
 «0011ساخت و توليد جهت پذیرش دانشجوی دکتری در سال گرایش مشخصات استادان » 

مرتبه  نام استاد ردیف

 علمی

 نوع پذیرش دانشجو محورهای تحقيقاتی

بدون آزمون 

 )ممتاز(

 با آزمون

 نوبت دوم روزانه

 های غير مخربمهندسی مواد، آزمون استاد دکتر مهدی احمدی نجف آبادی 1
   

 استادیار دکتر حامد ادیبی 2
ماشينکاری دقيق، پرداخت کاری سطح، 

    سنگ زنی، ماشينکاری سراميک ها

 دانشيار دکتر فرشاد برازنده 3
 مکاترونيک، رباتيک ، اتوماسيون و

سيستم های ميکرو الکترومکانيکی 

(MEMS) 
   

 دانشيار دکتر فریدرضا بيگلری 4

ی، پيش بينی طراحی قالبهای آهنگر

تغيير شکل فلزات و شکل دهی با 

المانهای محدود، طراحی وسایل اندازه 

 گيری ليزری،تکنولوژی پالستيک

   

 استادیار دکتر محسن خواجه زاده 5

ماشينکاری سنتی، پردازش مواد به 

کمک ليزر، تکنولوژی ماشينکاری به 

کمک ارتعاشات التراسونيک، پرینت سه 

سه بعدی زیستی،  بعدی فلزی، پرینت

ماشينکاری تخليه الکتروشيمایی، 

طراحی فرایند ساخت به کمک 

 .کامپيوتر، مهندسی معکوس

   

 استاد  دکتر محمدرضا  رازفر  6

تحليل پروژه ماشينکاری، طراحی 

فرآیندهای توليد به کمک کامپيوتر، 

های خبره و هوش مصنوعی، سيستم

 ماشينکاری

   

 دانشيار دکتر عبدالرضا رحيمی 7
،  SLAروشهای نمونه ســازی ســـری  

ــددی    ــرد ع ـــينهای کنت ، CNCماشـ

 ســنگ زنی و پرداختکاری
   

 استاد دکتر سيدمهدی رضاعی 8
 اتوماسيونو  پرداختکاری ،سنگ زنی 

 
   

 مکانيک شکست و تکنولوژی جوشکاری دانشيار دکتر ایرج ستاری فر 9
   

 روش های نوین ماشين کاری، مترولوژی دانشيار کتر امير عبدالهد 11
   

 استادیار دکتر حامد غفاری راد 11
 مکاترونيک، رباتيک، ارتعاشات، کنترد

 سنسورها و عملگرهای پيزوالکتریک

 سافت رباتيک
   

 استاد دکتر عليرضا فالحی آرزودار 12

شکل دهی فلزات، خواص مکانيکی, 

يزیکی، تأثير فرآیند توليد متالورژی ف

 رفتار و ساختار ریز بر  ترمومکانيکی

  مواد مکانيکی

   

 استاد دکتر بيژن مالئی داریانی 13

دهی و دهی فلزات، شکلشکل

پذیری ورقهای فلزی و چند الیه، شکل

متالورژی پودر، طراحی قيد و بندها و 

 ميکروقالبهای پرس و آهنگری، 

 جوشکاری و  فورمينگ

   




