
روز و ساعت مشاورهراههاي ارتباطینامنام خانوادگیردیف

روزهاي دوشنبه ساعت 9:00 الی 10:15 - روزهاي سه شنبه ساعت 14:00 الی 15:00

رفع اشکال درس پالستیسیته مهندسی : روزهاي شنبه ساعت 11:00 الی 12:00

رفع اشکال درس طراحی اجزاء ماشین 2 : روزهاي سه شنبه ساعت 10:30 الی  11:45

هماهنگی از طریق ایمیل ID skyp: Pouria_Ahmadipahmadi@ut.ac.irپوریااحمدي2

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech813:00 از طریق اسکاي روم، شنبه ها ساعت 11:00 الی

Email: akhavan@ut.ac.ir

Telegram ID: @m_a_akhavan

 شماره تماس: 88330052

شماره واتساپ: 09201304423

هماهنگی از طریق ایمیل evahid@ut.ac.irشماره تماس : 88020741وحید اصفهانیان5

هماهنگی از طریق ایمیل https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech11afsharia@ut.ac.irاصغر افشاري6

روزهاي شنبه ساعت 8:00 الی 12:30 و دوشنبه ساعت 8:00 الی 9:30 و 11:00 الی 12:30حضوريعلیرضا آرائی7

روزهاي شنبه و دوشنبه ساعت 14:00 الی 15:30 (به منظور برگزاري جلسه آنالین در اسکایپ هماهنگی قبلی توسط دانشجو ضروري است)ID skyp: fashiraziفرزاد آیت ا... زاده شیرازي8

روزهاي دوشنبه ساعت 14:30 الی https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech516:00سید موسی آیتی9

چهارشنبه ها ساعت 9:00 تا https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech1211:00وحیدبازارگان10

دانشجویان کارشناسی: روزهاي دوشنبه ساعت 14:00 الی 15:00

دانشجویان کارشناسی ارشد: روزهاي دوشنبه ساعت 13:00 الی 14:00

دانشجویان کارشناسی: روزهاي دوشنبه ساعت 15:00 الی 16:00

دانشجویان کارشناسی ارشد: روزهاي دوشنبه ساعت 14:00 الی 15:00

روزهاي چهارشنبه ساعت 13:30 الی https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech115:00آرشبهرامی13

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech16

ID skyp: alireza.jalaali

هماهنگی از طریق ایمیل chini@ut.ac.irشماره واتساپ : 09120207611سید فرشیدچینی15

درس ها: روزهاي شنبه و سه شنبه ساعت 9:00 الی 13:00 و 15:00 الی 18:00

راهنمایی پایان نامه ها: روزهاي سه شنبه  و چهارشنبه ساعت 9:00 الی 13:00 و 15:00 الی 18:00

روزهاي شنبه و دوشنبهhttps://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech18محمد رضاحائري یزدي18

هماهنگی از طریق ایمیل https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech19mjhadad@ut.ac.irمحمد جعفرحداد19

کارن 

از طریق ایمیل و تلگرام، تمام ایام هفته در تمام ساعات

حامدي16

4

مجید بنی اسدي 12

اخوان بهابادي

برنامه ساعات مشاوره استادان در نیمسال اول 1400 - 1399 دانشکده مهندسی مکانیک

روزهاي دوشنبه و چهارشنبه ساعت 15:00 الی 16:00 علیرضا جاللی 14

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech13 مصطفی باغانی 11

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech14

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech6ابري نیا1

هر روز ساعت 10:00 الی 10:30 و 12:00 الی 12:30مهدي 

محمدعلی  3

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech17محسن

اشجعی



روز و ساعت مشاورهراههاي ارتباطینامنام خانوادگیردیف

برنامه ساعات مشاوره استادان در نیمسال اول 1400 - 1399 دانشکده مهندسی مکانیک

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech20

Email: ehosseinian@ut.ac.ir

http://calendly.com/e-hosseiniyan   لینک رزرو شخصی            

شماره تلفن واتساپ و تلگرام: 0014049389866

روزهاي دوشنبه ساعت 16:00 الی https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech2117:00مجتبیحقیقی یزدي21

Email: hanafizadeh@ut.ac.irپدرامحنفی زاده22

شماره تماس: 09122594737

Telegram ID: @ADaneshmehr

Email: daneshmehr@ut.ac.ir

Telegram ID: @M_R_Zzمحمدرضاذاکر زاده24

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech27

Email: arastgo@ut.ac.ir

شماره تماس : 09123100391محمدحسنرحیمیان26

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech29علیرضاریاسی27

روز هاي یکشنبه و  چهارشنبه ساعت 10 تا 12 با هماهنگی قبلی از طریق ارسال ایمیل به https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech26mraisee@ut.ac.irمهردادرئیسی دهکردي28

در زمان کالسhttps://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech30بهرنگسجادي29

در زمان کالسhttps://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech31ناصرسلطانی30

روزهاي شنبه ساعت 13:00 الی https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech3214:00میر مسعودسید فخرآبادي31

روزهاي شنبه ساعت 13:00 الی 14:00 - هماهنگی از طریق ایمیل https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech33mshariatp@ut.ac.irمسعودشریعت پناهی32

Email: hshokoh@ut.ac.irحسینشکوهمند33

روزهاي چهارشنبه ساعت 10:00 الی 12:00 - بقیه روزها هماهنگی از طریق https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech35skyroomکیوانصادقی34

Email: alireza.sadeghi@ut.ac.irعلیرضاصادقی35

روزهاي شنبه و سه شنبه 9:00 الی Email: mjsadigh@ut.ac.ir14:00محمدصدیق دامغانی36

روزهاي شنبه ساعت 14:00 الی 17:00 - یکشنبه ساعت 16:00 الی 17:00

روزهاي دوشنبه ساعت 15:00 الی 16:00 - سه شنبه ساعت 15:00 الی 17:00

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech3912:00 دوشنبه ها ساعت 11:00 الی

Email: m.saffaripour@ut.ac.irمشاوره در بقیه ي ساعت ها با هماهنگی  از طریق ایمیل

دانشجویان می توانند براي مشاوره از طریق پیامک با تلفن همراه و یا ایمیل تماس بگیرند و با تعیین وقت وارد اسکاي روم شوند 25

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech38 علی  صدیقی 37

38

عباسراستگو

مقدادصفاري پور

روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 الی 18:00 با هماهنگی قبلی علیرضا دانش مهر 23

هر هفته روز هاي شنبه تا  سه شنبه از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر از لینک اعالم شده،  دانشجویان میتوانند وقت رزرو نماینداحسان حسینیان20
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برنامه ساعات مشاوره استادان در نیمسال اول 1400 - 1399 دانشکده مهندسی مکانیک

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech40مجیدصفرآبادي فراهانی39

روزهاي شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 7:30 الی 8:30 و 12:30 الی https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech4113:30علی اصغرعطائی40

دانشجویان کارشناسی: هر روز ساعت 14:00 الی 15:00

دانشجویان تحصیالت تکمیلی: هر روز ساعت 14:00 الی 15:00

روزهاي دوشنبه ساعت 13:00 الی https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech4314:00قادرفرجی42

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech44

Email: Kgharali@ut.ac.ir

هماهنگی از طریق ایمیل https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech57m.karimpour@ut.ac.irمرادکریم پور44

Email: kahroba@ut.ac.irاحمدکهربائیان45

شبانه روزشماره واتساپ: 09026673573فرشادکوثري46

یکشنبه 10:30 الی 12 و چهارشنبه 10:30 الی 12حضوريسید مهديگنجبانی47

تمام ایام هفته از ساعت 10 صبح الی 10 شبSkype ID : Dr Masoumiابوالفضلمعصومی48

Email: mahdimoghimi@ut.ac.irمهديمقیمی زند49

تمامی ایام هفته به غیر از ساعات کالسیحضوريرمضانعلیمهدوي نژاد50

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech50

Email: m.mahnama@ut.ac.ir

روزهاي دوشنبه ساعت 13:00 الی https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech4114:00محمودموسوي مشهدي52

روزهاي شنبه و دوشنبه ساعت 10:30 الی 12:30 - روزهاي یکشنبه ساعت 11:45 الی https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech5113:45امیرنجات53

روزهاي یکشنبه و سه شنبه ساعت 12:00 الی 14:00 - در سایر موارد هماهنگی از طریق ایمیل: https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech2afnajafi@ut.ac.irامیر فرهادنجفی54

روزهاي یکشنبه ساعت 11:45 الی https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech5213:45فرشیدنجفی55

روزهاي شنبه و دوشنبه ساعت https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech5313:30 - 12:30محمد علینظري56

روزهاي دوشنبه ساعت 10:30 الی 12:00سید احمدنوربخش57

هر روز ساعت 11:00 الی https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech5412:00احسانهوشفر58

Email: aykoma@ut.ac.irعقیلیوسفی کما59

روزهاي شنبه و دوشنبه ساعت 9:00 الی 10:30 و 13:00 الی 14:30 مریم مهنما 51

کبريقرئلی یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 12:30 تا 14 (هماهنگی قبلی از طریق ایمیل)43

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/mech42 محمدرضا فراهانی 41


