريیىی . د

 کالض علم الُذی 

آز ريشُای مطالعٍ پیشرفتٍ مًاد 
یسداوی  . پريیىی ي د. د

 XRDآزمایشگاٌ 

 دوؼنبه

فرآیىذ اوجماد پیشرفتٍ 
یسداوی . د

 کالض علم الُذی 

مطالب يیصٌ 
 عالفی . د

 کالض علم الُذی 

  

آز ريشُای مطالعٍ پیشرفتٍ مًاد 
یسداوی  . پريیىی ي د. د

 XRDآزمایشگاٌ 

 ظه ؼنبه

 جبراوی -2خًاص مکاویکی مًاد 
اکبری  . د

 کالض علم الُذی 

مکاویک شکعت ي خعتگی 
اکبری  . د

کالض علم الُذی  
خسغ 

تًاوگر  . د
  1کالض دکتری 

مًاد تحقیقدرگیریاوذازٌخطاَای
تًاوگر  . د

 کالض علم الُذی 

آز ريشُای مطالعٍ پیشرفتٍ مًاد 
یسداوی  . پريیىی ي د. د

 XRDآزمایشگاٌ 
ترمً دیىامیک پیشرفتٍ 

آزادبٍ . د
 کالض پاشایی

 14+3                                                                               جمع واحذ ها        چهارؼنبه

       

 یک  هفته در میان شروع از هفته دوم**       یک  هفته در میان شروع از هفته اول        *       

  دروصHighLight  اب کننذانتخانذ فقط دانشجىیانی که در مقطع کارشناس ی این درص را نگذرانذهشذه را. 

2یا  1در صىرت انتخاب خشش یک درص  دانشجىیان می تىاننذ اس یکی اس دو درص اختیاری ارائه شذه شکطت و خطتگی و خشش یکی را انتخاب کزده و 

 .واحذی اس ضایز گزایشها انتخاب شىد

 به شزط تصىیب درخىاضت آنها تىضط اضتاد راهنمای  دنواحذ می تىاننذ اس ضایز گزایشها درص اختیاری اخذ کن  3دانشجىیان گزایش شناضایی حذاکثر

 پایان نامه، اضتاد راهنمای گزوه و شىرای دانشکذه

 



 96-97ويمعال ديم       گرايػ خًردگي ي حفاظت از مًاد ديمترم ارؼذ تروامٍ َفتگي داوؽجًيان كارؼىاظي        مؽخصات اصلي دريض مىذرج در تروامٍ
 

 16-18 14-16 30/10 – 30/12 30/8 – 30/10 روزهاي هفته واحذ و همنياز زپيؽنيا نام درض درضؼماره

 

4742001 

4742801 

4742003 

4742006 

4742802 

4742004 

4742016 

4753101 

4742902 

 

خوردگی پيؽرفته 

آز خوردگی پيؽرفته 

 جنبه هاي مکانيکی در خوردگی

اکعيذاظيون و خوردگی داغ 

آز اصول حفاظت 

مهنذظی ظطح پيؽرفته 

پوؼؽهاي تبذیلی  رنگ و

ترمودیناميک پيؽرفته مواد 

متالورشي ظطوح و پوؼؽها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

 

 

       ؼنبه

 یکؽنبه
  

     

 دوؼنبه

اکعیذاظیًن ي خًردگی داغ 
مُذيی . د

  2کالض دکتری 

 متالًرشی ظطًح ي پًششُا

وصیرپًری . د

 کالض پاشائی 

  
آز خًردگی 

  آزادبٍ. د

 ظه ؼنبه

تٍ مُىذظی ظطح پیشرف
آزادبٍ . د

  2کالض دکتری 

آز اصًل حفاظت 
 پريیىی. د

جىبٍ َای مکاویکی در خًردگی 
اقبالی . د

  1کالض دکتری 

ترمً دیىامیک پیشرفتٍ 
آزادبٍ . د

 کالض پاشایی

 چهارؼنبه

روگ ي پًششُای تبذیلی 
وصیرپًی . د

  2کالض دکتری 

خًردگی پیشرفتٍ  
وصیرپًی . د

  2کالض دکتری 

 متالًرشی ظطًح ي پًششُا

 وصیرپًری. د

 کالض احمذ فاتح 

 

     پنجؽنبه  14+3                                                                           جمع واحذ ها   

       

 یک  هفته در میان شروع از هفته دوم**       یک  هفته در میان شروع از هفته اول        *       

  دروصHighLight  انتخاب کننذانذ ع کارشناس ی این درص را نگذرانذهفقط دانشجىیانی که در مقطشذه را 

 به شزط تصىیب درخىاضت آنها تىضط اضتاد راهنمای  دواحذ می تىاننذ اس ضایز گزایشها درص اختیاری اخذ کنن  3حذاکثر  خىردگیدانشجىیان گزایش

 پایان نامه، اضتاد راهنمای گزوه و شىرای دانشکذه

 



 

 96-97ويمعال ديم            ريختٍ گری   ديمترم  ارؼذ تروامٍ َفتگي داوؽجًيان كارؼىاظي                   امٍمؽخصات اصلي دريض مىذرج در ترن
 

 16-18 14-16 30/10 – 30/12 30/8 – 30/10 روزهاي هفته واحذ و همنياز پيؽنياز نام درض درضؼماره

 

4753017 

4753020 

4753820 

4772013 

4772015 

4753003 

4753101 

4753263 

 

تغيير حالتهاي فازي جامذات 

روؼهاي پيؽرفته مطالعه مواد 

آز روؼهاي پيؽرفته مطالعه مواد 

کامپوزیتهاي ریختگی 

طراحی در مهنذظی ریختگی 

مواد درتحقيقگيريانذازهخطاهاي

ترمودیناميک پيؽرفته 

 2خواؾ مکانيکی 

 

 

 

 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

  ؼنبه

طراحی مُىذظی در ریختگی 
عالفی . د

  1کالض دکتری 

  

 

 

 نبهیکػ
  

 

 جبراوی -2خًاص مکاویکی مًاد 
اکبری  . د

 کالض علم الُذی 

ريشُای پیشرفتٍ مطالعٍ مًاد 
پريیىی  . د

 کالض علم الُذی 

تغییر حالتُای فازی جامذات 
حعیه وصاد  . د

  کالض کالوتری

 دوؼنبه

طراحی در مُىذظی ریختگی 
عالفی . د

  1کالض دکتری 

کامپًزیتُای ریختگی 
ی  خعريشاٌ. د

  1کالض دکتری 

  
آز ريشُای مطالعٍ پیشرفتٍ مًاد 

یسداوی . پريیىی ي د. د
 XRDآزمایشگاٌ 

 ظه ؼنبه

 جبراوی -2خًاص مکاویکی مًاد 
اکبری  . د

 کالض علم الُذی 

تغییر حالتُای فازی جامذات  
صمذی  . د

کالض کالوتری  

مًاد تحقیقدرگیریاوذازٌخطاَای
تًاوگر  . د

 لُذی کالض علم ا

آز ريشُای مطالعٍ پیشرفتٍ مًاد 
یسداوی  . پريیىی ي د. د

 XRDآزمایشگاٌ 
ترمً دیىامیک پیشرفتٍ 

آزادبٍ . د
 کالض پاشایی

 چهارؼنبه

 
  14+3                                                                            جمع واحذ ها        

       

 یک  هفته در میان شروع از هفته دوم     **  یک  هفته در میان شروع از هفته اول        *       

  دروصHighLight  انتخاب کننذانذ فقط دانشجىیانی که در مقطع کارشناس ی این درص را نگذرانذهشذه را 

 

 
 



 96-97ويمعال ديم                  گرايػ واوً مًاد ديمترم  ارؼذ تروامٍ َفتگي داوؽجًيان كارؼىاظي                مؽخصات اصلي دريض مىذرج در تروامٍ
 

 16-18 14-16 30/10 – 30/12 30/8 – 30/10 روزهاي هفته واحذ و همنياز پيؽنياز نام درض درضؼماره

 

4782009 

4782020 

4782008 

4782021 

4782005 

4782012 

4753080 

4753095 

 

 

 

مواد بالک نانو ظاختار 

تغيير حالتهاي فازي نانو مواد 

ظاختار موادنانومکانيکیخواؾ

هاي نازک الیه

نانو مغناطيط 

 نانو ررات

1خواؾ فيسیکی مواد   

1مواد  مکانيکیخواؾ   

 

 

 

 

مواد نانویابیمؽخصهروؼهاي

مواد نانویابیمؽخصهروؼهاي

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

 

 ؼنبه

  1خًاص مکاویکی  
تًاوگر  . د

 کالض احمذ فاتح 

    

   یکؽنبه

 1خًاص فیسیکی 
صمذی . د

کالض احمذ فاتح  

زی واوً مًاد تغییر حالتُای فا

حعیه وصاد  . د

  1کالض دکتری 

مًاد بالک واوً ظاختار 

اقبالی  . د

   1کالض دکتری 

   دوؼنبه

  1خًاص مکاویکی 
تًاوگر  . د

  1فاتح کالض احمذ 

    

 ظه ؼنبه

 1خًاص فیسیکی 
صمذی . د

کالض پاشایی  
 

واوً مغىاطیط 
وصیرپًی  . د

  2کالض دکتری 

واوً ررات 
يی مُذ. د

  2کالض دکتری 
  

 چهارؼنبه

ظاختار مًادواوًمکاویکیخًاص

اکبری  . د

کالض کالوتری  

الیٍ َای وازک  
اکبری  . د

 کالض کالوتری 

   

     پنجؽنبه  14+6                                                                               جمع واحذ ها   

       

 یک  هفته در میان شروع از هفته دوم**       یک  هفته در میان شروع از هفته اول        *       

  دروصHighLight  کننذانتخاب انذ فقط دانشجىیانی که در مقطع کارشناس ی این درص را نگذرانذهشذه را. 

 به شزط تصىیب درخىاضت آنها تىضط اضتاد راهنمای پایان  دختیاری اخذ کننواحذ می تىاننذ اس ضایز گزایشها درص ا  3حذاکثر  نانىدانشجىیان گزایش

 نامه، اضتاد راهنمای گزوه و شىرای دانشکذه

 



 96-97ويمعال ديم              گرايػ جًؼکاری ديمترم ارؼذ تروامٍ َفتگي داوؽجًيان كارؼىاظي                مؽخصات اصلي دريض مىذرج در تروامٍ
 

 16-18 14-16 30/10 – 30/12 30/8 – 30/10 روزهاي هفته واحذ و همنياز پيؽنياز ام درضن درضؼماره

 

4792007 

4792003 

4792002 

4792801 

4753003 

4792010 

4753101 

 

بازرظی و کنترل کيفی جوغ 

متالورشي پيؽرفته جوؼکاري 

ؼکعت و خعتگی 

آز جوؼکاري پيؽرفته 

مواد درتحقيقگيريانذازهخطاهاي

مواد غير فلسي چعب و اتصال 

 ترمودینامیک پیشرفته

 

 

 

 

 

2 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

        ؼنبه

 یکؽنبه

مکاویک شکعت ي خعتگی  
اکبری  . د

کالض علم الُذی  

متالًرشی پیشرفتٍ جًشکاری  
ظعیذ . د

 کالض کالوتری 

 

چعب ي اتصال مًاد غیر فلسی 

طالبی . د

 کالض کالوتری

   دوؼنبه
آز جًشکاری پیشرفتٍ 

 ظعیذ. د
 

کیفی جًغ بازرظی ي کىترل 
مصطفی پًر . د

 داوشکذٌ مجازی

 ظه ؼنبه

متالًرشی پیشرفتٍ جًشکاری  
ظعیذ . د

کالض کالوتری  

مکاویک شکعت ي خعتگی 
اکبری  . د

 کالض علم الُذی 

مًاد تحقیقدرگیریاوذازٌخطاَای
تًاوگر   . د

 کالض علم الُذی 

ترمً دیىامیک پیشرفتٍ  
آزادبٍ . د

 کالض پاشایی

  چهارؼنبه
  

   

     پنجؽنبه  14                                                                               جمع واحذ ها   

       

 یک  هفته در میان شروع از هفته دوم**       یک  هفته در میان شروع از هفته اول        *       

 

 

 

 



 96-97ويمعال ديم              گرايػ اظتخراج ديمترم ارؼذ رؼىاظي تروامٍ َفتگي داوؽجًيان كا               مؽخصات اصلي دريض مىذرج در تروامٍ
 

 نام درس درسشماره
پیشنیاز و 

 همنیاز
 واحد

روزهاي 

 هفته
30/10 – 30/8 30/12 – 30/10 16-14 18-16 

 

4753830 

4753050 

4753051 

4753052 

4753053 

4753054 

4753101 

 

ي متالورژ نديفرا شگاهيآزما

سینتیک پیشرفته مواد 

رومتالورژي الکت

اصول شبیه سازي فرآیندهاي متالورژیکی 

مالحظات زیست محیطی و بازیافت مواد 

روشهاي نوین فرآوري و تولید مواد 

 ترمودینامیک پیشرفته

 

 

 

 

 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

       شنبه

 یکشنبه

مًاد تًلیذيفرآيریوًیهريشُای
** خعريشاَی. د

کالض کالوتری  

مًاد بازیافتيمحیطیزیعتمالحظات
آزادبٍ . د

  2الض دکتری ک

متالًرشیکی فرآیىذَایظازیشبیٍاصًل
رضایت  . د

  2کالض دکتری 

 

        دوشنبه

 سه شنبه

متالًرشیکی فرآیىذَایظازیشبیٍاصًل
آرربرمط . د

  1کالض دکتری 

 

ظیىتیک پیشرفتٍ مًاد 
مسمل .د

 کالض کالوتری 

ترمً دیىامیک پیشرفتٍ 
آزادبٍ . د

  کالض پاشایی

 چهارشنبه

الکتريمتالًرشی 
اجاقی . د

  1ری کالض دکت
 

ريشُای وًیه فرآيری ي تًلیذ مًاد 
اجاقی  . د

  1کالض دکتری 

آزمایشگاٌ فرایىذ متالًرشی 
مسمل .د

  آزمایشگاٌ اظتخراج

 

 

     پنجشنبه  14                                                                              جمع واحد ها   

 
 
 
 
 

 

 
 



 96-97ويمعال ديم              ديمترم  دكتریتروامٍ َفتگي داوؽجًيان                رج در تروامٍمؽخصات اصلي دريض مىذ
 

 
 
 
 
 
 

 نام درس درسشماره
پیشنیاز و 

 همنیاز
 16-18 14-16 30/10 – 30/12 30/8 – 30/10 روزهاي هفته واحد

4762051 
4762012 
4762030 
4762020 
4762007 
4762017 
4762014 
4762021 
4762072 
4762059 
4762054 
4762062 
4762018 
4162013 

 

پلیمر پیشرفتٍ 
آلیاشَای حافطٍ دار ي ًَشمىذ 

 Xاظپکتريظکًپی ي اشعٍ 
الکترين میکريظکًپی در خًردگی 
مطالب يیصٌ در خًاص فیسیکی مًاد 

کامپًزیت َای ریختگی 
الیٍ َای وازک 

مباحث يیصٌ در خًردگی ي حفاظت مًاد 
خسغ 

واوً ررات 
ظیىتیک پیشرفتٍ 
الکتريمتالًرشی 

مکاویسم َای مقايم شذن 
اصًل شبیٍ ظازی در مُىذظی مًاد 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

  شنبه
الکترين میکريظکًپی در خًردگی 

پريیىی  . د
 کالض کالوتری 

آلیاشَای حافطٍ دار ي ًَشمىذ 
اطمیىان فر  . عالفی ي د. د

 1کالض دکتری 

 

  یکشنبه

اظپکتريظکًپی 
حعیه وصاد  . د

  1کالض دکتری 

َای مقايم شذن  مکاویسم
صمذی  . اکبری ي د. د

کالض کالوتری  
متالًرشیکی فرآیىذَایظازیشبیٍصًلا

  آرربرمط. د رضایت . د
 2کالض دکتری 

 

 دوشنبه
مباحث يیصٌ در خًاص فیسیکی 

 ظعیذ. حعیه وصاد ي د. د

کامپًزیت َای ریختگی 
خعريشاَی  . د

  1کالض دکتری 
  

  

 سه شنبه

مًاد حفاظتيدرخًردگیيیصٌمباحث
وصیرپًری  . د

متالًرشیکی فرآیىذَایظازیشبیٍاصًل
رضایت . ي د آرربرمط. د

 1کالض دکتری 
 

خسغ 
تًاوگر  . د

  1کالض دکتری 

ررات واوً 
مُذيی  . د

  2کالض دکتری 
ظیىتیک پیشرفتٍ 

مسمل  . د
 کالض کالوتری 

 

 چهارشنبه

الکتريمتالًرشی 
اجاقی  . د

  1کالض دکتری 

الیٍ َای وازک 
اکبری  . د

 کالض کالوتری 
  

                                                                                جمع واحد ها   



 96-97برنامه امتحانات تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی مواد در نیمسال دوم 
 

 

دکترياستخراجريختهگريخوردگيجوشکارينانوموادانتخابوشناساييموادزمان تاريخ

 شنبه

19/3/97 
11

مطالة ييصٌ 

عالفي  . د

 خًاؾ مکاويکي مًاد واوً

دكتر اكثری 

 كيفي جًغ تازرظي ي كىترل

 دكتر مصطفي پًر  

 اكعيذاظيًن ي خًردگي داغ

مُذيی . د

 كامپًزيتُای ريختگي

دكتر خعريؼاَي 

عالفي  . د-حافطٍ دار ي ًَؼمىذآلياشَای 

خعريؼاَي  . د-كامپًزيتُای ريختگي

 یکشنبه

20/3/97 
11 

( 11) 1خًاؾ فيسيکي  

 صمذی. د
  

 (11)يپًؼؽُاظطًحمتالًرشی

 وصيرپًری. د
 

تريمتالًرشی الک

اجاقي. د

الکتريمتالًرشی 

 اجاقي. د

 شنبه دو

21/3/97 


 مًاددر تحقيقگيری اوذازٌخطاَای

  تًاوگر . د
 

 مًاددر تحقيقگيری اوذازٌخطاَای

  تًاوگر . د
 

 مًاددر تحقيقگيری اوذازٌخطاَای

  تًاوگر . د



 شنبهسه

22/3/97 
 

 مًاد تالک واوً ظاختار

 اقثالي. د
 

 ردگي پيؽرفتٍخً

 دكتر وصيرپًری
 

ظيىتيک پيؽرفتٍ مًاد 

مسمل . د

مسمل  . د-ظيىتيک پيؽرفتٍ مًاد

وصيرپًری  . د-خًردگي پيؽرفتٍ

 چهارشنبه

23/3/97 
11

خسغ   

 تًاوگر   . د
     

پرييىي  . د-خًردگيدرميکريظکًپيالکترين 

تًاوگر  . د-خسغ

 یکشنبه

27/3/97 
11

 يادريؼُای پيؽرفتٍ مطالعٍ م

 دكتر پرييىي

 َای وازکاليٍ

    دكتر اكثری

چعة ي اتصال مًاد غير فلسی 

 دكتر طالثي
 

 ريؼُای پيؽرفتٍ مطالعٍ مًاد

 دكتر پرييىي

مًاد يتازيافتمحيطيزيتمالحظات

 آزادتٍ. د

 دكتر اكثری-وازکَایاليٍ  

 شنبه دو

28/3/97 
11

2خواصمکانیکي

   دكتر اكثری
  

خًردگي  جىثٍ َای مکاويکي

 اقثالي . د

2خواصمکانیکي

 اکبري.د

  

 شنبهسه

29/3/97 
11  

 واوً ررات

 مُذيی. د
   

متالًرشيکي فرآيىذَایظازیؼثيٍ اصًل

 آررترمط. د

 مُذيی . د-واوً ررات

 چهارشنبه

30/4/97 
11

 مکاويک ؼکعت ي خعتگي

   اكثری. د


 مکاويک ؼکعت ي خعتگي

 اكثری   . د

 رفتٍمُىذظي ظطح پيػ

 دكتر آزادتٍ

تغيير حاالت فازی در جامذات 

 صمذی  . د
  

مکاويسم َای مقايم ؼذن 

 صمذی. د–اكثری . د

 شنبه

2/4/97 
11  

 واوً مغىاطيط

 دكتر وصيرپًری
   

تغيير حاالت فازی در جامذات 

 حعيه وصاد. د

متالًرشيکي فرآيىذَایظازیؼثيٍ اصًل

 رضايت. د

 

 یکشنبه

3/4/97 
11

اميک پيؽرفتٍ مًاد ترمًديه

 آزادتٍ  . د
( 11ظاعت)1خًاؾ مکاويکي

ترمًديىاميک پيؽرفتٍ مًاد 

 آزادتٍ  . د

ترمًديىاميک پيؽرفتٍ مًاد 

 آزادتٍ  . د

ترمًديىاميک پيؽرفتٍ مًاد 

 آزادتٍ  . د

ترمًديىاميک پيؽرفتٍ مًاد 

 آزادتٍ  . د

پليمر پيؽرفتٍ 

 ريغىي. د

 شنبه دو

4/3/97 
11

 رايىذَای اوجماد پيؽرفتٍف

 دكتر يسداوي
 

 متالًرشی پيؽرفتٍ جًغ

   دكتر ظعيذ

 روگ ي پًؼؽُای تثذيلي

 دكتر وصيرپًری

 گری طراحي مُىذظي در ريختٍ

   دكتر عالفي

 Xاظپکتريظکًپي ي اؼعٍ  

   حعيه وصاد. د-

 شنبهسه

5/4/97 
11 

 تغيير حالتُای فازی واوً مًاد

 وصاد دكتر حعيه
   

ريؼُای وًيه فرآيری ي تًليذ مًاد 

 اجاقي. د-ی خعريؼاٌ. د

خًاؾ فيسيکي مًاد درمطالة ييصٌ

حعيه وصاد  . د–ظعيذ . د


