
 دانشجویان تحصیالت تکمیلی لیست دروس پیشنهادی به

 99ورودی  -دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه صنعتی اصفهان و آرزوی سالمتی و  مواد،پذیرش شما در دانشکده مهندسی  به مناسبت تبریکعرض ضمن 

اخذ حداقل واحد درسی برای ، در ترم جاری با توجه به فشردگی باالی دروسشما،  روزافزون برای موفقیت

 ( دانشجویان کارشناسی ارشدبدون واحد جبرانی. حداقل واحد مجاز )شودپیشنهاد مینشجویان تحصیالت تکمیلی دا

بر این اساس، لیست واحدهای پیشنهادی برای دانشجویان تحصیالت است. واحد  6 و دانشجویان دکتریواحد  8

 ، به تفکیک گرایش و مقطع تحصیلی به شرح زیر است:99تکمیلی ورودی 

 1-99در ترم  استخراجگرایش  -دروس کارشناسی ارشد فهرستلف( ا

تعداد  نام درس

 واحد

 تاریخ امتحان روزهای کالس

 24/10/99 15:30-14:30، شنبه 12:00-10:00شنبه  2 سینتیک پیشرفته

 22/10/99 14:30-13:30، شنبه 10:00-08:00شنبه  2 ترمودینامیک پیشرفته

 29/10/99 15:30-14:30،دوشنبه 12-10 دوشنبه 2 هیدرومتالورژی

 4/11/99 14:30-13:30ارشنبه چه، 1200-10:00چهارشنبه  2 های انتقال پیشرفتهپدیده

 

)لطفا با توجه به ظرفیت ) 1-99مواد در ترم و انتخاب گرایش شناسایی -دروس کارشناسی ارشد  فهرست( ب

 ایید(را انتخاب کرده و واحدهای آن را اخذ بفرم زیرباقی مانده دروس در زمان ثبت نام، یکی از دو جدول 

 1گروه 

تعداد  نام درس

 واحد

 تاریخ امتحان روزهای کالس

 22/10/99 14:30-13:30، شنبه 10:00-08:00شنبه  2 ترمودینامیک پیشرفته

 25/10/99 14:30-13:30، دوشنبه 10:00-08:00دوشنبه  2 هاتئوری نابجایی

 30/10/99 16:30-15:30،  دوشنبه 15:30-13:30دوشنبه  2 هفرایندهای انجماد پیشرفت

 05/11/99 15:30-14:30، شنبه 12:00-10:00شنبه  2 *بازیابی و تبلور مجدد

 27/10/99 15:30-14:30 شنبه، 12:00-10:00 شنبه 2 *های ریختگیکامپوزیت

 *: یکی از دو درس را اخذ بفرمایید

 

 



 2گروه

تعداد  نام درس

 واحد

 تاریخ امتحان روزهای کالس

 25/10/99 14:30-13:30، دوشنبه 10:00-08:00دوشنبه  2 هانابجاییتئوری 

 30/10/99 16:30-15:30،  دوشنبه 15:30-13:30دوشنبه  2 فرایندهای انجماد پیشرفته

 مواد مطالعهروش های نوین 

 )دوگروه( و آزمایشگاه

)گروه 15:00-13:30، یکشنبه 9:30-8:00یک شنبه  3

 09:30-08:00(، سه شنبه 15:00-16:30: 2

22/10/99 

 06/11/99 16:30-15:30، سه شنبه 12:00-11:00سه شنبه  1 خطاهای اندازه گیری

 1-99گرایش جوشکاری در ترم  -دروس کارشناسی ارشد فهرست( ج

تعداد  نام درس

 واحد

 تاریخ امتحان روزهای کالس 

روش های پیشرفته 

 جوشکاری

 02/11/99 14:30-13:30، چهارشنبه 10:00-08:00چهارشنبه  2

 23/10/99 15:30-14:30، چهارشنبه 12:00-10:00شنبه  2 متالورژی جوشکاری پیشرفته

 06/11/99 14:30-13:30، شنبه 10:00-08:00شنبه  2 مکانیک شکست

 30/10/99 16:30-15:30،  دوشنبه 15:30-13:30دوشنبه  2 فرایندهای انجماد پیشرفته

 1-99گرایش خوردگی در ترم  -دروس کارشناسی ارشد فهرست( د

تعداد  نام درس

 واحد

 تاریخ امتحان روزهای کالس 

 25/10/99 16:30-15:30، دوشنبه 15:30-13:30دوشنبه  2 پیشرفته میالکتروشی

 30/10/99 14:30-13:30، چهارشنبه 10:00-08:00چهارشنبه  2 خوردگی پیشرفته

 05/11/99 15:30-14:30وشنبه ، د12:00-10:00دوشنبه  2 خوردگی در دمای باال

 22/10/99 14:30-13:30، شنبه 10:00-08:00شنبه  2 ترمودینامیک پیشرفته

 1-99گرایش بیومواد در ترم  -دروس کارشناسی ارشد فهرست( ه

تعداد  نام درس

 واحد

 تاریخ امتحان روزهای کالس 

مقدمه ای بر زیست 

 سازگاری

 21/10/99 15:30-14:30، دوشنبه 12:00-10:00دوشنبه  2

 02/11/99 14:30-13:30، دوشنبه 10:00-08:00دوشنبه  2 بیومواد پلیمری

 24/10/99 15:30-14:30، چهارشنبه 12:00-10:00چهارشنبه  2 بیومواد فلزی

مهندسی اصول و کاربرد 

 سطح در پزشکی

 05/11/99 15:30-14:30، شنبه 12:00-10:00شنبه  2

 



 1-99ی مهندسی مواد در ترم دکتردروس  فهرست( 1-و

 تاریخ امتحان روزهای کالس تعداد واحد نام درس

، 09:30-08:00، سه شنبه 09:30-08:00یکشنبه  3 خواص فیزیکی پیشرفته

 15:00-13:30چهارشنبه 

21/10/99 

سه    ، 16:30-15:00سه شنبه ، 11:00-09:30یکشنبه  3 خواص مکانیکی پیشرفته

 11:00-09:30 شنبه

27/10/99 

 

 1-99دروس دکتری بیومواد در ترم  فهرستز( 

تعداد  نام درس

 واحد

 حانتاریخ امت روزهای کالس 

 22/10/99 14:30-13:30، شنبه 10:00-08:00شنبه  2 مواد قابل کاشت

 27/10/99 15:30-14:30، چهارشنبه 12:00-10:00چهارشنبه  2 زیست سازگاری پیشرفته

 02/11/99 12:00-10:00، چهارشنبه 14:30-13:30سه شنبه  2 بیوسرامیک پیشرفته

 

 1-99در ترم نانومواد – نانوفناوریدروس دکتری  فهرست( ح

 تاریخ امتحان روزهای کالس تعداد واحد نام درس

و مواد  فرایندهای تولید ذرات نانو

 نانوساختار

 06/11/99 14:30-13:30، دوشنبه 10:00-08:00دوشنبه  2

 23/10/99 15:30-14:30 چهارشنبه ،12:00-10:00چهارشنبه  2 آشنایی با نانوفناوری

 04/11/99 15:30-14:30، دوشنبه 12:00-10:00دوشنبه  2 الیه های نازک

 

 نکات مهم:

ی ارشد و دکتر مختلف در مقاطع هایهایی به غیر از مهندسی مواد، در گرایشانشجویانی که از رشتهد (1

( در مقطع دکتری و رشته بیومواد در مقطع شته مهندسی پزشکی)گرایش بیومواداین رشته )به غیر از ر

در این راستا، پیش از ثبت نام  اند، الزم است حتما دروسی جبرانی را اخذ بفرمایند.ارشد( پذیرفته شده

 حتما مشورت الزم با اساتید مشاور آموزشی انجام گیرد. 

( تری مهندسی پزشکی)گرایش بیوموادهایی به غیر از مهندسی پزشکی، در رشته دکرشته دانشجویانی که از (2

. در این راستا، پیش از ثبت نام حتما مشورت کننداند، الزم است حتما دروسی جبرانی را اخذ پذیرفته شده

 الزم با اساتید مشاور آموزشی انجام گیرد. 



استاد  ،ها و مقاطع مختلف تحصیالت تکمیلیجهت مشاوره در انتخاب دروس، برای دانشجویان گرایش (3

اساتید مشاور به تفکیک مقطع و گرایش دانشجو، به همراه شماره  فهرستمشاور آموزشی انتخاب شده است. 

 شاوره آنالین و تلفنی اساتید محترم در جدول زیر است:تماس و ساعات م

 الف( دکتری

 زمان جلسه مشاوره  شماره تماس استاد مشاور اموزشی نام گرایش

 33915724-031 جناب آقای دکتر رئیسی * (1مهندسی مواد )گروه 
k_raeissi@cc.iut.ac.ir 

 12-10شنبه و دوشنبه ساعت 

 33915735-031 ب آقای دکتر عطاپورجنا * (2مهندسی مواد )گروه 
m.atapour@cc.iut.ac.ir 

 12-10یکشنبه و سه شنبه ساعت 

 33915702-031 سرکار خانم دکتر خرازیها مهندسی پزشکی)بیومواد(
kharaziha@cc.iut.ac.ir 

 12-9یکشنبه و سه شنبه 

 11-8چهارشنبه 

 33915702-031 سرکار خانم دکتر خرازیها نانومواد
kharaziha@cc.iut.ac.ir 

 12-9یکشنبه و سه شنبه 

 11-8چهارشنبه 

مهندسی  رشته 2و  1های ، به ترتیب در گروهاست "ی"تا  "ص" و "ش"تا  "الف" هایدر بازه نام خانوادگی آنهاشروع دانشجویانی که *: 

 مواد قرار دارند. 

 کارشناسی ارشد ( ب

  جلسه مشاورهزمان  شماره تماس موزشیآاستاد مشاور  نام گرایش

 33915724-031 جناب آقای دکتر رئیسی استخراج
k_raeissi@cc.iut.ac.ir 

  12-10شنبه ساعت دوو  شنبه

 33915724-031 جناب آقای دکتر رئیسی خوردگی
k_raeissi@cc.iut.ac.ir 

 12-10شنبه ساعت دوو  شنبه

 33915735-031 جناب آقای دکتر عطاپور جوشکاری
m.atapour@cc.iut.ac.ir 

 12-10یکشنبه و سه شنبه ساعت 

 33915702-031 سرکار خانم دکتر خرازیها بیومواد
kharaziha@cc.iut.ac.ir 

 12-9یکشنبه و سه شنبه 

 11-8چهارشنبه 

شناسایی و انتخاب 

 ( *1مواد )گروه 

 33915724-031 جناب آقای دکتر رئیسی
k_raeissi@cc.iut.ac.ir 

 12-10شنبه ساعت دوو  شنبه

شناسایی و انتخاب 

 ( *2مواد )گروه 

 33915735-031 جناب آقای دکتر عطاپور
m.atapour@cc.iut.ac.ir 

 12-10یکشنبه و سه شنبه ساعت 

شناسایی و انتخاب 

 (*3مواد ) گروه 

 33915702-031 سرکار خانم دکتر خرازیها
kharaziha@cc.iut.ac.ir 

 12-9یکشنبه و سه شنبه 

 11-8چهارشنبه 
 3و  2، 1های ، به ترتیب در گروهاست "ی"تا  "ق" واست  "ف"تا  "ذ"،  "د"تا  "الف" هایدر بازه شجویانی که شروع نام خانوادگی آنها*: دان

 رشته شناسایی و انتخاب مواد قرار دارند. 



ها، عالوه بر اساتید مشاوره، با در صورت داشتن هر گونه سوال و یا مشکل در خصوص ثبت نام و تشکیل کالس

س سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی مواد( تما -)دکتر مهشید خرازیها 031-33915702شماره تماس 

( کارشناسی تحصیالت تکمیلی دانشکده هم در 031-33915703بفرمایید. ضمنا سرکار خانم والیتی )شماره تلفن 

 هستند. عزیز دانشجویانالت شما کماده پاسخگویی به سواالت و مشآطول ترم 

 با آرزوی موفقیت و سربلندی

 مهشید خرازیها

 مواد یسرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندس

 


