
 98-99-2ترم  -مهندسی موادمبانی تاریخچه و عناوین تحقیق درس 
نده )ارائه از هفته آخر ه شرایط آیدقیقه(،ارائه مجازی یا حضوری بسته ب 10متن تحقیق در فایل ورد، ارائه تحقیق برای سایر دانشجویان )

 اردیبهشت با هماهنگی قبلی(

نیز بایستی در ارائه  ، فرآیندهای مهندسی موادآن صنعت گیری لکارخانه ها عالوه بر مرور تاریخچه شکدر خصوص موضوعات تاریخچه احداث 

 )هدف یک بازدید مجازی از صنعت است(. بیان گردد

 .استمورد هدف یک فناوری، بیشتر مرور سیر تاریخی تحول و پیشرفت در آن موضوع در خصوص موضوعات تاریخچه 

 د.بزنیایمیل موضوع ها در صورت مغایرت 

 دانشجویان بدون موضوع هرچه سریعتر نسبت به انتخاب موضوع بخصوص موارد باقیمانده از لیست اقدام نمایند.
mse.kntu@gmail.com.Khodaei 

4/2/1399 
 

 

 احمدی زمانی خدیجه ستانکیانیپو یموتورساز تاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در کارخانه

 احمدی طامه علیرضا نطنزفوالد د در کارخانه موا یمهندس یها ندیفرا یاحداث و معرف خچهیتار

 احمدیانی حسین کاشان لکیدر منطقه س یو متالورژ خچهیتار

 اخباری بهار ریحانه تاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در کارخانه فوالد خوزستان

 اسماعیلی یاسمن کاشی اصفهاندر کارخانه د موا یمهندس یها ندیفرا یاحداث و معرف خچهیتار

 اصغری علی زینسوز تبر یفرآورده هاتاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در شرکت 

 الفت عرفان تاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در کارخانه فوالد مبارکه اصفهان

 امیریوسفی مازیار تاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در کارخانه ذوب آهن اصفهان

 بهروزی فر نگین نیدر منطقه سگزآباد قزو یو متالورژ خچهیتار

 بهزادی محمد 10

 بهنام قادر شادان کامپوزیت ها خچهیتار

 بیات فرناز 12

 پیرهادی تواندشتی یلدا فوالد هرمزگانتاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در کارخانه 

 جباری قره کلک امیرحسین آلومینیوم المهدیکارخانه د در موا یمهندس یها ندیفرا یاحداث و معرف خچهیتار

 جهانی مالل عرفان 1۵

 جیریائی شراهی محمدحسام صنایع آذر آبمواد در  یمهندس یها ندیفرا یاحداث و معرف خچهیتار

 حافظی امین نزنجا ایران ترانسفوتاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در شرکت 

 حسن مهدیه تاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در شرکت ایران ذوب

 حسینی سیدمحسن یسد حرارت یپوشش هاو مهندسی مواد در  خچهیتار

 حسینی سیده سارا رانیا سیلیفروستاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در شرکت 

 خسروابادی ارش مواد در کارخانه مس سرچشمهفرایند های مهندسی  تاریخچه احداث و معرفی

 داودی سینا روآلیاژ ایراند در کارخانه فموا یمهندس یها ندیفرا یاحداث و معرف خچهیتار

 سادات عطرین صنعت نورد ، در شرکت فوالد و لوله اهواز خچهیو تار یمبان

 سادات میرعدنان صنعت نورد ، در شرکت فوالد و لوله اهواز خچهیو تار یمبان

 ستوده مهر علی چدن سازاند در کارخانه موا یمهندس یها ندیفرا یاحداث و معرف خچهیتار

 یگر ختهیر عیصناتاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در شرکت 

 )گروه بهمن(رانیا

 شاهرودی شراره

 عاشوری اتنا نیاسفرا یمجتمع صنعتتاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در 
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 عظیمی جواد یساز تراکتور یگر ختهیرتاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در شرکت 

 فخرذاکری مسیح خراسانتاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در کارخانه فوالد 

 گلستانی سعید 30

 گیتی پژوه محدثه مپنا گروه صنعتیاد در مو یمهندس یها ندیفرا یاحداث و معرف خچهیتار

 محسنی امیرحسین ینقزوپودر  یمتالورژتاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در شرکت 

گاه ن)المپ خأل( با Vacuum tube و ستوریترانز یکیقطعه الکترون  خچهیتار یبررس

 مواد یمهندس

 محمدی فیروز مصطفی

 مالحسنی مجدابادی فاطمه د در کارخانه آلومینیوم اراکتاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی موا

سرامیک استان یزد  صنایعد در تاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی موا

 ()کارخانه کاشی و سرامیک ارم اردکان

 منوچهری مجد علی

 موسائی نگین تاریخچه و فرایندهای ساخت ریل قطار با نگاه مهندسی مواد

 نادری نیما 3۷

 نورمحمدی امیرکیا پاک پالستیک کرمانشاهتاریخچه احداث و معرفی فرایند های مهندسی مواد در شرکت 
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