
(گرایش متالورژی صنعتی)لیست دروس رشته مهندسی مواد 
1392/07/27آخرين اصالح 

.............................................: استاد راهنما .......................................:شماره دانشجويی.........................................................:        نام و نام خانوادگی

گذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درسگذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درس

2فیزیک 3مباني مهندسي برق21(١)معارف اسالمي 1

مباني مهندسي برق1آزمایشگاه مباني مهندسي برق2(١)معارف اسالمي 2(2)معارف اسالمي 2

1فیزیک 3استاتیک23اخالق و تربیت اسالمي3

استاتیک3مقاومت مصالح24انقالب اسالمي و ریشه هاي آن4

شیمي عمومي3کریستالوگرافي و آزمایشگاه25تاریخ اسالم5

معادالت دیفرانسیل3پدیدههاي انتقال26(آموزش زبان عربي)متون اسالمي 6

شیمي عمومي + 2ریاضي 3شیمي فیزیک مواد37فارسي7

شیمي فیزیک مواد13ترمودینامیک مواد 38زبان خارجي8

کریستالوگرافي13خواص فیزیکي مواد 19(١)تربیت بدني 9

1خواص فیزیکي مواد 1آزمایشگاه متالوگرافي110(٢)تربیت بدني 10

1خواص فیزیکي مواد + مقاومت مصالح 13خواص مکانیکي مواد 11

آزمایشگاه خواص مکانیکي مواد 12

1
1خواص فیزیکي مواد 1

1خواص فیزیکي مواد 22خواص فیزیکي مواد 13

گذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درس

ــــــ4(١)ریاضي 1

گذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درس1ریاضي 3(٢)ریاضي 2

 واحد به باال3100پروژه تخصصي191ریاضي 3معادالت دیفرانسیل3

----1کارگاه عمومي93سال دوم یا باالتر3برنامه سازي کامپیوتر6

----2نقشه کشي صنعتي95برنامه سازي کامپیوتر2محاسبات عددي7

 واحد به باال100ـ ـ ـ(یک ماه)کارآموزي 92ـ1 یا همزمان1ریاضي 3(١)فیزیک 10

1فیزیک 3(٢)فیزیک 11

 یا همزمان1فیزیک 1(١)آزمایشگاه فیزیک 10ـ1

 یا همزمان2فیزیک 1(٢)آزمایشگاه فیزیک 11ـ1

ـــــ3شیمي عمومي13

شیمي عمومي1آزمایشگاه شیمي13ـ1

معادالت دیفرانسیل3ریاضیات مهندسي14

:جمع واحد گذرانده

:جمع واحد گذرانده

( واحد20: اجباری)الف ـ دروس عمومی 

( واحد30: اجباری)ب ـ دروس پايه 

( واحد6: پروژه تخصصی، کارآموزی و نقشه کشی)دروس عملی  (د

( واحد32: اجباری)ج ـ دروس اصلی 

:جمع واحد گذرانده

:جمع واحد گذرانده

امضاء استاد راهنما

       تاریخ

مهر و امضاء سرپرست خدمات آموزشی دانشکده

تاریخ



(گرایش متالورژی صنعتی)لیست دروس رشته مهندسی مواد 

1393/10/27آخرين اصالح 

........................................: استاد راهنما .......................................:شماره دانشجويی.........................................................:        نام و نام خانوادگی

گذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درسگذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درس

2خواص فيزيکي مواد 2آلياژهای غير آهني1 واحد80بيش از 1انتقال مطالب علمي و فني1

1شکل دادن فلزات 2طراحي قالب12خواص فيزيکي مواد 13ريخته گری 2

 واحد100بيش از 2مواد پيشرفته13همزمان ريخته گری 11آزمايشگاه ريخته گری 3

 واحد100بيش از 2بررسي های غير مخرب4 2پديده های انتقال خواص فيزيکي مواد2انجماد فلزات4

عمليات حرارتي3متالورژی سطوح و پوشش ها5انجماد فلزات1آزمايشگاه انجماد فلزات5

 واحد100بيش از  –مباني برنامه نويسي کامپيوتر 2کاربرد کامپيوتر در مهندسي مواد16خوااص مکانيکي مواد 23خواص مکانيکي مواد6

 واحد80بيش از 2زبان تخصصي7انجماد فلزات3متالورژی جوشکاری7

همزمان متالورژی جوشکاری1 آزمايشگاه متالورژی جوشکاری8

2متالورژی پودر9
 و همزمان 1خواص فيزيکي مواد 

2خواص فيزيکي مواد 

1خواص مکانيکي مواد 2پليمرها11خواص فيزيکي مواد 13شکل دادن فلزات 10

 واحد 80بيش از 2اقتصاد و مديريت صنعتي12شکل دادن فلزات 1آزمايشگاه شکل دادن فلزات11

2خواص فيزيکي مواد 2مواد دير گداز23خواص فيزيکي مواد 2روشهای نوين آناليز مواد12

1ريخته گری 23ريخته گری 14همزمان ترموديناميک مواد 3خوردگي و اکسيداسيون13

 واحد100بيش از 2انتخاب مواد فلزی25خواص فيزيکي مواد 2عمليات حرارتي14

1ترموديناميک مواد 22ترموديناميک مواد 6همزمان عمليات حرارتي1آزمايشگاه عمليات حرارتي15

1شکل دادن فلزات 23شکل دادن فلزات 17ترموديناميک مواد 2(آهن و فوالد)1استخراج فلزات 16

 واحد100بيش از 2کنترل کيفي مواد18استخراج فلزات 2(فلزات غيرآهني) 2استخراج فلزات 17

1خواص فيزيکي مواد 2اصول متالو گرافي339

متالورژی سطوح و پوشش ها1آزمايشگاه خوردگي و پوشش دادن10

1پديده های انتقال،ترموديناميک مواد 2طراحي و اصول کوره های صنعتي11

ذ ـ دروس تخصصی ـ الزامی

:جمع واحد گذرانده

الزامی می باشد "ر" واحد دروس جدول 15گذراندن ( واحد15)ر ـ دروس تخصصی ـ انتخابی 

:جمع واحد گذرانده

الزامی میباشد "ز" واحد از دروس جدول 5گذراندن  ( واحد5 )اختیاري - ز ـ جدول دروس تخصصی 

:جمع واحد گذرانده

امضاء استاد راهنما

تاریخ

مهر و امضاء سرپرست خدمات آموزشی دانشکده

تاریخ
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