
  

  دانشجویان گرامی

  با سالم و آرزوي سالمتی

  

ر بازه د در دانشکده مهندسی مواد و صنایعها ها و کارگاهشامل آزمایشگاه هاي عملیبرگزاري کالسنوبت دوم و نهائی با احترام، برنامه 
باشد. لطفا نکات زیر مورد می 1به شرح جدول  1400 -99در نیسمال اول سال تحصیلی  1399سال  آبان 28 الی آبان 17زمانی 

  توجه قرار گیرد:

 اند.نشده مهرماهبرگزاري کالسها در نوبت اول ضور در موفق به حها براي دانشجویانی است که این کالس 

 ین مهلت رور در این کالسها اقدام نمایند و این آخبه حض با رعایت نکات بهداشتی نسبتمحترم دانشجویان  ،شودتوصیه می
 حضور در این کالسها است.

 اعت س هاي همجوار،ساکن در استان و حتی استان دانشجویان محترم ،با توجه به شیوع مجدد بیماري کروناشود توصیه می
شان از شب قبل براي ایکه در حد امکان نیاز به استفاده از خوابگاه تنظیم نمایند گونه اي حرکت خود از محل سکونت را به 

گاه ب اسکان در خوادرخواستی براي در ایمیل ارسالی، تاریخ نیاز قطعی دانشجو به اسکان در خوابگاه، نباشد. در صورت 
 مشخص باشد.

 زمانی برگزار بازه و امتحانات این دروس در همین شود برگزار می 17الی  9و از ساعت در دو روز  کالسها بصورت فشرده
 گردد.می

 ي است که دانشجویان ررعایت نکات بهداشتی در محیط کارگاه و آزمایشگاه، ضرو ریزي مناسبتر برايبه منظور برنامه
موافقت خود  ،صنایع هاي مهندسی مواد وبه مدیران محترم گروه ایمیلاز طریق  )13/7/99مورخ ( سه شنبهمحترم تا روز 

است به طور دقیق نام و شماره  اعالم نمایند. لذا خواهشمندبر اساس برنامه ثبت نامی خود را براي حضور در کالسها 
 در ایمیل ارسالی مشخص باشد. 1، با توجه به اطالعات مندرج در جدول دانشجوئی، نام درس، کد درس و روز حضور

 
 megroup_bnut@nit.ac.ir  جناب آقاي دکتر جمشیدي (مدیر گروه مهندسی مواد)

 
 iegroup_bnut@nit.ac.ir  جناب آقاي دکتر اسدي (مدیر گروه مهندسی صنایع)

 
  

 مقتضی برنامه ارائه شده، صرفا براي دروس آزمایشگاهی و کارگاهی ارائه شده در دانشکده مهندسی مواد و صنایع است و 
نشجویانی که دروس آزمایشگاهی و کارگاهی نظیر آزمایشگاه فیزیک، شیمی و ... خارج از دانشکده دارند، از همه دا است

ت که البته شایان ذکر اس هاي مورد نظر و یا سایر کانالهاي ارتباطی، پیگیر حضور در کالسها باشند.طریق سایت دانشکده
 آمده است. 2مهندسی برق در جدول برنامه آزمایشگاه مبانی برق بر اساس اعالم دانشکده 

  
  

   



  

  1400-99برنامه کالسهاي عملی دانشکده مهندسی مواد و صنابع نیمسال اول  :1 جدول

 ردیف نام درس کد درس روز ساعت نام استاد مکان برگزاري کالس

9-17 دکتر حسینی پور آز عملیات حرارتی آبان 20سه شنبه    
آبان 27سه شنبه  1آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد  01_2131012   1 

9-17  مهندس طاهرنژاد کارگاه ریخته گري آبان 19دوشنبه    
آبان 26دوشنبه   

1مایشگاه ریخته گري آز 01_2131016  2 

9-17 دکتر عباسی کارگاه ریخته گري آبان 24شنبه    
آبان 28چهارشنبه   3 آزمایشگاه انجماد فلزات 01 – 2131018 

9-17 مهندس طاهرنژاد کارگاه ریخته گري آبان 20سه شنبه    
آبان 27سه شنبه   4 کارگاه ریخته گري 01_2121019 

9-17 دکتر عباسی کارگاه ریخته گري آبان 18 یکشنبه   
آبان 25 یکشنبه  01-2131039  5 آزمایشگاه بررسی هاي غیر مخرب 

9-17 دکتر نوروزي آز عملیات حرارتی آبان 19دوشنبه    
آبان 26دوشنبه   8213102 عملیات حرارتیآزمایشگاه  01_  6 

9-17 دکتر جماعتی آز عملیات حرارتی آبان 17شنبه    
آبان 21چهارشنبه   7 آزمایشگاه متالوگرافی 01_2131010 

9-17 دکتر جمشیدي کارگاه جوشکاري آبان 17شنبه    
آبان 24شنبه   01-2131023  8 آزمایشگاه متالورژي جوشکاري 

آزمایشگاه شکل دادن 
9-17 مهندس محمدپور فلزات   آبان 25یکشنبه  

 9 آزمایشگاه شکل دادن فلزات 01_2131020  آبان 27سه شنبه 

آزمایشگاه شکل دادن 
9-17 مهندس محمدپور فلزات آبان  26دوشنبه  

 10 آزمایشگاه شکل دادن فلزات 02_2131020  آبان 28چهارشنبه 

9-17 مهندس فالحتی کارگاه ماشین افزار آبان 20سه شنبه    
 11 کارگاه عمومی 01_2131055  آبان 27سه شنبه 

  

 

 : آزمایشگاه مبانی برق2 جدول

 ردیف نام درس کد درس روز ساعت نام استاد مکان برگزاري کالس

9-17 خانم دباغ آز مبانی برق آبان 20سه شنبه    
مبانی برقآزمایشگاه  ٠١_٢١١١٠١٨  آبان 27سه شنبه   1 

  

 

  


