
  مشخصات كلي و برنامه دروس 
  كارشناسي ارشد مهندسي مواد

  انتخاب مواد مهندسيو  گرايش شناسايي
  
  

  واحد به شرح زير است: 32تعداد واحدهاي درسي اين دوره، 
  
 واحد 14دروس اجباري:  - 

 واحد 10دروس اختياري:  - 

 واحد 2سمينار:  - 

 واحد 6پايان نامه:  - 

نوع با توجه به رشته تحصيلي دانشجو در مقطع كارشناسي و براساس نظر گروه، دروس جبراني:  - 

 شوند.دروس تعيين ميو تعداد اين 

  

  توضيحات تكميلي

 مشخص شود. تحصيلي اولنيمسال  آبان ماه  استاد راهنماي پايان نامه بايد تا پايان - 

  سمينار بايد در نيمسال دوم اخذ شود. - 

  پايان نامه بايد در نيمسال سوم اخذ شود. - 

  واحد است.   12تا  8تعداد واحدهاي درسي در هر نيمسال بين  - 

 از دروس اختياري رااضافي واحد  6بجاي پايان نامه، بايد دانشجويان آموزش محور و مجازي  - 

   واحد اختياري موظف) بگذرانند.  10(عالوه بر 

  



*جدول دروس جبراني  
  تعداد واحد  درسنام   رديف

  II  3خواص مكانيكي   1

  3  رياضيات مهندسي  2

  2  انتخاب مواد فلزي  3

  1  انتقال مطالب علمي و فني  4

  2  مواد پيشرفته  5

واحد مصوب دوره بوده و الزم  32واحد دروس جبراني مجزا از  *
) اخذ شود. اين 12است در اين دروس نمره قبولي (نمره حداقل  

   شود.نمي ظنمرات دانشجو لحانمره در معدل 
 

  يدروس اجبارجدول 

يف
رد

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

  ساعت
  پيشنياز 

  عملي  نظري  جمع
  ندارد  0  34  34  2  ترموديناميك پيشرفته مواد  1

  ترموديناميك پيشرفته مواد  0  34  34  2  هاي متالورژيكيتغيير حالت  2

  ندارد  0  17  17  1  خطاهاي اندازه گيري در تحقيق مواد  3

4  
  هاي پيشرفته آزمايشگاه روش

  مطالعه مواد
1  36  0  36  

 مواد هاي پيشرفته مطالعه روش
  (هم نياز)

  ندارد  0  34  34  2  روشهاي پيشرفته مطالعه مواد  5

  ندارد  0  51  51  3  فرآيندهاي انجماد پيشرفته  6

  ندارد  0  51  51  3  تئوري نابجايي  7

  جمع  
14 
  واحد

  

  
   



  *اختياريدروس جدول 

  نام درس  رديف
تعداد 
  واحد

  پيشنياز يا همنياز  ساعت
  عملي  نظري  جمع

 ندارد    34  34  2  نفوذ در جامدات  8

 ندارد    34  34  2  ژي پودر پيشرفتهرمتالو  9

  IIخواص مكانيكي    34  34  2  خزش  10
  با نظر استاد درس    34  34  2  مطالب ويژه  11
  IIخواص مكانيكي     51  51  3  مكانيك شكست  12
  رياضيات مهندسي    34  34  2  هاي المان محدود روش  13
 ندارد    34  34  2  تئوري الكتروني مواد  14

 ندارد    34  34  2  مهندسي سطح پيشرفته  15

  ندارد    34  34  2  پليمر پيشرفته  16

17  
هاي پيشرفته  روش

  غيرمخرب
  روشهاي غيرمخرب    34  34  2

18  
شبيه سازي در مهندسي 

  مواد
  مباني كامپيوتر    34  34  2

  ندارد    34  34  2  كنترل كيفيت پيشرفته  19
  ندارد    34  34  2  هاكامپوزيت  20
  رياضيات مهندسي    51  51  3  رياضيات پيشرفته  21

 تا و حداكثر يارشد مواد و متالورژ يكارشناس يهار رشتهيواحد از سا 3ر تا ثتوانند حداكين دوره ميان ايدانشجو*
 ند.يار نمايد استاد راهنما اختيه با صالحديو علوم پا يارشد مهندس يكارشناس ير رشته هايواحد از سا 3

  
  دروس پيشنهادي براي نيمسال اول 

  تعداد واحد  نام درس  رديف
  2  ترموديناميك پيشرفته مواد  1
  3  تئوري نابجايي  2
  2  روش هاي پيشرفته مطالعه مواد  3
  1  مطالعه موادآزمايشگاه روش هاي پيشرفته    4
  4تا  2  دروس اختياري  5

 


