
  مشخصات کلی و برنامه دروس 
  کارشناسی ارشد مهندسی مواد

  مواد مهندسیو روش ساخت انتخاب  ،گرایش شناسایی
  
  

  :واحد به شرح زیر است 32تعداد واحدهاي درسی این دوره، 
  
 واحد 15: دروس اجباري - 

 واحد 9: دروس اختیاري - 

 واحد 2: سمینار - 

 واحد 6: پایان نامه - 

نوع با توجه به رشته تحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی و براساس نظر گروه، : دروس جبرانی - 

 .شونددروس تعیین میو تعداد این 

  

  توضیحات تکمیلی

 .مشخص شود تحصیلی اولنیمسال استاد راهنماي پایان نامه باید تا پایان  - 

  .سمینار باید در نیمسال دوم اخذ شود - 

  .پایان نامه باید در نیمسال سوم اخذ شود - 

  .  واحد است 12تا  8تعداد واحدهاي درسی در هر نیمسال بین  - 

 از دروس اختیاري رااضافی واحد  6بجاي پایان نامه، باید دانشجویان آموزش محور و مجازي  - 

   . بگذرانند) واحد اختیاري موظف 9عالوه بر (

  



*جدول دروس جبرانی  
  تعداد واحد  درسنام   ردیف

  II  3خواص مکانیکی   1

  3  ریاضیات مهندسی  2

  2  انتخاب مواد فلزي  3

  1  انتقال مطالب علمی و فنی  4

  2  مواد پیشرفته  5

واحد مصوب دوره بوده و الزم  32واحد دروس جبرانی مجزا از  *
این . اخذ شود) 12نمره حداقل  (است در این دروس نمره قبولی 

   .شودنمی ظنمرات دانشجو لحانمره در معدل 
 

  يدروس اجبارجدول 

یف
رد

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

  ساعت
  پیشنیاز 

  عملی  نظري  جمع
  ندارد  0  34  34  2  ترمودینامیک پیشرفته مواد  1

  ترمودینامیک پیشرفته مواد  0  34  34  2  هاي متالورژیکیتغییر حالت  2

  ندارد  0  34  34  2  خطاهاي اندازه گیري در تحقیق مواد  3

4  
  هاي پیشرفته آزمایشگاه روش

  مطالعه مواد
1  36  0  36  

  مواد هاي پیشرفته مطالعه روش
  )هم نیاز(

  ندارد  0  34  34  2  روشهاي پیشرفته مطالعه مواد  5

  ندارد  0  51  51  3  فرآیندهاي انجماد پیشرفته  6

  ندارد  0  51  51  3  تئوري نابجایی  7

  جمع  
15 
  واحد

  

  
   



  *اختیاريدروس جدول 

  نام درس  ردیف
تعداد 
  واحد

  پیشنیاز یا همنیاز  ساعت
  عملی  نظري  جمع

 ندارد    34  34  2  نفوذ در جامدات  8

 ندارد    34  34  2  ژي پودر پیشرفتهرمتالو  9

  IIخواص مکانیکی    34  34  2  خزش  10
  با نظر استاد درس    34  34  2  مطالب ویژه  11
  IIخواص مکانیکی     51  51  3  مکانیک شکست  12
  ریاضیات مهندسی    34  34  2  هاي المان محدود روش  13
 ندارد    34  34  2  تئوري الکترونی مواد  14

 ندارد    34  34  2  مهندسی سطح پیشرفته  15

  ندارد    34  34  2  پلیمر پیشرفته  16

17  
هاي پیشرفته  روش

  غیرمخرب
  روشهاي غیرمخرب    34  34  2

18  
شبیه سازي در مهندسی 

  مواد
  مبانی کامپیوتر    34  34  2

  ندارد    34  34  2  کنترل کیفیت پیشرفته  19
  ندارد    34  34  2  هاکامپوزیت  20
  ریاضیات مهندسی    51  51  3  ریاضیات پیشرفته  21

 تا و حداکثر يارشد مواد و متالورژ یکارشناس يهار رشتهیواحد از سا 3ر تا ثتوانند حداکین دوره میان ایدانشجو*
 .ندیار نماید استاد راهنما اختیه با صالحدیو علوم پا یارشد مهندس یکارشناس ير رشته هایواحد از سا 3

  
  دروس پیشنهادي براي نیمسال اول 

  تعداد واحد  نام درس  ردیف
  2  ترمودینامیک  1
  3  تئوري نابجایی  2
  2  روش هاي پیشرفته مطالعه مواد  3
  1  آزمایشگاه روش هاي پیشرفته  مطالعه مواد  4
  4تا  2  دروس اختیاري  5

 


