
 99 ارشد یکارشناس یراهنما اناستادفهرست 

 
 روز و بازه زمانی زمینه پژوهشی لینک ورود به سامانه  استاد راهنما گرایش

 شناسایی

 و انتخاب 

 مواد

 10-12ساعت  5/9/99چهارشنبه  یجوشکار مواد، یکیمکان خواص http://meetings.aut.ac.ir/drebrahimi علیرضا ابراهیمی

 10:30-11:30ساعت3/9/99دوشنبه  سطح یمهندس ،یبولوژیتر http://meetings.aut.ac.ir/dromidvar حمید امیدوار

 15-16و  10-12ساعت  3/9/99دوشنبه  هاتیکامپوز ،یپودر نانومواد پودر، دیتول http://meetings.aut.ac.ir/drparvin نادر پروین

 10-12ساعت  3/9/99دوشنبه  یگرختهیر و انجماد یسازهیشب و یسازمدل http://meetings.aut.ac.ir/drjafari یانیرام یجعفر نیما

  کامران دهقانی
  دادن، شکل و یکیترمومکان یندهایفرآ

 نانوساختار مواد مواد، یکیمکان رفتار
 بزنید.لطفاً ایمیل 

 15-17ساعت  5/9/99چهارشنبه  یبولوژیتر سطح، یمهندس http://meetings.aut.ac.ir/drshamsipur علی شمسی پور

 http://meetings.aut.ac.ir/drketabchi مصطفی کتابچی
  نانوساختار، مواد یکیمکان خواص و یده شکل
 یدهشکل نینو یهاروش و یسازهیشب

 11ساعت  2/9/99یکشنبه 

  فرزاد محبوبی
  ،یتینانوکامپوز یهاپوشش سطح، یمهندس

 یپالسمائ یهاپوشش
 بزنید. لطفاً ایمیل

  سیدمحمدحسین میرباقری
 سازی، ساخت فوم فلزی، گری و انجماد فلزات، شبیهریخته

 ساخت موادطراحی و 
 لطفاً ایمیل بزنید.

  مالک نادری
 نانومواد، خواص نانومکانیکی مواد، 

 مولکولیسازی دینامیک شبیه
 لطفاً ایمیل بزنید.

 http://meetings.aut.ac.ir/drmarashi سیدپیروز هویدامرعشی
 11-13ساعت 3/9/99دوشنبه  نانومواد، مواد پیشرفته

 14-16ساعت  4/9/99شنبه  سه

 استخراج

 فلزات
 http://meetings.aut.ac.ir/drjafari یانیرام یجعفر نیما

 سازی فرآیندهای مواد )جریان سیال، انتقال گرما، شبیه
 انتقال جرم و تغییر فاز(

 10-12ساعت  3/9/99دوشنبه 

 هیدرومتالورژی، سنتز شیمیایی نانومواد http://meetings.aut.ac.ir/drhaghshenas داود حق شناس
 10-12ساعت  6/9/99پنج شنبه 

 13-15و 

 9-13ساعت  5/9/99چهارشنبه  فرآیندهای پیرومتالورژی، سنتز مواد http://meetings.aut.ac.ir/drtabaian سیدهادی طبائیان

 پیرومتالورژی، بازیافت مواد، سنتز دمای باال، مواد پیشرفته فلزی http://meetings.aut.ac.ir/drfiroozi صادق فیروزی
 11-12ساعت  2/9/99یکشنبه

 10-12ساعت  5/9/99و چهارشنبه 

 11-12ساعت  3/9/99دوشنبه  سازیهیدرو، پیرو و الکترومتالورژی، سینتیک، ترمودینامیک و شبیه http://meetings.aut.ac.ir/drkeshavarz اسکندر کشاورزعلمداری

 لطفاً ایمیل بزنید. سنتز و تولید نانومواد، بازیافت فلزات  نادریمالک 

 http://meetings.aut.ac.ir/drebrahimi علیرضا ابراهیمی جوشکاری
 جوشکاری فوالد و آلومینیوم، 
 خواص مکانیکی اتصاالت فلزی

 10-12ساعت 5/9/99چهارشنبه 

 10:30 -11:30ساعت  3/9/99دوشنبه  جوشکاری http://meetings.aut.ac.ir/dromidvar حمید امیدوار

  کامران دهقانی
 شکست اتصاالت جوشکاری، 

 ترمومکانیک جوش
 لطفاً ایمیل بزنید.

 http://meetings.aut.ac.ir/drranjbar اسالم رنجبرنوده
سازی فرآیندهای اتصال، متالورژی فرآیندهای نوین اتصال، شبیه

 جوشکاری
 9-11ساعت  6/9/99پنج شنبه 

 15-17ساعت  5/9/99چهارشنبه  جوشکاری و لحیم کاری http://meetings.aut.ac.ir/drshamsipur شمسی پورعلی 

 17-19ساعت  2/9/99یکشنبه  سازیجوشکاری، لحیم کاری، شبیه http://meetings.aut.ac.ir/drfarzadi علی فرزادی

 http://meetings.aut.ac.ir/drmirsalehi سیداحسان میرصالحی
 اتصاالت جوشکاری و بریزینگ، 

 ساخت افزایشی
 10-11ساعت  1/9/99شنبه 

 10:30-11:30ساعت  3/9/99دوشنبه هاخوردگی داغ، نانومواد در باتری http://meetings.aut.ac.ir/dromidvar حمید امیدوار خوردگی

 الکتروشیمی http://meetings.aut.ac.ir/drhaghshenas داود حق شناس
 10-12ساعت  6/9/99پنج شنبه 

 13-15و 

 لطفاً ایمیل بزنید. های مکانیکی خوردگیجنبه  کامران دهقانی

 http://meetings.aut.ac.ir/drrezaei میالد رضائی
 سنتز و بررسی خواص آندهای مقاوم در برابر خوردگی، 

 های ضد خوردگیپوشش
 17ساعت  3/9/99دوشنبه 

 9-13ساعت  5/9/99چهارشنبه  MMOهای مقاوم به خوردگی، آندهای سنتز مواد و پوشش http://meetings.aut.ac.ir/drtabaian طبائیانسیدهادی 

 های الکتروشیمیاییسنتز الکترود ابرخازن http://meetings.aut.ac.ir/drfiroozi صادق فیروزی
 11-12ساعت  2/9/99یکشنبه

 10-12ساعت  5/9/99و چهارشنبه 

 11ساعت  2/9/99یکشنبه  Claddingدهی نانوساختار به روش پوشش http://meetings.aut.ac.ir/drketabchi کتابچی مصطفی

 11-12ساعت  3/9/99دوشنبه  الکتروشیمی، خوردگی آندهای الکترولیز http://meetings.aut.ac.ir/drkeshavarz اسکندر کشاورزعلمداری

 لطفاً ایمیل بزنید. دهی پالسمائیمهندسی سطح، پوشش  فرزاد محبوبی

  سیدمحمد موسوی خوئی
های نانوکامپوزیتی، آبکاری آلیاژی، مهندسی سطح، پوشش

 های مقاوم به خوردگیپوشش

 با هماهنگی قبلی از طریق ایمیل یا تلفن
 15-17ساعت  2/9/99یکشنبه 

 14-17عت سا 4/9/99و سه شنبه 

 راهنمای سامانه جلسات آنالین
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