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 آمده است. 1در آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته، در جدول  عته(دو سا فشرده)های آموزشی لیست دوره
 

 پیشرفته مواد تحقیقاتی رفتار در آزمایشگاه عته(دو سا فشرده)های آموزشی لیست دوره: 1جدول 

 نام مدرس  نوع دوره نام دوره ردیف
 مدت 

 )ساعت(

 هزینه 

 )هزار تومان( 

 گان کنند شرکت

 ثر اکحد حداقل 

1 
 آشنایی با خدمات آزمایشگاه تحقیقاتی 

 رفتار مواد پیشرفته
 10 5 - 2 دکتر محمد آزادی  از تجهیزات بازدید

2 
 PDF-Modelerکار با ماژول 

 سازی عددی سیاالت و جامدات()شبیه 
 افزارعملی با نرم

MATLAB 
 15 10 3 2 مهندس بهرام وزیری

 افزارلی با نرممع یمکانیک هایسازه شکل  سازیبهینه  3
ABAQUS 

 15 10 5 2 نیما صحراگرد مهندس 

 10 10 5 2 دکتر محبوبه آزادی تئوری/ عملی متالوگرافی فلزات  4

5 
 تجزیه و تحلیل کمی ریزساختار

 (فازکروی بودن ، درصد و )اندازه 
 افزارعلمی با نرم
ImageJ 

 مهندس جعفر شریفی
 رضانژاد مهندس سعید 

2 5 10 15 

6 
 آنالیز رگرسیون ساسیت وتحلیل ح

(DOE: Design of Experiment) 
 15 10 2 2 دکتر محمد آزادی  تئوری

7 
 تحلیل حساسیت و آنالیز رگرسیون

(DOE: Design of Experiment) 
 افزارعلمی با نرم

MINITAB 
 15 10 3 2 دکتر محمد آزادی 

8 
 تفسیر سطوح شکست

 کششی و خستگی( بارهایدر )
 15 10 3 2 آزادی دکتر محمد  تئوری

9 
 تفسیر سطوح شکست

 فشاری و سایشی( در بارهای)
 15 10 3 2 دکتر محبوبه آزادی تئوری

10 
 نحوه گزارش نویسی

(Word/Excel/PowerPoint) 
 15 10 2 2 دکتر محمد آزادی  تئوری

11 
 آشنایی با صفحات اجتماعی

 پژوهشگران()برای 
 15 10 2 2 دکتر محمد آزادی  تئوری

 افزارنرم دهی دربا مرجع اییآشن 12
Word 

 افزارعلمی با نرم
Mendeley/EndNote 

 15 10 5 2 وزیریبهرام مهندس 

 15 10 2 2 دکتر محمد آزادی  تئوری آشنایی با پروپوزال نویسی 13

 15 10 2 2 محمد آزادی دکتر  تئوری نامه نویسیآشنایی با پایان 14

15 
 جستجوفرایند آشنایی با 

 (مجله قاله و)م
 15 10 2 2 دکتر محمد آزادی  تئوری

 15 10 5 2 دکتر محمد آزادی  تئوری آشنایی با فرایند ثبت اختراع داخلی  16
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 نام مدرس  نوع دوره نام دوره ردیف
 مدت 

 )ساعت(

 هزینه 

 )هزار تومان( 

 گان کنند شرکت

 ثر اکحد حداقل 

 10 5 10 2 آزادی  مهندس مصطفی تئوری آشنایی با فرایند ثبت اختراع خارجی 17

18 
 مقاله نویسیآشنایی با 

 )مقاالت کنفرانسی/ سطح یک(
 15 10 2 2 دکتر محمد آزادی  تئوری

19 
 آشنایی با مقاله نویسی

 )مقاالت ژورنالی/ سطح دو(
 15 10 2 2 دکتر محمد آزادی  تئوری

 15 10 2 2 دکتر محمد آزادی  تئوری آشنایی با داوری مقاالت  20

21 
 های تولید افزایشیآشنایی با روش

(AM: Additive Manufacturing) 
 تئوری

 فرمهندس مرتضی کیانی
 انیانشکوه دزی خانم

2 5 10 15 

22 
 FDMبعدی به روش کار با پرینتر سه 

(Fused Deposition Modeling ) 
 عملی

 فرمهندس مرتضی کیانی
 شکوه دزیانیان خانم

2 10 5 5 

23 
 پردازش سیگنال

 های مختلف()معرفی روش
 تئوری

 سیار  حسن مهندس
 مهندس محسن علیزاده 

2 5 10 15 

24 
 پردازش سیگنال

 حلیل()کدنویسی و ت
 افزارعملی با نرم

MATLAB 

 سیار  حسن مهندس
 مهندس محسن علیزاده 

2 5 5 5 

 15 10 5 2 پور مهندس الهه اجاللی تئوری/ عملی پردازش تصویر 25

26 
 های سایش آزمون

 برگشتی()پین روی دیسک/ رفت و 
 15 10 5 2 مهندس مهدی حسینی تئوری/ عملی

27 
 افزار تحلیل تنشآشنایی با نرم

ABAQUS (مقدماتی) 
 15 10 2 2 مهرداد ذوالفقاری  مهندس تئوری/ عملی

28 
 افزار تحلیل تنشآشنایی با نرم

ABAQUS ( پیشرفته) 
 15 10 3 2 مهرداد ذوالفقاری  مهندس تئوری/ عملی

 افزار تحلیل خستگینرمآشنایی با  29
FEMFAT 

 تئوری/ عملی
 مهرداد ذوالفقاری  مهندس

 دیآبامهندس حامد بهمن
2 5 10 15 

 افزار تحلیل خستگیآشنایی با نرم 30
MSC.FATIGUE 

 تئوری/ عملی
 مهرداد ذوالفقاری  مهندس

 آبادیمهندس حامد بهمن
2 5 10 15 

31 
 کدنویسی افزارآشنایی با نرم
MATLAB (مقدماتی) 

 15 10 2 2 جعفر شریفی مهندس تئوری/ عملی

32 
 مهندسی سطح

 ی(هدهای پوشش )آشنایی با روش
 15 10 2 2 دکتر محبوبه آزادی تئوری

 15 10 2 2 خانی مهندس محمد جمال تئوری آشنایی با مباحث قابلیت اطمینان 33
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 نام مدرس  نوع دوره نام دوره ردیف
 مدت 

 )ساعت(

 هزینه 

 )هزار تومان( 

 گان کنند شرکت

 ثر اکحد حداقل 

 15 10 2 2 اقاربمهندس صادق  تئوری/ علمی فرتینگ -کار با دستگاه خستگی 34

 15 10 2 2 مهندس هانیه ارو تئوری/ علمی خوردگی  -کار با دستگاه خستگی 35

 تئوری خت نانوکامپوزیت پایه فلزیاس 36
 مهندس سعید رضانژاد 

 مهندس مهرداد ذوالفقاری 
2 3 10 15 

 15 10 3 2 مهندس فاطمه لقمان تئوری/ عملی گریسازی فرایند ریخته آشنایی با شبیه  37

 تئوری ری مساخت کامپوزیت پلی 38
 سیار  حسن مهندس

 مهندس محسن علیزاده 
2 5 10 15 

 عملی ری مزیت پلیساخت کامپو 39
 سیار  حسن مهندس

 مهندس محسن علیزاده 
2 5 5 5 

 تئوری های خستگی ترمومکانیکیآزمون 40
 آبادیمهندس حامد بهمن

 مهندس علی داداشی
 مهندس جهانگیر ترکیان

2 3 10 15 

41 
 مواد االستومری رفتار سازی شبیه 

 )مدل ویسکواالستیک(
 افزارعملی با نرم

ABAQUS 
 15 10 3 2 ری اد ذوالفقامهندس مهرد

42 
 آشنایی با تولید نانوسیال

 کاری و روانکاری()برای مباحث خنک
 15 10 3 2 مهندس بهرام وزیری تئوری

43 
 مسائل مکانیک  افزارینرم سازیبهینه 

 MATLABمرتبط با 
 افزارعملی با نرم

ModeFrontier 
 15 10 5 2 بهرام وزیریمهندس 

44 
 مسائل مکانیک  افزارینرم سازیبهینه 

 ABAQUSمرتبط با 
 افزارعملی با نرم

ModeFrontier 

  مهندس مهرداد ذوالفقاری
 بهرام وزیریمهندس 

2 5 10 15 

45 
 استخراج خواص مواد 

 های تجربیبراساس داده 
 افزارتئوری/ عملی با نرم

ABAQUS  
 15 10 5 2 مهندس عادل بصیری
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 آمده است. 2پیشرفته، در جدول  در آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد ساعته( هشت) های آموزشیلیست دوره
 

 پیشرفته مواد تحقیقاتی رفتار در آزمایشگاهه( ساعتهشت )های آموزشی لیست دوره: 2جدول 

 نام مدرس  نوع دوره نام دوره ردیف
 مدت 

 )ساعت(

 هزینه 

 )هزار تومان( 

 گان کنند شرکت

 حداکثر  حداقل 

1 
 تحلیل حساسیت و آنالیز رگرسیون

(DOE: Design of Experiment) 
 افزارعلمی با نرم /تئوری

MINITAB 
 15 10 20 8 دکتر محمد آزادی 

2 
 و   متالوگرافی فلزات

 تجزیه و تحلیل کمی ریزساختار
 افزارعلمی با نرمئوری/ ت

ImageJ 

 دکتر محبوبه آزادی
 مهندس جعفر شریفی

8 20 10 15 

3 
 آشنایی با فرایند ثبت اختراع 

 رجی و خا داخلی
 تئوری

 محمد آزادی  دکتر
 صطفی آزادی مهندس م

8 15 10 15 

4 
 ، آشنایی با پروپوزال نویسی

 دهیو مرجع ییسپایان نامه نو
 تئوری

 دکتر محمد آزادی 
 وزیریبهرام مهندس 

8 10 10 15 

5 
 آشنایی با مقاله نویسی 

 قاالت و داوری م
 15 10 10 8 دکتر محمد آزادی  تئوری

 افزارعملی با نرم /تئوری تصویر پردازش و  پردازش سیگنال 6
MATLAB 

 سیار  حسن مهندس
 مهندس محسن علیزاده 

 ور پلهه اجاللیمهندس ا
8 30 10 15 

7 
 و های تولید افزایشیآشنایی با روش
 FDMبعدی به روش کار با پرینتر سه 

 عملی /تئوری
 فرمهندس مرتضی کیانی

 شکوه دزیانیان خانم
8 30 10 15 

8 
 تحلیل تنش هایافزارآشنایی با نرم

 به منظور استخراج خواص و خستگی
 افزاربا نرم تئوری/ عملی

ABAQUS/FEMFAT 

 مهرداد ذوالفقاری  مهندس
 آبادیمهندس حامد بهمن

 یریدس عادل بصمهن
8 25 10 15 

 عملی /تئوری ری مساخت کامپوزیت پلی 9
 سیار  حسن مهندس

 مهندس محسن علیزاده 
8 30 10 15 

 مسائل مکانیک  افزارینرم سازیبهینه  10
 افزارعملی با نرم

ModeFrontier 
ABAQUS/MATLAB 

  هندس مهرداد ذوالفقاریم
 بهرام وزیریمهندس 
 نیما صحراگرد مهندس 

8 30 10 15 
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 فشرده در آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته، به شرح زیر است:های آموزشی مزایا و مشخصات دوره
 (15الی  13 ساعت ها ازساعت، دوشنبه 2) آن و کوتاه مدت بودن سازی دوره آموزشیفشرده -1
 اند.(فعالیت داشته ،در زمینه تحقیقاتی مرتبطحتما مدرسین مجرب )قبال حضور  -2
 ( RL_AMB@: کانال تلگرامیفضای مجازی ) از طریق گانکنندگویی به سواالت شرکتدر دسترس بودن مدرسین برای پاسخ -3
 )بخصوص دانشجویان( کنندگانبرای شرکت هزینه ثبت نام بسیار کم )متوسط رو به پایین( -4
 ثبت نامی()بعد از به حد نصاب رسیدن تعداد  در اسرع وقت فشرده بصورت آموزشی کم و برگزاری دوره گانکنندتعداد شرکت -5
 های آموزشی فشرده در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنانبرگزاری دوره -6
 (09021135689، شماره تماس: فرآزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته )مسئول: مهندس مرتضی کیانیثبت نام در محل  -7
 


