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َسیىٍ ديرٌ

گريٌ پصيَشي

وبم ديرٌ آمًزشي

تبریخ برگساری

دبیر علمي ديرٌ

علَم پلیور

اصَل ٍ هباًی اهَلسیَى سازی بِ ّوراُ سٌتس آزهایطگاّی

 62ضْریَر 62

خاًن دکتر هیرزا طاّری

606220222

پالستیک

آهیسُّای پلیوری

آقای دکتر احوذی

602220222

پالستیک

افسٍدًی ّا در صٌعت PVC

آقای دکتر عسیسی

202220222

ساهاًِّای ًَیي
دارٍ رساًی

کرٍهاتَگرافی هایع با کارایی باال  HPLCپیطرفتِ ()6

 2آباى 62

خاًن هٌْذس هحوذ ًیا

606220222

هذلسازی ٍ کٌترل فرآیٌذ

ضبیِ سازی فرآیٌذ پلیوریساسیَى با برًاهِ ًَیسی
در ًرم افسار Matlab

 61آباى 62

آقای دکتر عابذیٌی

202220222

علَم پلیور

پلیور در دًذاًپسضکی

 62آباى 62

آقای دکتر عطایی

202220222

 41آرر 69

آقبی دکتر ثببت

000220222

کبمپًزیت

رزیىُب (پلياستر ،اپًکسي ي فىًلي) :خًاص ي کبربرد

 00آرر 69

آقبی دکتر بُشتي

000220222

پلییَرتاى

پلییَرتاىّا – خَاظ ٍ کاربرد

 66آرر 62

خاًن دکتر ٌّرکار

602220222

چسب ٍ رزیي

هًََهرّا ٍ پلیورّای زیست پایِ

 2دی 62

آقای دکتر ظَْریاى هْر

601220222

کبمپًزیت

فرایىذ پبلتريشن

 42دی 69

آقبی دکتر رضب ديست

000220222

 41دی 69

اقبی دکتر ثببت

000220222

 3ي  1بُمه 69

آقبی دکتر بُشتي

302220222

هذیریت خَردگی در صٌعت ًفت

 66 ٍ 66بْوي 62

آقای دکتر هرتضَی

202220222

هذلسازی ٍکٌترل فر آیٌذ

ضبیِ سازی فرآیٌذّای پلیوریساسیَى بِ کوک
ًرم افسار Aspen polymer Plus

بِ درخَاست ٍاحذّای
پترٍضیوی

آقای دکتر عابذیٌی

202220222

هٌْذسی پلیوریساسیَى

پَضص ّای صٌعتی هحافظ ٍ بتي ّای با کارایی باال در
صٌعت ًفت ٍ گاز ٍ پترٍضیوی

 61بْوي 62

آقای دکتر رستوی

62220222

کبمپًزیت

کبمپًزیت
کبمپًزیت
هٌْذسی پلیوریساسیَى

رشتٍ پیچي ()Filament winding
طراحي – فرآیىذ  -آزمًن

طراحي سبختبرَبی کبمپًزیتي پلیمری در مقببلٍ
ضربٍ بب سرعت ببال
وًزدَمیه ديرٌ آمًزشي تخصصي کبمپًزیتَب
(تئًری ي عملي)

 62هْر 62
 62هْر 62

(ریبل)
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