
نام درس 

پیش نیازواحد
(هم نیاز) مهندسی مواددوره کارشناسی دروس پیشنهاد اخذ

.A=عملی،    G=عمومی،     S=تخصصی الزامی،E=اصلی،P=پایه:)باال نویس سمت چپ هر درس(درسنوع 

)8نیمسال ()7نیمسال ()6نیمسال ()5نیمسال ()4نیمسال  ()3نیمسال ()2نیمسال  ()1نیمسال  (-+
A 1ریاضی عمومیP 2ریاضی عمومیPمعادالت دیفرانسیلPریاضیات مهندسیP 2فیزیکیخواصE اکسیداسیونخوردگی وSمتالورژي جوشکاريSغیر مخربهايبررسیS

4-31A31A33A23E3(4B)36C260واحد

B 1فیزیکP 2فیزیکPمقاومت مصالحE1ترمودینامیکE1ریخته گريSعملیات حرارتیSهامتالورژي سطح و پوششSطراحی قالبS

3(1A)31B32C33D33E25A36B25D

Cشیمی عمومیPاستاتیکEمبانی برقE1خواص مکانیکیE 2خواص مکانیکیSفلزاتانجمادSمتالورژي پودر درس اختیاريS

3-31B32B33B+3E34C24D+5A24C+5A

Dزبان عمومیGکریستالوگرافیEشیمی فیزیک موادEپدیده هاي انتقالE1شکل دادن فلزاتS2استخراج فلزاتS در م. موادکاربرد کامپیوترSمواد پیشرفتهS

3-31C32A+1C33A34C25G24E+100واحد2100واحد

E نقشه کشیA1فیزیک آزP 1خواص فیزیکیE نویسیمبانی برنامهPمحاسبات عدديP نوین آنالیز موادروشهايSآلیاژهاي غیر آهنیS فنیانتقال مطالب علمی و
S

2-1(1B)32D324سال دومE25A25A180واحد

Fکارگاه عمومیAآز شیمیP 2آزفیزیکPمبانی برقآزEآزخواص مکانیکیEزبان تخصصیS فلزاتآز شکل دادنSآز جوشکاريS

1-1(1C)1(2B)1(3C)14C28015واحدD1(7A)

Gآز متالوگرافیE1استخراج فلزاتSآز ریخته گريSعملیات حرارتیآزSپروژهA

1(3E)24B1(5B)1(6B)100واحد

HکارآموزيAآز انجمادSدرس اختیاري
16Cواحد1100

1614161716151310جمع



  

 

 

  پيش نياز  نام درس  واحد
    (هم نياز)

  دوره كارشناسي مهندسي مواددروس 

 

 

  

  يك تا هشت به تشخيص خود و مشاوره با استاد راهنماي سال اخذ نمايد. هايسالنيمدانشجو بر اساس برنامه پيشنهادي الزم است دروس عمومي را در 

  است. )باشدمي اين واحدهاهايي كه امكان اخذ در نيم سال(واحد از دروس اختياري بسته به عالقه و مشورت با استاد راهنماي سال  5دانشجو موظف به اخذ  

    اختياريدروس   دروس عمومي 

        1خواص مكانيكي   پليمرها  2   فارسي  3  1

        واحد 80  اقتصاد و مديريت صنعتي  2   1معارف اسالمي   2  2

        2خواص فيزيكي   مواد ديرگداز  2 1معارف اسالمي   2معارف اسالمي   2  3

        1گري ريخته  2گري ريخته  3   تربيت اسالمياخالق و   2  4

        واحد 100  انتخاب مواد فلزي  2    هااتقالب اسالمي و ريشه  2  5

        1ترموديناميك   2ترموديناميك   2   تاريخ اسالم  2  6

        1شكل دادن فلزات   2شكل دادن فلزات   3    متون اسالمي  2  7

        واحد 100  كنترل كيفي مواد  2   زبان عمومي  3  8

        1خواص فيزيكي   اصول متالوگرافي  2    1تربيت بدني   1  9

       هامتالورژي سطح و پوشش  آز خوردگي و پوشش دادن  1   2تربيت بدني   1  10

        1+ ترموديناميكپديده  هاي صنعتيطراحي و اصول كوره 2    ده و جمعيتادانش خانو  1  11

12                    

13                    

14                    

  6    33  20 جمع


