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  ها و كارگاهها  آزمايشگاه
  دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

  مورد) 92(
  شماره دفتر  نشاني پست الكترونيك  سرپرست آزمايشگاه  آزمايشگاه/ كارگاه رديف

  mnili@ut.ac.ir 82084221 دكتر مجيد نيلي احمدآبادي آقاي  رباتيك شناختيآزمايشگاه  1
 asadpour@ut.ac.ir 82084951  مسعود اسدپوردكتر  آقاي  هاي اجتماعي شبكه آزمايشگاه 2
  آزمايشگاه پروژه 3

مصطفي ارسالي صالحي كترد آقاي
  نسب

mersali@ut.ac.ir 82084997 

 bforooz@ut.ac.ir 82084301  بهجت فروزنده دكترخانم   آزمايشگاه پروژه 4
  modarressi@ec.ut.ac.ir 97568208  مهدي مدرسي دكتر آقاي  آزمايشگاه پروژه 5
هايرباتيك پيشرفته و سيستم آزمايشگاه 6

  هوشمند
  moradih@ut.ac.ir  هادي مرادي دكتر آقاي

82084960 

هاي طراحيابزارها و روش آزمايشگاه 7
  مدارهاي الكترونيكي در سطح سيستم

 z.sanaee@ut.ac.ir 82089750  سنايي زينب دكتر خانم

  navabi@ut.ac.ir 82084311  زين العابدين نوابي دكتر آقاي هاي ديجيتال  آزمون سيستم آزمايشگاه 8
 reza@ut.ac.ir 82084206  رضا فرجي دانا دكتر آقاي  آنتن آزمايشگاه 9
 ksetareh@ut.ac.ir 82084177  دان الدين ستاره سيد كمال دكتر آقاي  اپتيك در پزشكي آزمايشگاه 10
ن صنعتي و پردازشاتوماسيو آزمايشگاه 11

  هوشمند اطالعات
 moshiri@ut.ac.ir  بهزاد مشيري دكتر آقاي

82084342  

 ksetareh@ut.ac.ir 82084177  دان الدين ستاره سيد كمال دكتر آقاي  ارتباط انسان با كامپيوتر آزمايشگاه 12



 safshar@ut.ac.ir 82084179  سعيد افشارنيا دكتر آقاي  هاي قدرت بررسي سيستم آزمايشگاه 13
 rahgozar@ut.ac.ir 82084910  مسعود رهگذر دكتر آقاي  پايگاه داده پيشرفته آزمايشگاه 14
 zoroofi@ut.ac.ir 82084302  زاده ظروفي رضا آقايي دكتر آقاي  پردازش تصاوير آزمايشگاه 15
 hfaili@ut.ac.ir 82089717  هشام فيلي دكتر آقاي  پردازش متن و زبان طبيعي آزمايشگاه 16
هايپردازش سيگنال و سيستم آزمايشگاه 17

  مخابراتي
 aolfat@ut.ac.ir 82084338  علي الفت دكتر ايآق

  rhashemi@ut.ac.ir 82084310  محمود رضا هاشمي دكتر آقاي  اي پردازش چند رسانه آزمايشگاه 18
 msanaye@ut.ac.ir 82084225  پسند مجيد صنايع دكتر آقاي  حفاظت ديجيتال آزمايشگاه 19
افزارهايتصديق كيفيت نرم آزمايشگاه 20

  بر وبمبتني 
 rkhosravi@ece.ut.ac.ir 82084918  رامتين خسروي دكتر آقاي

  yazdani@ut.ac.ir 82084975  ناصر يزداني دكتر آقاي  روتر و سوئيچ آزمايشگاه 21
هاي صوري و درستيروش آزمايشگاه 22

  ها سنجي سيستم
 rkhosravi@ece.ut.ac.ir 82084918  رامتين خسروي دكتر آقاي

هاي صوري و درستيروش آزمايشگاه 23
  ها سنجي سيستم

 fghassemi@ut.ac.ir  82084995  فاطمه قاسمي دكترخانم 

 shayegani@ut.ac.ir 82084372  اميرعباس شايگاني اكمل دكتر آقاي  روشنايي فني آزمايشگاه 24
  navabi@ut.ac.ir 82084311  زين العابدين نوابي دكتر آقاي  افزار هاي سخت سيستم آزمايشگاه 25
يدرنگ و نهفتههاي بيسيستم آزمايشگاه 26

  اتكاپذير
 kargahi@ut.ac.ir 82084309  مهدي كارگهي دكتر آقاي

هاي پيشرفته مخابراتسيستم آزمايشگاه 27
 سيار 

 lahouti@ut.ac.ir 82084314  فرشاد الهوتي دكتر آقاي

 ftaghiyar@ut.ac.ir 82084181  ياره فتانه تقي دكترخانم   هاي چند عاملي سيستم آزمايشگاه 28



  vaezs@ut.ac.ir 82084916  زاده صادق واعظ دكتر آقاي  پيشرفتههاي حركت  سيستم آزمايشگاه 29
  yazdan@ut.ac.ir 82084925  پناه محمدجواد يزدان دكتر آقاي  هاي كنترل پيشرفته سيستم آزمايشگاه 30
 shakery@ut.ac.ir 82089722  اده شاكريآز دكتر آقاي  هاي هوشمند اطالعات سيستم آزمايشگاه 31
سازي محاسباتي و يادگيريمدل آزمايشگاه 32

  ماشين
 araabi@ut.ac.ir  بابك نجار اعرابي دكتر آقاي

82084914  

 akhonsari@ut.ac.ir 82084333  احمد خونساري دكتر آقاي  هاي كامپيوتري شبكه آزمايشگاه 33
 arkian@ut.ac.ir 82084303  اشكان رحيمي كيان دكتر آقاي  هاي هوشمند شبكه آزمايشگاه 34
مدل سازيسازي وشبيه آزمايشگاه 35

  هاي نيمه هادي افزاره
 mfathi@ut.ac.ir 82084329  مرتضي فتحي پور دكتر آقاي

طراحي سطح سيستم مدارهاي آزمايشگاه 36
  ديجيتال

 omid@fatemi.net 82084921  اميد فاطمي دكتر آقاي

  smohamadi@ut.ac.ir 82084935  سيامك محمدي دكتر آقاي  طراحي سيستم هاي قابل اعتماد آزمايشگاه 37
 kolahdouz@ut.ac.ir  82089749  كالهدوز اصفهاني آقاي  طراحي مدارات مجتمع آزمايشگاه 38
هايطراحي و مدلسازي ماشين آزمايشگاه 39

هاي  الكتريكي استاتيك و ديناميك (روش
  )عددي

 jfaiz@ut.ac.ir 82084223  جواد فيض دكتر آقاي

  mohseni@ut.ac.ir 82084371  حسين محسني دكتر آقاي  فشارقوي الكتريكي آزمايشگاه 40
 shahabad@ut.ac.ir 82084180  آبادي محمود شاه دكتر آقاي  تحقيقاتي فوتونيك آزمايشگاه 41
 farhangi@ut.ac.ir 82084176  شاهرخ فرهنگي دكتر آقاي  كاربردهاي انرژي فتوولتائيك آزمايشگاه 42
كنترل حركت و علوم اعصاب آزمايشگاه 43

  محاسباتي
 fbahrami@ut.ac.ir 82084924  فريبا بهرامي دكترخانم 

 soleimni@ut.ac.ir 82084331  ابراهيم اصل سليماني دكتر آقاي  اليه نازك آزمايشگاه 44



 jrashed@ut.ac.ir 82084208  جليل آقا راشد محصل دكتر آقاي  مايكروويو آزمايشگاه 45
 lahouti@ut.ac.ir 82084314  فرشاد الهوتي دكتر آقاي  اي بي سيم مخابرات چند رسانه آزمايشگاه 46
  navabi@ut.ac.ir 82084311  العابدين نوابي زين دكتر آقاي  مدارهاي قابل برنامه ريزي آزمايشگاه 47
مدارها و سيستم هاي فركانس آزمايشگاه 48

  باال و تست
 nmasoumi@ut.ac.ir  ناصر معصومي دكتر آقاي

82084356  

  mohseni@ut.ac.ir 82084371  حسين محسني دكتر آقاي  مدل شبكه هاي قدرت آزمايشگاه 49
ريزي ومطالعات برنامه آزمايشگاه 50

  هاي قدرت برداري سيستم بهره
 hmonsef@ut.ac.ir حسن منصف دكتر آقاي

82084913  

 rkhosravi@ece.ut.ac.ir 82084918  رامتين خسروي دكتر آقاي  افزار معماري نرم آزمايشگاه 51
 frajaei@ut.ac.ir 82089735  فرزاد رجايي سلماسي دكتر آقاي  مكاترونيك آزمايشگاه 52
 hszadeh@ut.ac.ir 82084909  حميد سلطانيان زاده دكتر آقاي  مهندسي پزشكي آزمايشگاه 53
  mohajer@ut.ac.ir 82084905 سيد شمس الدين مهاجرزاده دكتر آقاي  نانو الكترونيك آزمايشگاه 54
هاي توان پاييننانو سيستم آزمايشگاه 55

  سرعت باال
 afzali@ut.ac.ir 82084920  علي افضلي كوشا دكتر آقاي

 ghzadeh@ut.ac.ir 82084178  غالم علي حسين زاده دكتر آقاي  نگاشت مغز آزمايشگاه 56
هوش سيليكوني و پردازش آزمايشگاه 57

  مجتمع سيگنال
 afzali@ut.ac.ir 82084920  علي افضلي كوشا دكتر ايآق

 ftaghiyar@ut.ac.ir 82084181  فتانه تقي ياره دكترخانم   يادگيري الكترونيكي آزمايشگاه 58
  nmasoumi@ut.ac.ir 82084356  ناصر معصومي دكترآقاي   مدار مجتمع پيشرفته آزمايشگاه 59
  lesani@ut.ac.ir 82084364  حميد لساني دكتر آقاي  آزمايشگاه تحقيقاتي سيستم و ماشين 60
  lyousefi@ec.ut.ac.ir 97698208  ليال يوسفي دكتر آقاي  نانو فوتونيك و فرا مواد آزمايشگاه 61



  mneshat@ec.ut.ac.ir 97688208  محمد نشاط دكتر آقاي  تراهرتز فوتوالكترونيك آزمايشگاه 62
انرژي و الكترونيك خودرو آزمايشگاه 63

  )(برقي، هيبريدي و خورشيدي
 basaei@ut.ac.ir 82084936  بهزاد آسايي دكتر آقاي

 shahabad@ut.ac.ir 82084180  آبادي محمود شاه دكتر آقاي  ميز اپتيك آزمايشگاه 64
اي وهاي چند هستهسيستم آزمايشگاه 65

  هاي روي تراشه شبكه

مصطفي ارسالي صالحي دكتر آقاي
  نسب

mersali@ut.ac.ir 82084997 

اي وچند هستههايسيستم آزمايشگاه 66
  هاي روي تراشه شبكه

 saeed@ut.ac.ir 82084902  سعيد صفري دكتر آقاي

اي وچند هستههايسيستم آزمايشگاه 67
  هاي روي تراشه شبكه

 modarressi@ec.ut.ac.ir  مهدي مدرسي دكتر آقاي
97568208  

الكترونيك قدرت و محركه هاي آزمايشگاه 68
  يكيالكتر

 farhangi@ut.ac.ir 82084176  شاهرخ فرهنگي دكتر آقاي

 abbasfar@ut.ac.ir 82084932  علي اعظم عباسفر دكتر آقاي  پردازش آرايه اي آزمايشگاه 69
 ksetareh@ut.ac.ir 82084177  سيد كمال الدين ستاره دان دكتر آقاي  طيف نگاري مادون قرمز نزديك آزمايشگاه 70
نوسانات فرآيند در سيستم هاي آزمايشگاه 71

  تالديجي
 afzali@ut.ac.ir 82084920  علي افضلي كوشا دكتر آقاي

 soleimni@ut.ac.ir 82084331  ابراهيم اصل سليماني دكتر آقاي  )فوتوولتايك (پايلوت آزمايشگاه 72
 oshoaei@ut.ac.ir 82089762  اميد شعاعي دكتر آقاي  هاي مجتمع زيستي سيستم آزمايشگاه 73
هاي پيشرفتهمدارات و سيستم آزمايشگاه 74

  مخابرات داده
 sheikhaei@ut.ac.ir 82084963  صمد شيخائي دكتر آقاي

 m.abdolahad@ut.ac.ir  82084553  محمد عبداالحد دكتر آقاي  ادوات نانو بيو الكترونيك آزمايشگاه 75
  mohajer@ut.ac.ir 82084905 سيد شمس الدين مهاجرزاده دكتر آقاي  ادوات نانو بيو الكترونيك آزمايشگاه 76



 bforooz@ut.ac.ir 82084301  بهجت فروزنده دكترخانم   كوانتوم كامپيوتينگ آزمايشگاه 77
 saeed@ut.ac.ir 82084902  سعيد صفري دكتر آقاي  محاسبات كارآيي باال آزمايشگاه 78
 jfaiz@ut.ac.ir 82084223  جواد فيض دكتر آقاي  هاي الكتريكي تحقيقاتي ماشين  آزمايشگاه 79
  هاي پشتيبان تصميم سيستم آزمايشگاه 80

سادات ميريان حسينمريم دكترخانم 
  آبادي

mmirian@ut.ac.ir 
82089753  

 z.sanaee@ut.ac.ir 82089750  زينب سنائي دكترخانم  ادوات انرژي نانو ساختار  آزمايشگاه 81
 pourfath@ut.ac.ir  82084982  مهدي پورفتح دكتر آقاي  نانو الكترونيك محاسباتي آزمايشگاه 82
 mfathi@ut.ac.ir 82084329  مرتضي فتحي پور دكتر آقاي  ر ريزآزمايشگاه سامانه هاي ريز و بسيا 83
 akhonsari@ut.ac.ir 82084333  احمد خونساري دكتر آقاي  هاي كامپيوتري كارآمد شبكه آزمايشگاه 84
 Reshad.hosseini@ut.ac.ir  82089799  رشاد حسيني دكتر آقاي  آزمايشگاه گروه هوش ماشين و رباتيك  85
 آزمايشگاه گروه هوش ماشين و رباتيك  86

مريم سادات ميريان حسين دكترخانم 
  آبادي

mmirian@ut.ac.ir 
82089753  

هايآزمايشگاه الكترونيك قدرت و سيستم 87
  انرژي

 imaneini@ut.ac.ir 82084962  حسين ايمان عيني دكتر آقاي

 ghan@ut.ac.ir 82089773  حمد قنبريم دكتر آقاي  آزمايشگاه ويديو روي شبكه 88

  mohseni@ut.ac.ir 82084371  حسين محسني دكتر آقاي  الكتريكيآزمايشگاه جريان قوي  89
  mohseni@ut.ac.ir 82084371  حسين محسني دكتر آقاي  مقره هاي پليمري آزمايشگاه 90
  modarressi@ec.ut.ac.ir 97568208  مهدي مدرسي دكتر آقاي  اي پردازش موازي و شبكهآزمايشگاه  91
 Reshad.hosseini@ut.ac.ir  82089799 رشاد حسيني دكتر آقاي  آزمايشگاه بينايي و شنوايي محاسباتي 92

 



  ها ها و كارگاه آزمايشگاه
  دانشكده مهندسي شيمي

  مورد) 27(
  شماره دفتر  الكترونيكنشاني پست   سرپرست آزمايشگاه  آزمايشگاه/ كارگاه رديف

 sotudeh@ut.ac.ir 61112855 باغدكتر رحمت ستوده قره آقاي سازي فرآيندآزمايشگاه طراحي و شبيه 1
 shfatemi@ut.ac.ir 61112229 دكتر شهره فاطميخانم  آزمايشگاه فرآيندهاي جذب سطحي 2
 khodadad@ut.ac.ir 61112192 دكتر عباسعلي خدادادي آقاي آزمايشگاه كاتاليست و مهندسي واكنشها 3
 mortazav@ut.ac.ir 61112193 دكتر يداله مرتضوي آقاي آزمايشگاه مواد نانوساختار 4
هاي سطحي و استخراجآزمايشگاه پديده 5

  مايع ـ مايع
 دكتر حسين بهمنيار آقاي

hbahmany@ut.ac.ir 61112213 

 mostoufi@ut.ac.ir 61112198 دكتر نويد مستوفي آقاي هاي چندفازيآزمايشگاه سيستم 6
آزمايشگاه فرآيندهاي غشايي و تصفيه 7

  پساب
 دكتر محمدرضا مهرنيا آقاي

mmehrnia@ut.ac.ir 61112184 

 rzarghami@ut.ac.ir 61113067 دكتر رضا ضرغامي آقاي آزمايشگاه مهندسي داروسازي 8
سازي فرآيندهاي جداسازيآزمايشگاه مدل 9

  هاي انتقال و فناوري نانو و پديده
 دكتر حسين ابوالقاسمي آقاي

hoab@ut.ac.ir 61112186 

 mshariat@ut.ac.ir 61112861 دكتر مجتبي شريعتي آقاي هاي انتقال و نانو فناوريآزمايشگاه پديده 10
  rezaeian@ut.ac.ir 22476111 دكتر ايرج رضاييان آقاي آزمايشگاه شيمي آلي 11
 ghorban@ut.ac.ir 61112223 دكتر سهرابعلي قربانيان آقاي آزمايشگاه آناليز 12
 esmaili@ut.ac.ir 61113070 دكتر محمد اسماعيلي آقاي آزمايشگاه عمليات واحد 13



 ghorban@ut.ac.ir 61112223 دكتر سهرابعلي قربانيان آقاي آزمايشگاه شيمي تجزيه 14
 kaffashi@ut.ac.ir 61112189 دكتر  بابك كفاشي آقاي آزمايشگاه شيمي ـ فيزيك 15
 ghorban@ut.ac.ir 61112223 دكتر سهرابعلي قربانيان آقاي آزمايشگاه كنترل فرآيند 16
 asadr@ut.ac.ir 61113306 مهندس افسانه صدرخانم  آزمايشگاه انتقال حرارت 17
 rajabi@ut.ac.ir  61113620 دكتر مهدي رجبي هامانه آقاي آزمايشگاه مكانيك سياالت 18
 smotahari@ut.ac.ir 61112191 دكتر سيامك مطهري آقاي آزمايشگاه خواص فيزيكي مكانيكي پليمرها 19
 kaffashi@ut.ac.ir 61112189 دكتر  بابك كفاشي آقاي آزمايشگاه شيمي و فيزيك پليمرها 20
 zsalehy@ut.ac.ir 61112257 دكتر زينب صالحيخانم  آزمايشگاه بيوتكنولوژي 21
 mtorabi@ut.ac.ir 61113076 دكتر محمود ترابي انگجي آقاي آزمايشگاه نفت 22
  ghmotlagh@ut.ac.ir 28566111 اله هاشمي مطلقدكتر قدرت آقاي كارگاه فرآيند پليمرها 23
آزمايشگاه مواد و فرآيندهاي پليمري 24

  پيشرفته
 اله هاشمي مطلقدكتر قدرت آقاي

ghmotlagh@ut.ac.ir 
28566111  

 otavakoli@ut.ac.ir 61112187 دكتر اميد توكلي آقاي هاي سبزآزمايشگاه تحقيقاتي فناوري 25
آزمايشگاه مهندسي بيوپزشكي و مهندسي 26

  بافت
 دكتر قاسم عموعابديني آقاي

amoabedini@ut.ac.ir 61112215 

 phdzahedi@ut.ac.ir  61113062 دكتر پيام زاهدي آقاي بيوپليمرها-آزمايشگاه نانو 27
 

   



  ها ها و كارگاه آزمايشگاه
  دانشكده مهندسي صنايع

  مورد) 3(

  شماره دفتر  نشاني پست الكترونيك  سرپرست آزمايشگاه  آزمايشگاه/ كارگاه رديف
  aazadeh@ut.ac.ir 82084162 دكتر محمدعلي آزادهآقاي سازيآزمايشگاه شبيه 1
  ghaderi@ut.ac.ir 82084161 دكتر سيدفريد قادريآقاي هاآزمايشگاه تحليل سيستم 2
  jrazmi@ut.ac.ir 82084160 دكتر جعفر رزميآقاي آزمايشگاه ارزيابي كار و زمان 3

 



  ها ها و كارگاه آزمايشگاه
  دانشكده مهندسي عمران

مورد) 12(  

  شماره دفتر  نشاني پست الكترونيك  سرپرست آزمايشگاه  كارگاهآزمايشگاه/  رديف
 stnaeeni@ut.ac.ir 61112868 دكتر سيد تقي (اميد) نائينيآقاي آزمايشگاه هيدروليك 1
 rghiassi@ut.ac.ir 61112225 دكتر رضا غياثيآقاي آزمايشگاه سياالت 2
 mpalas@ut.ac.ir 61112226 دكتر مسعود پالسيآقاي شناسي و مكانيك سنگآزمايشگاه زمين 3
 shekarch@ut.ac.ir 61112950 زادهدكتر محمد شكرچيآقاي آزمايشگاه مصالح ساختماني 4
 mmarefat@ut.ac.ir 61112292 دكتر محمدصادق معرفتآقاي آزمايشگاه سازه 5
 mlatifi@ut.ac.ir 61112256 دكتر منوچهر لطيفيآقاي آزمايشگاه روسازي 6
 aghaland@ut.ac.ir 61113629 دكتر عباس قلندرزادهآقاي آزمايشگاه مكانيك خاك 7
 aghaland@ut.ac.ir 61113629 دكتر عباس قلندرزادهآقاي آزمايشگاه ديناميك خاك 8
 aghaland@ut.ac.ir 61113629 دكتر عباس قلندرزادهآقاي آزمايشگاه سانتريفوژ 9
 stnaeeni@ut.ac.ir 61112868 دكتر سيدتقي (اميد) نائينيآقاي برداري و فتوگرامتريآزمايشگاه نقشه 10
 stnaeeni@ut.ac.ir 61112868 دكتر سيدتقي (اميد) نائينيآقاي آزمايشگاه محيط زيست 11
 smoham@ut.ac.ir 61112258 دكتر سهيل محمديآقاي آزمايشگاه محاسبات سريع 12

 

   



  ها ها و كارگاه آزمايشگاه
  دانشكده علوم مهندسي 

  مورد) 3(

  شماره دفتر  نشاني پست الكترونيك  سرپرست آزمايشگاه  آزمايشگاه/ كارگاه رديف
 hoseinian@ut.ac.ir 61113601 دكتر اكرم حسينيانخانم آزمايشگاه شيمي عمومي 1
 a.fahim@ut.ac.ir  61112158 علي فهيمدكتر آقاي 1آزمايشگاه فيزيك 2
 Hadi.amiri@ut.ac.ir  61112244 هادي اميريدكتر خانم 2آزمايشگاه فيزيك 3

 



  ها ها و كارگاه آزمايشگاه
  دانشكده فني فومن

  مورد) 4(
  شماره دفتر  نشاني پست الكترونيك  سرپرست آزمايشگاه  آزمايشگاه/ كارگاه رديف

e.saberikhah@gmail.com 4734920-0133 خواهدكتر الهام صابريخانم آزمايشگاه چندمنظوره شيمي 1  

haliabadi@ut.ac.ir 4734920-0133 آباديمهندس هوشيار مقيم عليآقاي آزمايشگاه مكانيك سياالت 2  

aebrahimian@ut.ac.ir 4734920-0133 دكتر آزاده ابراهيميانخانم آزمايشگاه فيزيك 3  

h1j23jan@ut.ac.ir 4734920-0133 دكتر احمد حالج ثانيآقاي آزمايشگاه انتقال حرارت 4  

 

   



  ها ها و كارگاه آزمايشگاه
  دانشكده فني كاسپين

  مورد) 7(

  شماره دفتر  نشاني پست الكترونيك  سرپرست آزمايشگاه  آزمايشگاه/ كارگاه رديف
 rajabi@ut.ac.ir  61113620 دكتر مهدي رجبي هامانهآقاي آزمايشگاه فيزيك 1
 rajabi@ut.ac.ir  61113620 دكتر مهدي رجبي هامانهآقاي آزمايشگاه كنترل فرآيند 2
 rajabi@ut.ac.ir  61113620 دكتر مهدي رجبي هامانهآقاي آزمايشگاه چندفازي 3
  roshandeh@ut.ac.ir 44608200 -013 دكتر جمشيد محمدي روشندهآقاي آزمايشگاه تحقيقات پليمر 4
  maaroon@ut.ac.ir 44608200 -013 دكتر محمدعلي آرونآقاي آزمايشگاه عمليات واحد 5
 rajabi@ut.ac.ir  61113620 دكتر مهدي رجبي هامانهآقاي آزمايشگاه مكانيك سياالت 6
  maaroon@ut.ac.ir 44608200 -013 دكتر محمدعلي آرونآقاي آزمايشگاه غشاء 7

 

   



  ها ها و كارگاه آزمايشگاه
  دانشكده مهندسي متالورژي و مواد

  مورد) 33(
  شماره دفتر  نشاني پست الكترونيك  سرپرست آزمايشگاه  آزمايشگاه/ كارگاه رديف

 farhangy@ut.ac.ir 82084076 دكتر حسن فرهنگي آقاي آزمايشگاه متالوگرافي 1
 jghani@ut.ac.ir 82084066 زاده غنيدكتر جعفر راثي آقاي آزمايشگاه عمليات حرارتي 2
 fkashani@ut.ac.ir 82084105 دكتر فرشيد كاشاني بزرگ آقاي آزمايشگاه متالوگرافي پيشرفته 3
 fkashani@ut.ac.ir 82084105 دكتر فرشيد كاشاني بزرگ آقاي آزمايشگاه كريستالوگرافي 4
 zareih@ut.ac.ir  82084072 دكتر عباس زارعي آقاي آزمايشگاه شكل دادن گرم فلزات 5
 hghasemi@ut.ac.ir 82084095 دكتر حميدرضا قاسمي منفردراد آقاي آزمايشگاه تريبولوژي 6
 mgambari@ut.ac.ir 82084073 دكتر محمد قمبري آقاي آزمايشگاه متالورژي پودر 7
 aataie@ut.ac.ir 82084084 دكتر ابوالقاسم عطايي آقاي آزمايشگاه مواد مغناطيسي 8
 mahmudi@ut.ac.ir 82084074 دكتر رضا محمودي آقاي آزمايشگاه شكل پذيري 9
 zareih@ut.ac.ir  82084072 دكتر عباس زارعي آقاي آزمايشگاه خواص مكانيكي 10
 saremi@ut.ac.ir 82084071 دكتر محسن صارمي آقاي آزمايشگاه خوردگي 11
 cdehghan@ut.ac.ir 82084103 دكتر چنگيز دهقانيان آقاي آزمايشگاه پوشش و خوردگي 12
 hadian@ut.ac.ir 82084079 محمد هادياندكتر علي آقاي آزمايشگاه سراميك 13
 rashchi@ut.ac.ir 82084093 دكتر فرشته رشچيخانم  آزمايشگاه هيدرومتالورژي 14
 amadeh@ut.ac.ir 82084090 دكتر احمدعلي آماده آقاي آزمايشگاه استخراج 15
 fakhlagh@ut.ac.ir 82084087 دكتر فرشاد اخالقي آقاي آزمايشگاه انجماد 16



 nili@ut.ac.ir 82084078 دكتر محمود نيلي محمودآبادي آقاي آزمايشگاه دگرگوني فازها 17
 akbarimusavi@ut.ac.ir  82084096 موسوياصغر اكبريدكتر سيد علي آقاي آزمايشگاه جوشكاري 18
 halvaee@ut.ac.ir 82084104 دكتر ايوب حلوائي آقاي گريآزمايشگاه ريخته 19
 halvaee@ut.ac.ir 82084104 دكتر ايوب حلوائي آقاي آزمايشگاه مدلسازي 20
 akaram@ut.ac.ir 82084108 دكتر سعيدرضا اهللا كرم آقاي هاي مكانيكي خوردگيآزمايشگاه جنبه 21
هايآزمايشگاه مواد و كامپوزيت 22

  نانوساختار
 زادهدكتر حسين عبدي آقاي

abdizade@ut.ac.ir 82084085 

 fakhlagh@ut.ac.ir 82084087 دكتر فرشاد اخالقي آقاي آزمايشگاه كامپوزيت 23
 emamy@ut.ac.ir 82084083 دكتر مسعود امامي آقاي آزمايشگاه ريخته گري دقيق 24
 mhparsa@ut.ac.ir 82084069 دكتر محمد حبيبي پارسا آقاي آزمايشگاه شكل دادن فلزات 25
 saseyyed@ut.ac.ir 82084091 دكتر سيدعلي سيدابراهيمي آقاي آزمايشگاه نانوساختارهاي مغناطيسي 26
 amadeh@ut.ac.ir 82084090 دكتر احمدعلي آماده آقاي هاي غيرمخربآزمايشگاه بررسي 27
 mhsohi@ut.ac.ir 82084077 دكتر محمود حيدرزاده سهي آقاي آزمايشگاه سطح 28
 fkashani@ut.ac.ir 82084105 بزرگدكتر فرشيد كاشاني آقاي هاي نانوساختارآزمايشگاه مواد و اليه 29
 rashchi@ut.ac.ir 82084093 دكتر فرشته رشچيخانم  آزمايشگاه بازيافت مواد 30
 emamy@ut.ac.ir 82084083 دكتر مسعود امامي آقاي آزمايشگاه كارگاه پروژه 31
 shraygan@ut.ac.ir 82084099 دكتر شهرام رايگان آقاي آزمايشگاه فرآوري و سنتز مواد 32
 nili@ut.ac.ir 82084078 دكتر محمود نيلي محمودآبادي آقاي آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني عبوري 33

 

   



  ها ها و كارگاه آزمايشگاه
  دانشكده مهندسي معدن

  مورد) 12(
  شماره دفتر  نشاني پست الكترونيك  سرپرست آزمايشگاه  آزمايشگاه/ كارگاه رديف

 mmoosavi@ut.ac.ir 82084243 دكتر مهدي موسويآقاي آزمايشگاه مكانيك سنگ 1
 noparast@ut.ac.ir 82084265 دكتر محمد نوع پرستآقاي آراييآزمايشگاه كانه 2
 norouzih@ut.ac.ir 82084259 دكتر غالمحسين نوروزيآقاي آزمايشگاه ژئوفيزيك 3
 memarian@ut.ac.ir 82084230 دكتر حسين معماريانآقاي آزمايشگاه كارتوگرافي و فتوژئولوژي 4
شناسي نوري وآزمايشگاه كاني 5

  مينرالوگرافي
 دكتر ميرصالح ميرمحمديآقاي

m.mirmohammadi@ut.ac.ir 82084295 

 myavary@ut.ac.ir 82084294 مهدي ياوري شهرضاآقاي دكتر  آزمايشگاه استخراج معدن 6
آزمايشگاه كاربرد مواد معدني و 7

  شناسي كاني
 دكتر ميرصالح ميرمحمديآقاي

m.mirmohammadi@ut.ac.ir 82084295 

 m.mirmohammadi@ut.ac.ir 82084295 دكتر ميرصالح ميرمحمديآقاي مقاطع صيقليكارگاه تيغه نازك و 8
 noparast@ut.ac.ir 82084265 دكتر محمد نوع پرستآقاي آزمايشگاه اشعه ايكس 9
 zshafaie@ut.ac.ir 82084238 دكتر سيدضياء الدين شفائيآقاي آزمايشگاه ژئوشيمي 10
 memarian@ut.ac.ir 82084230 دكتر حسين معماريانآقاي آزمايشگاه مهندسي زمين 11
 oasghari@ut.ac.ir 82084229 دكتر اميد اصغريآقاي مركز كامپيوتر 12

  

   



  ها ها و كارگاه آزمايشگاه
  دانشكده مهندسي مكانيك

  مورد) 19(
  شماره دفتر  نشاني پست الكترونيك  سرپرست آزمايشگاه  آزمايشگاه/ كارگاه رديف

 ariasi@ut.ac.ir 82084815 دكتر عليرضا رياسيآقاي آزمايشگاه مكانيك سياالت 1
  anour@ut.ac.ir 82084032 دكتر سيداحمد نوربخشآقاي آزمايشگاه توربوماشين 2
 fkowsari@ut.ac.ir 82084024 دكتر فرشاد كوثريآقاي آزمايشگاه انتقال حرارت 3
 afsharia@ut.ac.ir 82084025 دكتر اصغر افشاريآقاي آزمايشگاه ترموديناميك 4
 daneshmehr@ut.ac.ir  82084813 مهردكتر عليرضا دانشآقاي آزمايشگاه مقاومت مصالح 5
  zakerzadeh@ut.ac.ir 82084862 دكتر محمدرضا ذاكرزادهآقاي آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات 6
هايآزمايشگاه مكاترونيك و سيستم 7

  گيري اندازه
 دكتر محمد محجوب جهرميآقاي

mmahjoob@ut.ac.ir 82084017 

 myazdi@ut.ac.ir 82084016 يزديدكتر محمدرضا حائريآقاي آزمايشگاه كنترل 8
 mahdavin@ut.ac.ir 82084013 نژاددكتر رمضانعلي مهدويآقاي آزمايشگاه مترولوژي 9
 nsoltani@ut.ac.ir 82084036 دكتر ناصر سلطانيآقاي آزمايشگاه تحقيقاتي تحليل تجربي تنش 10
آكوستيك وآزمايشگاه تحقيقاتي نويز، 11

  آناليز مودال
 دكتر محمد محجوب جهرميآقاي

mmahjoob@ut.ac.ir 
82084017 

هاي ديناميكي وآزمايشگاه سيستم 12
  كنترلي پيشرفته

 كمادكتر عقيل يوسفيآقاي
aykoma@ut.ac.ir 

82084057  

  aykoma@ut.ac.ir 82084057 كمادكتر عقيل يوسفيآقايهايها و فناوريآزمايشگاه سيستم 13



 پيشرفته
 sadeghy@ut.ac.ir  82084011 دكتر كيوان صادقيآقاي آزمايشگاه تحقيقاتي سياالت غيرنيوتني 14
 ashjaee@ut.ac.ir 82084034 دكتر مهدي اشجعيآقاي آزمايشگاه تحقيقاتي ليزر 15
 evahid@ut.ac.ir 82084031 دكتر وحيد اصفهانيانآقاي آزمايشگاه موتور 16
 alaraee@ut.ac.ir 82084039 دكتر عليرضا آراييآقاي ابزاركارگاه ماشين 17
 mrfarahani@ut.ac.ir 82084857 دكتر محمدرضا فراهانيآقاي كارگاه جوشكاري و ورقكاري 18
 hamzehnava@ut.ac.ir 82084131 نوادكتر حمزهآقاي كارگاه اتومكانيك 19

  

   



  ها ها و كارگاه آزمايشگاه
  برداري دانشكده مهندسي نقشه

  مورد) 8(
  شماره دفتر  نشاني پست الكترونيك  سرپرست آزمايشگاه  آزمايشگاه/ كارگاه رديف

  asafari@ut.ac.ir  82084251 دكتر عبدالرضا صفريآقاي آزمايشگاه ژئودزي فيزيكي 1
  sharifi@ut.ac.ir 82084517 دكتر محمدعلي شريفيآقاي آزمايشگاه ژئودزي ماهواره اي 2
  sharifi@ut.ac.ir 82084517 دكتر محمدعلي شريفيآقاي آزمايشگاه تعيين مدار 3
  ardalan@ut.ac.ir 82084383 دكتر عليرضا آزموده اردالنآقاي آزمايشگاه كاليبراسيون 4
  msaadat@ut.ac.ir  82084378 دكتر محمد سعادت سرشتآقاي آزمايشگاه برد كوتاه 5
  hrasti@ut.ac.ir  82084526 دكتر حيدر راستي ويسيآقاي آزمايشگاه فتوگرامتري آنالوگ 6
  sharifi@ut.ac.ir 82084517 دكتر محمدعلي شريفيآقاي آزمايشگاه ناوبري 7
  Hossein.arefi@ut.ac.ir  82084523 دكتر حسين عارفيآقاي آزمايشگاه پردازش تصاوير 8

  

 


