
دانشجويان متالورژي صنعتيمعمول ارائه شده در ترم هاي اول سال براي برنامه هفتگي 

ساعت

ايام هفته

10-812-1015 -1317-1519-17

شنبه

ثقفيان-دخير انديش-د)ص و الف(1فيزيكي موادخواص 
گودرزي-دبوترابي-دمتالورژي جوشكاري

شاهميري-د) ص(2فيزيكي خواص
شبستري-آلياژ هاي غير آهني د

خير انديش-د) ص(عمليات حرارتي 
ايواني -و دصادقي-د2شكل دادن فلزات

شاهميري-مواد پيشرفته د
اعلـم  -جعفريان و د-روشهاي نوين آناليز مواد د

الهدي
سلطانيه-د1ترموديناميك مواد

15-18اهميريش-د)ص-الف(گرافيمتالوآز
15-18)گروه 3( صادقي-د1آز خواص مكانيكي مواد

)15-16( بوترابي-د2ريخته گري 
قصايي-م)ص-الف(مواد ديرگداز

گودرزي-د1ترموديناميك مواد

يكشنبه

عربي-د2خواص مكانيكي مواد 
سيدين -پديده هاي انتقال د

بافقي-د1استخراج فلزات 
11-8صالحي-د)ص-الف(آز متالو گرافي

)ص(عربي-د1خواص مكانيكي مواد جلسه گروه و سمينار ها در دانشكده
گودرزي-شيمي فيزيك مواد د

ايواني-و دصادقي-د)ص(1شكل دادن فلزات
خيرانديش-روشهاي انتقال مطالب علمي و فني د

14-13ديواندري -د1ريخته گري 

18-15عربي-د) ص-الف(آز متالو گرافي 
15-18خير انديش-ز عمليات حرارتي دآ

15-18شبستري -دآز انجماد فلزات
رستگاري-آز خوردگي و پوشش دادن د

15-18)گروه 3( صادقي-د1آز خواص مكانيكي مواد

دو شنبه

ثقفيان-دخير انديش-د)ص و الف(1خواص فيزيكي مواد
گودرزي-دبوترابي -د8-9متالورژي جوشكاري

8-9رستگاري -خوردگي و اكسيداسيون د
11-8صالحي-د)ص-الف(آز متالو گرافي

رستگاري-متالورژي سطوح و پوشش د
و دكتر ايوانيدقيصا-د2شكل دادن فلزات
سيدين -مقاومت مصالح د

9-12) گروه 3( ثقفيان-د1مواد آز خواص مكانيكي 

15-18عربي -د)ص-الف(آز متالوگرافي 
15-18ديواندري -د1ري آز ريخته گ

15-18رضوي -آز شكل دادن فلزات د
بوترابي-د2ريخته گري 

15-18ثقفيان -آز عمليات حرارتي د
گودرزي-د1ترموديناميك مواد
سيدين -مقاومت مصالح د

سه شنبه

عربي-د2خواص مكانيكي مواد 
سيدين -پديده هاي انتقال د

صالحي-اقتصاد و مديريت صنعتي د

شبستري-انجماد فلزات د
ديواندري-طراحي قالب د

ثقفيان-انتخاب مواد فلزي د
9-12صادقي-د) گروه3(1آز خواص مكانيكي مواد 

)ص(عربي -د1خواص مكانيكي مواد 
خاوندي–پليمر ها د 
ديواندري-د1ريخته گري 

ايواني-و دصادقي-د)ص(1شكل دادن فلزات
زيگودر-شيمي فيزيك مواد د

15-18ديواندري -د1آز ريخته گري 
15-18شيستري -آز عمليات حرارتي د

تميزي فر -لورژي پودر دمتا
15-18)گروه 3( ثقفيان-د1آز خواص مكانيكي مواد

چهارشنبه

8-11شيخ عليزاده -كار گاه عمومي م
رستگاري -خوردگي و اكسيداسيون د
8-11گودرزي -آز متالورژي جوشكاري د

11-12رستگاري -متالورژي سطوح و پوشش د
سيدين -مقاومت مصالح د

13-16ديواندري-دكارگاه طراحي قالب 
سلطانيه-د1ترموديناميك مواد

سيدين -مقاومت مصالح د


