
 

 
 دانشکده مهندسی و علم مواد

  

 ي موادارشد مهندس يو برنامه دروس کارشناس يمشخصات کل

 ش شکل دادن فلزاتيگرا

     
   ر است:  یواحد به شرح ز 32ن دوره، یا یتعداد واحدهاي درس

  واحد 16: اصلیدروس  •

  واحد 8اري: یدروس اخت •

  واحد 2نار: یسم •

  واحد 6ان نامه: یپا •

اساس نظر  بر جدول دروس جبرانیجبرانی از و تعداد دروس  ی، نوعدانشجو در مقطع کارشناس یلی: با توجه به رشته تحصیدروس جبران •
 د.شونین مییتع گروه

   يليحات تکميتوض

  مشخص شود. یلیمسال اول تحصیان نید تا پاینامه باانیاستاد راهنماي پا •

 اخذ شود. دومسال یمد در نینار بایسم •

 سال سوم اخذ شود.  مید در نینامه باانیپا •

 .واحد است 14تا  8ن یسال بمیندر هر  یتعداد واحدهاي درس •

  اخذ نمایند.یاري موظف) واحد اخت 8اري را (عالوه بر یاز دروس اخت یواحد اضاف 6نامه، انید بجاي پایان آموزش محور بایدانشجو •

    صلیجدول دروس ا
 رديف نام درس   واحد   ساعت پيش نياز   

 نظري عملي مجموع
 ١ مکانیک محیطهاي پیوسته   3 48   0   48   ندارد
 ٢ ریاضیات مهندسی پیشرفته   3 48   0   48    ندارد
 ٣ تئوري پالستیسیته   3 48   0   48   ندارد
 ٤ خطاهاي اندازه گیري در تحقیق مواد   1 16   0   16   ندارد 

  1خواص مکانیکی 
 1خواص فیزیکی 

 ٥ شکل دادن گرم   2 32   0   32  

 ٦ شکل پذیري فلزات   3 48   0   48   ندارد
  1شکل دادن فلزات 

  شکل پذیري فلزات (هم نیاز)
 ٧ آزمایشگاه شکل دادن پیشرفته 1 0   48   48  

 جمع     ١٦      

   



 

  جدول دروس اختياري 
 رديف نام درس   واحد   ساعت پيش نياز   

 نظري عملي مجموع

 ١ نورد   2   32   ٠ 32   تئوري پالستیسیته  
 ٢ فورجینگ   2   32   ٠ 32   ندارد
 ٣ اکستروژن و کشش   2   32   ٠ 32   ندارد
 ٤ شکل دادن سریع   2   32   ٠ 32   ندارد

 ٥ شکست   2   32   ٠ 32    *2خواص مکانیکی مواد 
 ٦ طراحی قالب به کمک کامپیوتر   2   32   ٠ 32    * طراحی قالب

 ٧ ماشینکاري، سایش و روغنکاري   2   32   ٠ 32     ندارد
 ٨ ترمودینامیک پیشرفته مواد   2   32   ٠ 32   ندارد

 ٩ شکل دادن سوپر پالستیک   2   32   ٠ 32   1شکل دادن فلزات 
 ١٠ مطالب ویژه   2   32   ٠ 32   با نظر استاد درس  

 ١١ شکل دادن ورق   2   32   ٠ 32   از)  (هم نی مکانیک محیطهاي پیوسته
 ١٢ فرآیندهاي انجماد   3   48   ٠ 48   ندارد
 ١٣ تغییر حالتهاي متالورژي   2   32   ٠ 32   ندارد
 ١٤ روشهاي پیشرفته مطالعه مواد   2   32   ٠ 32   ندارد
 ١٥ روش اجزاء محدود   3   48   ٠ 48   ندارد
 ١٦ نفوذ در جامدات   2   32   ٠ 32   ندارد
 ١٧ تئوري نا بجایی ها   3   48   ٠ 48   ندارد

  اند منوط به نظر استاد درس اختیاري است.نگذرانده براي دانشجویانی که این درس را در دوره کارشناسیبه عنوان درس جبرانی اخذ این درس * 

 

  يجدول دروس جبران
نمرات  معدل) اخذ شود. این نمره در 12واحد مصوب دوره بوده و الزم است در این دروس نمره قبولی (نمره حداقل  32جبرانی مجزا از  هايدرس

 شود.  دانشجو لحاظ نمی
 رديف  نام درس تعداد واحد  

 ١ * 1فیزیکی خواص  3
 ٢ * 1خواص مکانیکی مواد  3
 ٣ ** 2خواص مکانیکی مواد  2
 ٤ * 1 شکل دادن فلزات 3
 ٥  ** طراحی قالب 2

  
   تند.یک درس جبرانی هس به عنوانموظف به گذراندن این درس  ، با نظر گروهدانشجویانی که رشته تحصیلی آنها در مقطع کارشناسی مهندسی مواد نبوده است *
 اختیاري (به جدول دروس اختیاري مراجعه شود) هايدرسنیاز برخی از پیش **

 دروس پيشنهادي براي نيمسال اول  

 فيرد نام درس واحدتعداد 
 ۱ شرفته   یپ یات مهندسیاضیر 3
 ٢ وسته  یطهاي پیک محیمکان 3
 ٣ شکل دادن گرم   2
 ٤ ق مواد  یري در تحقیخطاهاي اندازه گ 1

 


