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 مقدمه:

سال سابقه در آموزش و پژوهش در حوزه مهندسی مواد و متالورژی در  20مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیش از گروه 

اقدام به  "کارشناسی آموزشی های برنامه و ساختار اصالح" رویه به استناد باو صنعتی امیرکبیر آموزش دانشگاه برنامه راهبردی  راستای تحقق

 در متالورژی و مواد مهندسی کارشناسی آموزش سیستم دور، چندان نه های سال دربرنامه کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی نمود. تدوین 

 رشته این گستره گذشته، دهه چند در رشته این پیشرفت و توسعه روند به توجه با ولی است؛ بوده فلزی مواد بر متمرکز( دنیا در حتی و) ایران

 ساختار اصالح برنامه در کلی روند این.  کامپوزیتی و پلیمری سرامیکی، مواد تا گرفته فلزی مواد از است؛ گرفته بر در را مواد از وسیعی طیف

 اروپا، شمالی، آمریکای های دانشگاه از بسیاری متالورژی و مواد مهندسی های رشته درسی های برنامه منظور، این به و گرفت قرار توجه مورد

رو مطابق با روند توسعه این رشته بدون گرایش و مشتمل بر تمام مواد  برنامه پیش .گرفت قرار برداری بهره و مطالعه مورد آسیا وایران  استرالیا،

 مهندسی است.

 :آموزشیاهداف برنامه 

بوده؛  پذیررقابت و پذیرانعطافروز،  هبی مهندسی مواد و متالورژی، ایجاد یک برنامهی آموزشی دوره کارشناسی رشته هدف از تهیه برنامه

، ی آموزشیاین برنامه ولیتئمسی مواد و متالورژی بپردازد. ای که بتواند به حل مشکالت و نیز بهبود و ارتقاء صنایع مرتبط با حوزهگونه به

های مربوط به  شاخهتمام ر و با اولویت مواد فلزی دداشته، و متالورژی هندسی و علم مواد که تسلط گسترده بر مبانی م مهندسانی استتربیت 

صنعتی دانشگاه گیری برنامه در استفاده بهینه از نقاط قوت گروه متالورژی جهت باشند.یا ادامه تحصیل داشته کارآفرینی، استخدام مواد امکان 

اهداف این برنامه  به طور خالصه موضوعات با وارد شدن دروس مواد غیرفلزی در این برنامه است.جامعیت بخشی و در مواد فلزی امیرکبیر 

 شامل موردهای زیر است.

  مهندسی مواد و متالورژیهای مرتبط با حوزهو های شغلی  در موقعیتای  و با اخالق حرفهموثر  ،توانا مهندسانتربیت ( 1 

 در مراکز عالی آموزشی و پژوهشی یافراگیری مستمر در صنعت انگیزه برای رشد فردی و توانایی تربیت فارغ التحصیالنی با  (2

 کشورای در راستای پیشرفت صنعت و رشد اقتصادی  ای بین رشتهو بهبود کیفیت کار گروهی و ارتباط حرفهتوسعه ( 3

 

 :های فارغ التحصیالنتوانایی

 مهندسی کاربردهای در ریاضی منطق و دانش از استفاده در توانا -1

 مهندسی کاربردهای در( شیمی و فیزیک) پایه تجربی علوم دانش از استفاده در توانا -2

 ها آن کارگیری به توانایی و مواد خواص و ساختار رابطه درک متالورژی، و مواد علم و مهندسی مبانی بر مسلط -3

 مهندسی طراحی در توانا -4

 بهینه انتخاب و حل راه یافتن در خالقیت و مساله طرح مساله، درک ،مهندسی مساله حل توانایی -5

 ها داده تحلیل و تجزیه و آزمایش انجام و طراحی توانایی -6
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 (مهندسی قطعات ساخت مواد، سنتز و تولید) ساخت و تولید فرآیندهای شناخت -7

 مواد ساختار و خواص شناخت و مواد انتخاب و طراحی توانایی -8

 مهندسی اخالق و ای حرفه اخالق به آشنا -9

 آشنا با مهندسی محیط زیست، ایمنی و سالمت -10

 توانایی ارتباط موثر، ارائه کتبی و شفاهی مطالب علمی و مهندسی -11

 آشنایی با ابزار، دستگاه ها و نرم افزارهای مرتبط با حوزه مهندسی مواد و متالورژی -12

 (انسانی منابع پایدار، توسعه طبیعی، منابع ها، آالینده و انرژی مانند) هستند مهندسی با ارتباط در که اجتماعی روز مسایل از آگاهی -13

 تیم مدیر عنوان به یا و تیم یک از عضوی صورت به کار و ارتباط مؤثر برقراری توانایی -14

 کارآفرینی و مهندسی اقتصاد کار، و کسب اولیه مفاهیم به آشنا - 15

 

پس از معرفی دروس، ارتباط  9در جدول  های فارغ التحصیالن به اهداف برنامه آموزشی نشان داده شده است. ارتباط بین توانایی 1در جدول 

 های مورد نظر فارغ التحصیالن مشخص شده است. بین دروس برنامه و توانایی

 

 به اهداف برنامه آموزشی ی فارغ التحصیالنها ارتباط توانایی - 1جدول 

 ها توانمندی 

ف
دا

اه
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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3    
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 :دروس کلی ساختار

التحصیالن با توجه عالقه آنها به گسترش آموزش آنها که به فارغ  استبرنامه درسی پیشنهادی بدون گرایش بوده و دارای سه بسته تخصصی 

که  دارنددانشجویان این اختیار را  دهد. ساختار کلی دروس را نشان می 2پردازد. جدول  در یک زمینه مشخص از مهندسی مواد و متالورژی می

را انتخاب کنند. همچنین دانشجویان امکان  دروسی خودو جدول دروس تخصصی  2از مجموعه دروس تخصصی مطابق توضیحات جدول 

ها با رعایت ظرفیت و گذراندن  های سایر دانشکده های تخصصی این برنامه و یا بسته انتخاب بسته تخصصی از یکی از مجموعه بسته

 نیازهای الزم را دارند. پیش

مهندسی و علم ، و فرایندهای ساخت، لید و سنتز موادتوهای اختیاری  پایه، اصلی، تخصصی، و بسته عمومی، بترتیب دروس 8الی  3جداول 

 دهد. را نمایش می مواد

 

 مجموعه کلی دروس برنامه کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی – 2جدول 

 جدول توضیحات واحد تعداد درس نوع

 3 برنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر  مطابق 20 عمومی

 4 واحد عملی 4و نظری واحد  23 27 پایه

 3واحد کارآموزی و  2واحد عملی،  3، نظریواحد  50 58 اصلی

 واحد پروژه
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 واحد عملی(.  3واحد نظری و  25واحد ) 28 20 تخصصی

واحد به اختیار مطابق توضیحات جدول  20دانشجویان 

 کنند.   دروس تخصصی اخذ می

6 

دانشجویان به اختیار مطابق توضیحات جدول دروس  15 بسته اختیاری

 کنند: های زیر اخذ می واحد از یکی از بسته 15 ،ها بسته

 واحد( 24تولید و سنتز مواد )

 واحد( 23فرایندهای ساخت )

 واحد( 23) مهندسی و علم مواد

 ها بسته از سایر دانشکده

 9الی  7
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 عمومیمجموعه دروس  – 3جدول 

 عمومی لیست دروس

 تعداد واحد عنوان گرایش ردیف

 اسالم)*(مبانی نظری  1

 2 )مبدأ و معاد( 1اندیشه اسالمی 

 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 

 2 انسان در اسالم

 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 اخالق در اسالم)**( 2

 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی(

 2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم(

 2 کاربردی(آیین زندگی )اخالق 

 2 عرفان عملی در اسالم

 2 اخالق مهندسی

 انقالب اسالمی)**( 3

 2 انقالب اسالمی ایران

 2 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 2 «ره»اندیشه سیاسی امام خمینی 

 تاریخ و تمدن اسالمی)**( 4

 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 2 اسالمتاریخ تحلیلی صدر 

 2 تاریخ امامت

 آشنایی با منابع اسالمی)**( 5
 2 تفسیر موضوعی فرآن

 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 3 زبان فارسی - 6

 1 1زبان انگلیسی  - 7

 2 2زبان انگلیسی  - 8

 1 1تربیت بدنی  - 9

 1 2تربیت بدنی  - 10

 20 جمع کل واحدهای عمومی

 

 این گروه الزامی است.* انتخاب دو درس از 

  ها الزامی است. ** انتخاب یک درس از هر یک از این گروه
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 مجموعه دروس پایه – 4جدول 

 لیست دروس پایه

 نیاز( نیاز )هم پیش واحد عنوان درس ردیف

 عملی نظری

 -  3 1ریاضی  1

 1ریاضی   3 2ریاضی  2

 2ریاضی   3 معادالت دیفرانسیل  3

 1ریاضی   3 نویسی کامپیوتر برنامه 4

 نویسی کامپیوتر برنامه  2 محاسبات عددی  5

 -  3 1فیزیک  6

 (1)فیزیک  1  1آزمایشگاه فیزیک  7

 1فیزیک   3 2فیزیک  8

 (2)فیزیک  1  2آزمایشگاه فیزیک  9

 -  3 شیمی عمومی 10

 )شیمی عمومی( 1  آزمایشگاه شیمی 11

 - 1  کارگاه عمومی 12

  4 23 جمع
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 مجموعه دروس اصلی – 5جدول 

 لیست دروس اصلی

 نیاز( نیاز )هم پیش واحد عنوان درس ردیف

 عملی نظری

 معادالت دیفرانسیل   3 ریاضیات مهندسی 1

 - 1 1 کشی صنعتی نقشه 2

 1فیزیک   3 استاتیک 3

 استاتیک  3 مقاومت مصالح 4

 2فیزیک   3 مبانی مهندسی برق 5

 -  1 آشنایی با مهندسی مواد و متالورژی 6

 شیمی عمومی  3 ایکسی پرتوپراش  بلورشناسی و  7

 معادالت دیفرانسیل   3 های انتقال پدیده 8

 (2ریاضی )، 1فیزیک   3 مواد شیمی فیزیک 9

 مواد شیمی فیزیک  3 ترمودینامیک مواد  10

 ایکس یپرتوپراش  بلورشناسی و   3 1متالورژی فیزیکی  11

 1متالورژی فیزیکی  1  آزمایشگاه متالوگرافی 12

 1متالورژی فیزیکی   2  2متالورژی فیزیکی  13

 1 یکیزیف یمتالورژ -های انتقال  پدیده  2 انجماد فلزات 14

 1مکانیک مواد، متالورژی فیزیکی   3 1خواص مکانیکی مواد  15

 1مکانیکی مواد خواص  1  خواص مکانیکی موادآزمایشگاه  16

 شیمی عمومی  3 شیمی مواد 17

 2فیزیک   2 فیزیک مواد 18

 1ترمودینامیک مواد   3 الکتروشیمی و خوردگی 19

 های انتقال پدیده ،مواد شیمی فیزیک  3 سینتیک مواد 20

 واحد 80گذراندن   3 های شناسایی و آنالیز مواد روش 21

 واحد 80گذراندن  2  کارآموزی 22

 واحد 100گذراندن  2  پروژه کارشناسی 23

  7 50 جمع
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 مجموعه دروس تخصصی – 6جدول 

 مواد و متالورژی لیست دروس تخصصی مهندسی

 نیاز( نیاز )هم پیش واحد عنوان درس ردیف

 عملی نظری

 ترمودینامیک مواد   3 1اصول تولید فلزات  1*

 1مکانیکی مواد خواص   3 آشنایی با فرایندهای ساخت 2*

 فیزیک مواد  3 مواد پیشرفته 3

  2متالورژی فیزیکی   2 عملیات حرارتی 4

 1خواص مکانیکی مواد   3 دهی مواد اصول شکل 5

 انجماد فلزات  3 گری ریخته 6

 2متالورژی فیزیکی   3 جوشکاری و اتصال مواد 7

 واحد 100گذراندن   3 طراحی و انتخاب مواد مهندسی 8

 1اصول تولید فلزات   2 بازیافت مواد فلزی 9

 نویسی کامپیوتر برنامه 1  کارگاه محاسبات مهندسی 10

 های آنالیز مواد( )روش 1  های شناسایی و آنالیز مواد آزمایشگاه روش 11

 الکتروشیمی و خوردگی، آشنایی با فرایندهای ساخت 1  آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 12

  3 25 جمع

 توضیحات: 

 ( از لیست دروس تخصصی الزامی است. 2و  1دار )ردیف  اخذ دروس ستاره -

 واحد اخذ گردد. 20از جدول دروس تخصصی حداقل  -
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 وسنتز مجموعه دروس بسته اختیاری تولید – 7جدول 

 لیست دروس بسته اختیاری تولید وسنتز 

 نیاز( نیاز )هم پیش واحد عنوان درس ردیف

 عملی نظری

 1اصول تولید فلزات   3 2اصول تولید فلزات  1

 1اصول تولید فلزات   3 تولید فلزات غیرآهنی 2

 1اصول تولید فلزات   2 تولید آهن و فوالد 3

 واحد 100گذراندن   2 توسعه پایدار در تولید فلزات 4

 ریاضیات مهندسی  3 کنترل فرایند 5

 1اصول تولید فلزات شیمی مواد،   2 نینو یها یانرژ در مواد سنتز 6

 1اصول تولید فلزات   2 فرایندهای زیستی در مهندسی متالورژی 7

 1اصول تولید فلزات  1  آزمایشگاه تولید فلزات  8

 واحد 80گذراندن   2 زبان تخصصی 9

 واحد 80گذراندن   2 مدیریت و اقتصاد مهندسی  10

 واحد 60گذراندن   2 نویسی روش تحقیق و گزارش 11

  1 23 جمع

 توضیحات: 

 شود.اخذ  به اختیار واحد 15از یک بسته حداکثر  -

 اخذ واحد آزمایشگاه اجباری است. -

 جدول دروس تخصصی مجاز است. 12الی  3اخذ درس از ردیف  -

 اخذ یک درس )یاآزمایشگاه( از دو بسته دیگر آموزشی مجاز است. -
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 ساخت مجموعه دروس بسته اختیاری فرایندهای – 8جدول 

 لیست دروس بسته اختیاری فرایندهای ساخت 

 نیاز( نیاز )هم پیش واحد عنوان درس ردیف

 عملی نظری

 یخوردگ و یمیالکتروش  3 ها مهندسی سطح و پوشش 1

 واحد 100گذراندن   2 مهندسی پودر 2

 1مواد خواص مکانیکی   3 2خواص مکانیکی مواد  3

 ساخت یندهایفرا با ییآشنا  2 های غیر مخرب بررسی 4

 واحد 100گذراندن   3 مواد مرکب و سلولی  5

 دهی فلزات اصول شکل 1  دهی مواد و پودر آزمایشگاه شکل 6

 عملیات حرارتی 1  آزمایشگاه عملیات حرارتی  7

 های غیر مخرب اتصال مواد، بررسی جوشکاری و 1  های غیر مخرب آزمایشگاه اتصال مواد و بررسی 8

 گری ریخته 1  گری آزمایشگاه انجماد و ریخته 9

 واحد 80گذراندن   2 زبان تخصصی 10

 واحد 80گذراندن   2 مدیریت و اقتصاد مهندسی  11

 واحد 60گذراندن   2 نویسی روش تحقیق و گزارش 12

  4 19 جمع

 توضیحات: 

 اخذ شود. به اختیار واحد 15از یک بسته حداکثر  -

 واحد آزمایشگاه ضروری است. 2اخذ حداقل  -

 جدول دروس تخصصی مجاز است. 12الی  3اخذ درس از ردیف  -

 اخذ یک درس )یاآزمایشگاه( از دو بسته دیگر آموزشی مجاز است. -
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 مواد علم و مجموعه دروس بسته اختیاری مهندسی – 9جدول 

 لیست دروس بسته اختیاری مهندسی و علم مواد 

 نیاز( نیاز )هم پیش واحد عنوان درس ردیف

 عملی نظری

 واحد 100گذراندن   3 مهندسی و علم مواد محاسباتی 1

 شیمی مواد  3 اصول مهندسی پلیمر 2

 شیمی مواد، فیزیک مواد  3 اصول مهندسی سرامیک 3

 شیمی مواد  2 بایومواد 4

 فیزیک مواد  3 فیزیک مدرن در مهندسی 5

 واحد 100گذراندن   2 نانو مواد 6

 شیمی مواد 1  آزمایشگاه شیمی مواد 7

 واحد 80گذراندن   2 زبان تخصصی 8

 واحد 80گذراندن   2 مدیریت و اقتصاد مهندسی  9

 واحد 60گذراندن   2 نویسی روش تحقیق و گزارش 10

  1 22 جمع

 توضیحات: 

 اخذ شود. به اختیار واحد 15از یک بسته حداکثر  -

 اخذ واحد آزمایشگاه اجباری است.  -

 جدول دروس تخصصی مجاز است. 12الی  3اخذ درس از ردیف  -

 اخذ یک درس )یاآزمایشگاه( از دو بسته دیگر آموزشی با تایید استاد مشاور مجاز است. -
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 های فارغ التحصیالن تواناییدروس به ارتباط  - 10 جدول

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

یه
 پا

س
رو

د
 

 1ریاضی 
               

 2ریاضی 
               

 معادالت دیفرانسیل 
               

 محاسبات عددی 
               

 کامپیوتر نویسیبرنامه 
               

 1فیزیک 
               

                1آز فیزیک 

 2فیزیک 
               

                2آز فیزیک 

                شیمی عمومی

                عمومیآز شیمی 

                کارگاه عمومی

  

ی
صل

س ا
رو

د
 

مواد و  هندسیآشنایی با م

                لورژیمتا

 ریاضیات مهندسی
               

 نقشه کشی صنعتی
               

 ایستایی
               

 مبانی مهندسی برق
               

                مقاومت مصالح

                بلورشناسی

 پدیده های انتقال
               

 شیمی فیزیک مواد
               

                ترمودینامیک مواد

                1متالورژی فیزیکی 

                2متالورژی فیزیکی  

                آز متالوگرافی
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                1خواص مکانیکی مواد 

                شیمی مواد

                فیزیک مواد

                آز خواص مکانیکی مواد

                های شناسایی وآنالیز روش

                الکتروشیمی و خوردگی 

                انجماد فلزات  

                کارآموزی

 سینتیک مواد
               

                پروژه کارشناسی

  

ی
ص

ص
تخ

س 
رو

د
 

                1اصول تولید فلزات 

                آشنایی با فرایندهای ساخت

                مواد پیشرفته 

                عملیات حرارتی

                ریخته گری 

                مواد دهی شکل اصول

طراحی و انتخاب مواد 

                مهندسی

                جوشکاری و اتصال مواد

                بازیافت  مواد فلزی

                کارگاه نرم افزارهای مهندسی

                ناساییشآنالیز و آز روشهای

                آز خوردگی و پوشش دادن

  

ی
یار

خت
ی ا

ها
ه 

ست
س ب

رو
د

 

                مدیریت و اقتصاد مهندسی 

                زبان تخصصی

روش تحقیق و گزارش 

                نویسی

                2اصول تولید فلزات 



 

14 
 

                تولید فلزات غیرآهنی

                تولید آهن و فوالد

                سنتز مواد در انرژیهای نوین

                آز  تولید فلزات

فرایندهای زیستی در 

                مهندسی متالورژی

                تولید فلزات توسعه پایدار در 

 کنترل فرایندها
               

                اصول مهندسی پودر

                بررسی های غیر مخرب

                مهندسی سطوح و پوشش

                2خواص مکانیکی مواد 

                مواد مرکب و سلولی 

                آز انجماد و ریخته گری

                آز شکل دادن فلزات و پودر

                آز عملیات حرارتی

آز جوشکاری و اتصال مواد و 

NDT                

                آز شکل دادن فلزات و پودر

                حرارتیآز عملیات 

 NDT               آز جوشکاری و 

مهندسی و علم مواد 

                محاسباتی

                اصول مهندسی پلیمر

                اصول مهندسی سرامیک

                بایومواد 

                نانو مواد

                آز شیمی مواد

 فیزیک مدرن در مهندسی
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 ی دروسنیازها پیشو ، مطالب رئوسعنوان، هدف، 

 :های مصوب وزارت علوم( )مطابق سرفصل دروس پایه

 -نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 1ریاضی عنوان درس: 

 : هدف

 گیری گیری و انتگرال شامل روابط تک متغیره، فنون مشتقآشنایی با ریاضیات پایه 

 :رئوس مطالب

 مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

 

 1 ریاضینیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 2ریاضی عنوان درس: 

 : هدف

 گیری دوگانه ، آشنایی با ریاضیات پایه شامل معادالت پارامتری، توابع چند متغیره و انتگرال1ادامه ریاضی 

 : رئوس مطالب

 مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

 

 2 ریاضینیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 معادالت دیفرانسیل عنوان درس: 

 های مختلف حل معادالت دیفرانسیل : آشنایی با روشهدف

 : مطابق سرفصل مصوب وزارت علومرئوس مطالب

 

 1 ریاضینیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 نویسی کامپیوتر برنامهعنوان درس: 

 : هدف

 نویسی متداول برای حل مسائل مهندسی نویسی و یادگیری یک زبان برنامه های برنامه نویسی، شیوه آشنایی با اصول برنامه

 : رئوس مطالب

 مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

 

 کامپیوتر یسینوبرنامهنیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 2 محاسبات عددیعنوان درس: 

 : هدف

 های خطی و حل عددی معادالت دیفرانسیل های حل معادالت غیرخطی و دستگاه آشنایی با روش

 : رئوس مطالب

 مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم
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 -نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 1فیزیک عنوان درس: 

 : هدف

 ترمودینامیکآشنایی با مفاهیم اساسی فیزیک عمومی مربوط به دینامیک اجسام، کار، انرژی و 

 :رئوس مطالب

 مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم 

 

 1 فیزیکنیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 2فیزیک عنوان درس: 

 : هدف

 آشنایی با مفاهیم اساسی فیزیک عمومی مربوط به الکتریسیته و مغناطیس

 : رئوس مطالب

 مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

 

 (1 فیزیکنیاز(: ) نیاز )هم پیش واحد 1 1آزمایشگاه فیزیک عنوان درس: 

 : هدف

 1انجام عملی آزمایشات برای درک بهتر مفاهیم اساسی فیزیک عمومی 

  رئوس مطالب:

 مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

 

 1( و آزمایشگاه فیزیک 2 فیزیکنیاز(: ) نیاز )هم پیش واحد 1 2آزمایشگاه فیزیک عنوان درس: 

 : هدف

 2آزمایشات برای درک بهتر مفاهیم اساسی فیزیک عمومی انجام عملی 

 : رئوس مطالب

 مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

 

 -نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3  شیمی عمومیعنوان درس: 

 :هدف

 ای شیمی عمومی آشنایی با مفاهیم پایه 

 : رئوس مطالب

 مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم
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 نیاز(: )شیمی عمومی( نیاز )هم پیش واحد 1 شیمی عمومیآزمایشگاه عنوان درس: 

 : هدف

 انجام عملی آزمایشات برای درک بهتر مفاهیم اساسی شیمی عمومی

 :رئوس مطالب

 مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم 

 

 -نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 1 کارگاه عمومیعنوان درس: 

 : هدف

 گری، جوشکاری و آشنایی با اصول ایمنی در کارگاه ابزار، ریختههای ماشین  آشنایی عملی با کارگاه

 : رئوس مطالب

 مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم
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 دروس اصلی:

 نیاز(: معادالت دیفرانسیل نیاز )هم پیش واحد 3 یمهندس اتیاضیرعنوان درس: 

 : هدف

شوند و توابع جبری که با معادالت دیفرانسیل بیان میهای کاربرد ریاضیات در حل مسایل مهندسی، شامل سیستم باآشنایی 

 احتماالت و آمار بیان می شوند. نظریهاتفاقی که با 

 : رئوس مطالب

آشنایی با حد و  -تبدیل فوریه و الپالس -های تحلیل معادالت با مشتقات جزئی روش –مفاهیم و کاربردهای سری و توابع فوریه 

 توزیع احتمال و آمار استنباطی -توابع مختلط پیوستگی، مشتق و انتگرال 

 

 2نیاز(: فیزیک  نیاز )هم پیش واحد 3 مبانی مهندسی برقعنوان درس: 

 : هدف

 آشنایی با مبانی و کاربردهای مهندسی برق شامل مدارهای الکتریکی، اصول کار اجزاء و ادوات برقی

 : رئوس مطالب

های کنترل،  های متناوب تک فاز و سه فاز، سیستم های الکتریکی، ترانسفورماتورها، جریان مدارهای الکتریکی و مغناطیسی، ماشین

 های الکتریکی و الکترونیکی اجزای سیستم

 

 -نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 2 یصنعت یکشنقشهعنوان درس: 

 : هدف

 ارایه برای ساختکشی صنعتی به منظور  مهارت در رسم تصاویر قطعات مهندسی به کمک اصول نقشه

 : رئوس مطالب

سازی تصاویر دو بعدی و سه بعدی از  دار و منحنی و رسم یک حجم سه بعدی،  پیادهوط صاف و شیبطکشی و رسم خ اصول نقشه

 CAD/CAMم یافزارهای رسم و مفاه گذاری، نرم های اندازه کشی، تلورانس گذاری روی نقشه، نمادهای استاندارد نقشه هر نما، اندازه

 

 1فیزیک نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 کیاستاتعنوان درس: 

 : هدف

 آشنایی با برآیندگیری نیرو و گشتاور به کمک معادالت تعادل به منظور تعیین شرایط پایداری یا سکون اجسام صلب

 : رئوس مطالب

بیان دکارتی، معادالت تعادل نیرو، انواع لنگرها چگونگی انجام عملیات برداری )جمع ، تفریق، ضرب داخلی و ضرب برداری( با 

 ها، تیرها، گاه ها، تکیه هایی چون خرپا، قاب ور حل مسایل استاتیکی، تعیین شرایط پایداری سازهظ)شامل لنگر اینرسی سطوح( به من

 دار گاه های مهندسی تکیه ها، اجسام صلب و سایر سازه کابل
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 نیاز(: استاتیک نیاز )هم پیش واحد 3 مقاومت مصالحعنوان درس: 

 : هدف
 ،مواد بنیادیها به همراه تعیین معادالت  آشنایی با انواع تنش، کرنش و بارگذاری -1
 های مختلف در تعیین مقاومت مواد مهندسی در بارگذاری بنیادیکارگیری معادالت  هتوانمندی ب -2

 : رئوس مطالب

خواص ماده )مانند: ضریب کشسانی، ضریب پوآسون، ضریب صلبیت، ضریب  تنش و کرنش به کمک آزمون کشش ساده و تعیین

های حرارتی و  های خمشی، برشی، پیچشی، کششی، فشاری، کرنش کشسانی حجمی(، تاثیر خواص ماده بر مقاومت مواد در تنش

حداکثری، صفحات اصلی، نقش های  ها و کرنشهای سه بعدی و رسم دایره موهر در تعیین تنش ریاضیات تنش و کرنش ،بارگذاری

کرنش، معیارهای تسلیم مواد در طراحی مخازن  -استفاده از معادالت ساختاری تنش ،ها در تحمل و مقاومت مواد مهندسی آن

 های فوق های مهندسی تحت بارگذاریها و انواع سازهتیرها، ستون ،)جداره نازک( تحت فشار

 

 -نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 1 و متالورژی مواد یمهندسآشنایی با عنوان درس: 

  :هدف
 ،آن یها شیها و گرا شاخه گاه،یو علم مواد و شناخت جا یمهندس یایبا دن ییآشناـ 1
 ،و علم مواد یو شناخت بازار کار مهندس یو خارج یصنعت داخل تیاز ظرف یآگاهـ 2
 و علم مواد یمهندس یدانشگاه یلیآگاهانه دوره تحص یریگیپ یبرا یو آگاه زهیانگ جادیاـ 3

های تمدن انسان بر اساس مواد و ابزار ساخته  تعریف و روش مهندس، دوره، نقشه جامع از مهندسی و علم مواد: رئوس مطالب

های مهندسی، جایگاه و تعریف مهندسی و علم مواد،  شده، مرور جدول تناوبی عناصر، روند تحول آهن و فوالد، سیر تحول رشته

 هایی های مهندسی مواد و متالورژی، آشنایی با هرم مواد، مثال یی بازار کار مهندسی مواد و متالورژی در ایران و جهان، شاخهشناسا

 از ارتباط ساختار و خواص مواد، فرایندهای ساخت قطعات مهندسی، مواد مهندسی، اخالق مهندسی ای چندرسانه

 

 (شیمی عمومی)نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 ایکس یپرتو پراش و یبلورشناس عنوان درس:

 : هدف

 های اتمی مواد بلوری،  ها و صفحه آشنایی با ساختارها، جهت -1

 مهارت در محاسبه و درک هندسی ساختار مواد -2

 آشنایی با اصول و کاربرد پراش پرتوی ایکس در شناسایی ساختار بلورین مواد -3

 : رئوس مطالب

های بلوری،  های بلوری، انباشتگی و چیدمان صفحه ها و صفحه گذاری جهت های بلوری، نمایه شبکه تعریف بلور، سلول واحد،

ها، استریوگرافی بلورها، تقارن، قانون الوه، قانون براگ، پراش پرتوی ایکس، کاربرد پراش پرتوی ایکس در  نشینی و جانشینی اتم بین

 شناسایی بلورها
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 (معادالت دیفرانسیل)نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 انتقال یها دهیپدعنوان درس: 

 : هدف
 ـ آشنایی با قوانین بقای مومنتوم، جرم و انرژی،1
 ـ آشنایی با مکانیزم های انتقال حرارت، مومنتوم و جرم،2
 ـ قابلیت حل مسایل مهندسی مرتبط با انتقال مومنتوم، جرم و انرژی به کمک قوانین بقاء3

 : رئوس مطالب

ای، معادله پیوستگی و  استاتیک سیاالت، قانون ویسکوزیته نیوتونی و مفهوم ویسکوزیته، موازنه مومنتوم در جریان الیهای بر  مقدمه

معادله هدایت ، ای بر حرکت ناآرام، ضریب اصطکاک و حل معادالت تجربی جریان سیال، معادله برنولی ناویه استوکس، مقدمه

 گرما وایی ج هجاب ،در شرایط غیر پایا گرماهدایت ، در شرایط پایا گرمایی، هدایت گرماییفوریه و مفهوم ضریب هدایت  گرمایی

 ای جرم ، قانون فیک و ضریب نفوذ، موازنه پوستهتابشگرما، معادالت تجربی ضریب انتقال 

 

 (2ریاضی )، 1نیاز(: فیزیک  نیاز )هم پیش واحد 3 مواد شیمی فیزیکعنوان درس: 

 :هدف

 های شیمیایی ـ آشنایی با قوانین فیزیکی حاکم در سیستم1

 ـ  آشنایی با قوانین پایه ترمودینامیک2

 : رئوس مطالب

آل، قانون اول  حالت مواد )جامد، مایع، گاز(، تعریف گاز، مفاهیم متغیرهای حالت، نظریه جنبشی گازها، گازهای غیرایده

انواع کار، قانون دوم ترمودینامیک، انتالپی و انتروپی، مفهوم تعادل و انرژی آزاد، قوانین ماکسول، قانون ترمودینامیک، کار و گرما، 

 های مشترکهای تک جزئی، شیمی فیزیک سطوح و فصلسوم ترمودینامیک، تعادل در سیستم

 

 مواد نیاز(: شیمی فیزیک نیاز )هم پیش واحد 3 ترمودینامیک موادعنوان درس: 

 : هدف
 و شیمیایی مواد ـ بکارگیری قوانین و توابع ترمودینامیکی برای پیش بینی رفتار فیزیک1
 های واکنشی در فرآیندهای مهندسی موادپیش بینی شرایط تعادل در سیستم -2

 :رئوس مطالب

 گیبس، انرژی و تعادل ترموشیمی، و ترمودینامیک اول قانون کاربرد ترمودینامیک، قوانین بر مروری و ترمودینامیکی پایه تعاریف

 باقاعده، محلول دوهم، – گیبس معادله ها، محلول ترمودینامیک بخار، فشار معادالت فازی، تعادل آماری، ترمودینامیک با آشنایی

 گیبس فازی قانون شیمیایی، ترومودینامیک اکتیویته، و گیبس انرژی دوجزئی، فازی های دیاگرام
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 و پراش پرتو ایکس نیاز(: بلورشناسی نیاز )هم پیش واحد 3 1متالورژی فیزیکی عنوان درس: 

 : هدف

 های بلوری فلزی،  آشنایی با ساختار و عیوب شبکه -1

 شناخت و درک رابطه بین ساختار و خواص مواد و تغییر حالت در جامدها،  -2

 ها آشنایی با نمودارهای فازی تعادلی و مهارت در محاسبات آن -3

 : رئوس مطالب

نشینی و  جا، بین های شبکه بلوری فلزات، تهی ها، نقص های بلوری فلزات و خواص آن پیوندهای اتمی و چیدمان اتمی، شبکه

ها در نمودارهای فازی تعادلی، تعیین  زنی، نمودارهای فازی تعادلی، قانون اهرم جایی، نقص چیدمان، انجماد و جوانه جانشینی، نابه

گذاری، نمودارهای تعادلی آهن ـ کربن، انواع  ها، تغییرفازهای حالت جامد، رسوب ، فازهای در حال تعادل و غلظت آننوع، مقدار

 نمودارهای دوتایی

 

 1نیاز(: متالورژی فیزیکی  نیاز )هم پیش واحد 2 2متالورژی فیزیکی عنوان درس: 

 : هدف

  گذاری رسوب و جامدات در نفوذ فلزی، مواد در فازی های تغییرحالت با آشنایی -1

 کاربردی و مهندسی خواص به دستیابی منظور به فلزات فازی ساختار طراحی در تجربه و مهارت کسب -2

 مهندسی کاربردهای منظور به حرارتی عملیات های فرایند در نگرش کسب -3

 : رئوس مطالب

زنی، رشد  معادالت جوانه، نازک الیة روشب فیک دوم قانون حلهای نفوذ،  معادالت دارکن، مکانیزم نفوذ در جامدات، قوانین فیک،

های غیرنفوذی، بازیابی، تبلور مجدد،  زنی همگن و ناهمگن، انواع فصل مشترک فازها، دوقلویی و مارتنزیت، دگرگونی فازها، جوانه

 تارهای انجمادی،زمان ـ زمان. ساخپذیری فوالدها، اصول نمودارهای تغییرحالت  رشد دانه، آنیل کردن، سختی
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 های انتقال( ، )پدیده1نیاز(: متالورژی فیزیکی  نیاز )هم پیش واحد 2 انجماد فلزاتعنوان درس: 

 : هدف

 انجماد از حاصل خواص و ساختار شناخت و انجماد فرایند با آشنایی-1

 صنعتی کاربدهای همراه به آن بر حاکم معادالت حل در مهارت  و خالص فلزات در رشد و زنی جوانه مکانیزم با آشنایی-2

 صنعتی کاربردهای و نفوذ معادالت حل در مهارت و غلظتی جدایش پدیده و ،رشد زنی جوانه شامل آلیاژها انجماد  با آشنایی-3

 : رئوس مطالب

 دیاگرام کمک به تعادلی غیر و انجمادتعادلی انجماد، فازی های دگرگونی تعریف مختلف، های دیدگاه از جامد و مذاب توصیف

 بر موثر عوامل آن، های مکانیزم و رشد انواع زنی، جوانه معادالت و  ها مکانیزم زنی، جوانه انواع کالسیک، زنی جوانه نظریه، .فازی

 و زنی جوانه)آلیاژها انجماد، صنعتی ی.کاربردها و غیردندریتی -دندریتی مورفولوژی  و ستونی و محور هم بندی دانه انواع آن،

 جدایش کاهش یا جلوگیری های حاکم،روش معادالت ها، مکانیزم غلظتی، تبرید تحت غلظتی، جدایش پدیده تعریف ،(رشد

 صنعتی کابردهای و غلظتی جدایش پدیده بر رشد سرعت دما، گرادیان تاثیر غلظتی، جدایش درشت و ریزجدایش انواع، غلظتی

 باال خلوص با ها شمش در موضعی تصفیه کریستال، تک رشد انواع یوتکتیک، انجماد انواع با آشنایی ،آن

 

 1نیاز(: متالورژی فیزیکی  نیاز )هم پیش واحد 1 آزمایشگاه متالوگرافیعنوان درس: 

 : هدف

 های متالوگرافی،  سازی نمونه تجربه و مهارت در آماده -1

 مشاهده و کسب مهارت در مطالعه میکروسکوپی نوری ساختارهای متالورژیکی،  -2

 شناسایی و تحلیل ساختارهای متالورژیکی فلزات،  -3

 مهارت در روش گزارش نتایج متالوگرافی -4

 : رئوس مطالب

زنی، پرداخت و اچ کردن(، روش کار با میکروسکوپ  سازی نمونه )برش، مانت، سمباده تجهیزات و ابزار متالوگرافی، مراحل آماده

، بررسی ساختارهای انواع فوالد، ASTMافزار، تعیین اندازه دانه به روش استاندارد  نوری، تصویربرداری، آنالیز تصویر به کمک نرم

زنی، پرداخت و اچ  سازی نمونه )برش، مانت، سمباده صلی، تجهیزات و ابزار متالوگرافی، مراحل آمادهچدن و فلزات غیرآهنی ا

، ASTMافزار، تعیین اندازه دانه به روش استاندارد  کردن(، روش کار با میکروسکوپ نوری، تصویربرداری، آنالیز تصویر به کمک نرم

 هنی اصلیبررسی ساختارهای انواع فوالد، چدن و فلزات غیرآ
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 1نیاز(: مکانیک مواد، متالورژی فیزیکی  نیاز )هم پیش واحد 3 1خواص مکانیکی مواد عنوان درس: 

 : هدف

 های مقاوم شدن مواد شناخت و درک رفتار مکانیکی مواد بر اساس ساختار میکروسکوپی، آشنایی با مکانیزم

 :رئوس مطالب

جایی و نقص چیدمان اتمی(، رفتار مکانیکی مواد )کشسان  چیدمان اتمی، جای خالی، نابههای اتمی )نیروهای بین اتمی، نظم  مدل

ها، لغزش صفحات اتمی، تغییرشکل دایمی و شکست مواد، اثر اندرکنش  جایی ها، اندرکنش نابه جایی و مومسان(، نظریه نابه

 بخشی مواد.  های استحکام ها بر خواص مکانیکی، روش جایی نابه

 

 1نیاز(: خواص مکانیکی مواد  نیاز )هم پیش واحد 1 خواص مکانیکی مواد شگاهیآزمارس: عنوان د

 : هدف

 گیری استحکام مواد آشنایی عملی با اندازه

 : رئوس مطالب

سنجی، آزمایش  آزمایش کشش، آزمایش فشار، آزمایش خمش، آزمایش ضربه فلزات، آزمایش ضربه پلیمرها، آزمایش سختی

 خستگی، آزمایش خزششکست، آزمایش 

 

 نیاز(: شیمی عمومی نیاز )هم پیش واحد 3 شیمی موادعنوان درس: 

 : هدف
 ها در مقیاس اتمی،  های مواد با آگاهی از ترکیب شیمیایی آن کنش ها و برهم آشنایی با ویژگیـ 1
ها، فلزها، پلیمرها، بیومواد و  شیشههای شیمیایی و میکروساختار، انواع مختلف مواد مهندسی مشتمل بر  درک مشخصهـ 2

 رساناها نیمه

 : رئوس مطالب

موج نور و ماده، معادله -های ماده/انرژی، اعداد کوانتوم، دوگانگی ذره کنش های اتمی، برهم بندی مواد، ساختار و مدل طبقه

های قطبی، انرژی پیوند  قطبی و مولکولشرودینگر، پیوند یونی، جامدات یونی، اشتراک الکترون، جامدات کوواالنسی، پیوندهای 

های مولکولی، نیروهای بین مولکولی، پیوند فلزی، نظریه باند در  های اتمی، اوربیتال ترکیبات چند اتمی، تلفیق خطی اوربیتال

ها،  مخلوطها،  ها؛ محلول شکل و شیشه ها، جامدات بی رساناها و مواد نارسانا؛ سرامیک جامدات، شکاف باند در فلزات و نیمه

گاز، -دهای جام سنتز مواد شیمیایی مبتنی بر واکنش ؛ها، پلیمرها و ترکیبات بیولوژیکی هیدروکربن، کلوئیدها؛ ها سوسپانسیون

 جامد-مایع، و جامد-جامد
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 1نیاز(: ترمودینامیک مواد  نیاز )هم پیش واحد 3 الکتروشیمی و خوردگیعنوان درس: 

 : هدف

پایه الکتروشیمی و خوردگی مواد از سه دیدگاه ترمودینامیک، سینتیک و تکنولوژی، آشنایی با روش های کنترل آشنایی با قوانین 

 خوردگی

 : رئوس مطالب

های الکتروشمیایی خوردگی، سرعت خوردگی و قوانین اول و دوم فارادی، مفهوم پالریزاسیون  های خوردگی، جنبه خسارات و هزینه

ولمر، نظریه پتانسیل مختلط، مفهوم روئین شدن فلزات و آلیاژها، نمودارهای -غلظتی(، قوانین تافل و باتلرسازی، مقاومتی و  )فعال

ای و خط  دار شدن، مرزدانه های کنترل آن شامل: خوردگی یکنواخت، گالوانیک، شیاری )رسوبی(، حفره پوربه، انواع خوردگی و روش

خوردن خوردگی تنشی، خستگی خوردگی و خسارات هیدروژنی، ممانعت  جوش، انتخابی، سایشی و حبابی و فرسایشی، ترک

 های خوردگی، حفاظت کاتدی و آندی، اکسیداسیون دمای باال و خوردگی داغ کننده

 

 واحد 80نیاز(: گذراندن  نیاز )هم پیش واحد 2 کارآموزیعنوان درس: 

 : هدف

 کار عملی در صنعت برای افزایش مهارت دانشجو

 : رئوس مطالب

 برای درس کارآموزی آموزش دانشگاه  بر اساس آیین نامه

 

 های انتقال( ،  )پدیده1نیاز(: ترمودینامیک مواد  نیاز )هم پیش واحد 3 سینتیک موادعنوان درس: 

 : هدف

 ( آشنایی با اهمیت و جایگاه نرخ رخداد فرآیندها در مهندسی مواد و متالورژی1

 و فیزیکوشیمیایی و قابلیت تخمین قانون نرخ شیمیایی تحوالتقوانین نرخ در ( آشنایی با 2

 متالورژیمواد و فرآیندهای سینتیکی مدلسازی قابلیت تحوالت و رخداد مکانیزم ( آشنایی با 3

ن و جایگاه آن در فرآیندهای مهندسی مواد و های همگن و ناهمگ مفاهیم بنیادی سینتیک شیمیایی )واکنش: رئوس مطالب

، وابستگی نرخ به های همگن های محاسبه درجه واکنش و ثابت نرخ( و مکانیزم واکنش متالورژی(، وابستگی نرخ به غلظت )روش

بولتزمن، رابطه آرنیوس، تئوری نرخ مطلق، تئوری برخورد(، وابستگی نرخ به کاتالیست )کاتالیست همگن و -دما )توزیع ماکسول

های  سازی واکنش ای بر انتقال جرم )قوانین اول و دوم فیک(، مدل های جذب(، مقدمه مناهمگن( و پدیده جذب سطحی )ایزوتر

 ناهمگن، مصادیق کاربرد سینتیک در فرآیندهای مرسوم مهندسی مواد و متالورژی
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 2نیاز(: فیزیک  نیاز )هم پیش واحد 2 فیزیک موادعنوان درس: 

 : هدف

 ( آشنایی اولیه با ساختار اتمی مواد و فیزیک مقیاس اتمی، 1

 ( درک مفاهیم پایه خواص گرمایی، الکتریکی، نوری و مغناطیسی مواد، 2

 ( درک ارتباط بین خواص و ساختار مواد در مقیاس اتمی3

 : رئوس مطالب

اتمی و مولکولی رنگ، رنگ در  ءاپتیک، منشا خواص فیزیکی مواد )خواص گرمایی، الکتریکی، نوری و مغناطیسی(، رنگ و خواص

های اتمی ظرفیت گرمایی، ضریب انبساط گرمایی،  ها، خواص گرمایی مواد، انباشت انرژی، ظرفیت گرمایی، مدل هادی فلزات و نیمه

خواص  ها، هادی ها و نیمه های رسانش گرمایی، انرژی سطحی و فصل مشترک، خواص الکتریکی، نظریه باند، هادی مکانیزم

 مغناطیسی، مواد فرومگنت، مواد پیزوالکتریک، کاربرد نیروی لورنتز و القای الکترومغناطیسی در مهندسی مواد

 

 شیمی مواد، فیزیک موادنیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 های آنالیز مواد روشعنوان درس: 

 : هدف

 شناخت خواص، ساختار و ترکیب شیمیایی مواد، و های آنالیز  آشنایی با  مبانی علمی و روش -1

 توانمندی در انتخاب روش مناسب آنالیز -2

 :رئوس مطالب

، WDSو  EDSنشری و جذبی، فلورسانس پرتوی ایکس، آشکارسازهای  ،نگاری نوری های آنالیز طیف دستگاهاصول کار مبانی و  

های  مبانی و روش(، BETگیری سطح ) های اندازه روشایکس، میکروسکوپ نوری، الکترونی عبوری و روبشی،  پرتوی پراش

گیری دانسیته و تخلخل،  های اندازه های آنالیز حرارتی، روش ، روشسنجی و ولتامتری تیتراسیون، اصول تجزیه بر اساس پتانسیل

 گیری اندازه ذرات اندرزه

 

 واحد 100نیاز(: گذراندن  نیاز )هم پیش واحد 3 کارشناسیپروژه عنوان درس: 

 : هدف

 فراگیری مقدماتی و عملی با پژوهش در زمینه تخصصی ،کسب تجربه و مهارت در روش پژوهش

 :رئوس مطالب

تحصیلی به انجام با راهنمایی یک استاد راهنما از گروه آموزشی مربوطه دانشجو  پروژه تحقیقاتی خود را در طول دو نیم سال  

 رساند می
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 دروس تخصصی

 ترمودینامیک موادنیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 1اصول تولید فلزات عنوان درس: 

 : هدف

 مبانی پیرومتالورژیکی و هیدرومتالورژیکی تولید، تصفیه و بازیافت فلزات، -1

 مهم های تولید فلزات فرایندآشنایی با  -2

 : رئوس مطالب

نمودارهای عملیاتی پیرومتالورژیکی و هیدرومتالورژیکی تولید فلزات، تکنولوژی و ترمودینامیک فرآیندهای تشویه، تکلیس و معرفی 

دهی و سمنتاسیون، استخراج حاللی، اصول  الکترومتالورژی در بازیابی و  احیاء، پاالیش پیرومتالورژیکی فلزات، لیچینگ، رسوب

 ژی در فرآیندهای تولید فلزاتتصفیه فلزات، موازنه جرم و انر

 

 1نیاز(: خواص مکانیکی مواد  نیاز )هم پیش واحد 3 آشنایی با فرایندهای ساختعنوان درس: 

 : هدف

آشنایی با فرایندهای ساخت قطعات مهندسی، آشنایی با فرایندهای ساخت از نگاه مواد، آشنایی و درک کاربرد هرم مواد )کارایی، 

 ساختار، فرآوری( در ساخت قطعات مهندسیخواص، ترکیب و 

 : رئوس مطالب

روش مهندسی در ساخت قطعات مهندسی، فرایندهای ساخت قطعات مهندسی شامل: شکل دهی و شکل ریزی، ماشین کاری، 

. روش های شکل دهی اولیه و ثانویه، انتخاب فرایند ساخت، درنظر گرفتن هندسه و خواص دهی و عملیات حرارتی پوششاتصال و 

 قطعاتمواد در انتخاب فرایند ساخت، چاپ سه بعدی 

 

 2نیاز(: متالورژی فیزیکی  نیاز )هم پیش واحد 2 یحرارت اتیعملعنوان درس: 

 : هدف

 ( آشنایی با انواع، کاربرد و فرایندهای عملیات حرارتی در تولید قطعات فلزی، 1

 دما و پیوسته  های سردشدن هم ( مهارت در کاربرد صنعتی منحنی2

 های عملیات حرارتی برای بهبود خواص قطعات فلزی ( مهارت اولیه در طراحی چرخه3

 : رئوس مطالب

های پرلیتی، بینیتی و مارتنزیتی،  گشت، سخت کردن، تنش زدایی، همگن کردن، دگرگونیآنیل کردن، نرماله کردن، آبدهی، باز

پذیری،  کاری سطحی، سختی های آبدهی، سخت در تغییر خواص فیزیکی ـ مکانیکی قطعات، محیط CCTو  TTTکاربرد نمودارهای 

 دهی، بازگشت، عیوب عملیات حرارتی نیتروژندهی،  ای، القایی و نفوذی( مانند کربن کاری سطح )شعله های گوناگون سخت روش
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 واحد 100گذراندن نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 طراحی و انتخاب مواد مهندسیعنوان درس: 

 :هدف

 آشنایی با انواع مواد مهندسی، آشنایی و مهارت در روش انتخاب مواد مهندسی بر اساس نمودارهای انتخاب مواد 

 : رئوس مطالب

بندی مواد مهندسی، نمودارهای انتخاب مواد، اندیس مواد، روش انتخاب مواد مهندسی برای کارایی مشخص، انتخاب مواد  دسته

ای، سیکلی، خزشی، خستگی، دمای باال، شوک حرارتی، صوتی، لرزش و غیره، به  های استاتیکی، ضربه مقاوم در برابر بارگذاری

های  های روش راحی مواد مانند هندسه، وزن، قیمت، اثرات زیست محیطی، محدودیتکمک معادالت استاندارد، عوامل موثر بر ط

 ساخت

 

 انجماد فلزاتنیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 گری ریختهعنوان درس: 

 : هدف

 گری،  ها و فرایندهای ریخته ها، روش ( آشنایی با واژه1)

 گری،  ( آشنایی با اصول و روش طراحی ریخته2)

 مهارت در طراحی و تولید قطعات ریختگی( کسب 3)

 : رئوس مطالب

گیری، اجزای  ،  محاسبات ذوبPFDهای ذوب فلزات، نمودار جریان فرایند  ریزی(، کوره ریزی و شمش گری )شکل فرایندهای ریخته

نقشه مدل، قالب و گری، روش محاسبات نقشه مدل، رسم  گری، طراحی مدل ریخته های ریخته گری ماسه، انواع مدل قالب ریخته

گیری، محاسبه زمان انجماد قطعه، قانون چرنیف،  های ماسه و مواد قالب گری، آزمون های ریخته گیری، ماسه مونتاژ، روش قالب

 گری طراحی راهگاه، طراحی تغذیه، شناسایی عیوب ریخته

 
 

 1مواد خواص مکانیکی نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 مواد یدهشکل اصولعنوان درس: 

 : هدف

تحلیل فرایندهای در و انرژی دهی فلزات، توانمندی استفاده از معادالت ساختاری  تحلیل فرایندهای شکلروش آشنایی با اصول و 

 آشنایی با رفتار مواد در برابر تغییرشکل ،تغییرشکل مواد

 : رئوس مطالب

االستیک، ویسکواالستیک و پالستیک مواد، انواع  شکلتغییرمفاهیم ، ای، معیارهای تسلیم ای و کرنش صفحه مفهوم تنش صفحه

دهی سرد و داغ مانند: کشش سیم، کشش عمیق، نورد گرم و سرد، آهنگری در قالب باز و بسته، اکستروژن، پرس و  های شکل روش

کرنش و -دهی مواد به کمک معادالت ساختاری تنش دهی اسپینینگ، تحلیل ریاضی شکل دهی انفجاری، شکل پانچ، شکل

 معیارهای تسلیم
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 2متالورژی فیزیکی نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 اتصال مواد جوشکاری وعنوان درس: 

 : هدف

های اتصال مواد با نگرش بر  های اتصال دایم فلزات و غیر فلزات، آشنایی با مکانیزم آشنایی با مبانی جوشکاری ذوبی و تکنولوژی

 متالورژی و خواص فیزیکی جوش

 : رئوس مطالب

 ، بررسیکاری تخاب نوع الکترود و شرایط جوشکاری و لحیمنا ای، مقاومتی، اتصال ذوبی شامل جوشکاری قوسی، شعلههای  مکانیزم

 ها الت مواد غیر فلزی مانند پلیمرها و سرامیکاهای جوش یا اتص شرایط و روش، متالورژیکی جوش ساختار

 

 1اصول تولید فلزات نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 2 بازیافت مواد فلزیعنوان درس: 

 :هدف

 ها به منظور بازیابی و تصفیه مواد ها و قراضه های جانبی کارخانه آشنایی و معرفی منابع ثانویه، غبارها، فراورده

 : رئوس مطالب

های میانی( از دیدگاه  فراورده ها، غبارها، لجن، های صنعتی، سرباره ها، باطله اهمیت منابع ثانویه تولید فلز )شامل قراضه

های بازیافت فوالد، بازیافت و تصفیه آلومینیم، بازیافت سرب، قلع، روی، مس، نیکل، کبالت،  محیطی و اقتصادی؛ تکنولوژی زیست

 بها بازیابی فلزات گران -بازیافت و تصفیه طال و نقره 

 

 مواد فیزیکنیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 مواد پیشرفتهعنوان درس: 

 : هدف

ی، آشنایی سیمغناطالکتریکی،  ،ینور یها یژگیو بر هیتک با شرفتهیپ مواد یکاربردها و ساخت، یندهایفرا مواد، ،یطراحآشنایی با 

 خاص کاربرد کی یبرا مناسب مواد انتخاب یبرا ی شرفتهیپ مواد یکاربردها و ها یژگیوبا 

 :: رئوس مطالب

 و یا کننده عمل مواد( 2 یمریپل و اژهایسوپرآل مانند یفلز یساختمانپیشرفته  مواد( 1 شرفتهیپ مواد یاصل دسته سه یمعرف 

 مواد هوشمند، یها افیال دار، حافظه یمرهایپل و اژهایآل ها، کیزوالکتریپ ،یهاد مهین زریل پ،یکروچیم ستور،یترانز مانند هوشمند

 ،ینور ارتباطات ش،ینما یها صفحه ،ییروشنا شامل گسترده یکاربردها با یکیفوتون و یکیاپت مواد ک،یالکتروکروم و کیفتوکروم

 از نانومواد، و عیما بلور مانند ماده دیجد یها شکل ای دیبریه مواد( 3 ر،یدپذیتجد یانرژها و یبهداشت و یولوژیب حراست، گرها، حس

 مواد نیهمچن آن، مانند و نیفولر گرافن، ،یکربن نانولوله مانند یکربن مواد طور نیهم و نازک یها هیال ها، مینانوس تا نانوذرات

 متخلخل، مواد ،یهاد شفاف صفحات ،یستیز یها یکاشتن و مواد ،یدیخورش یها سلول اطالعات، ثبت یها طیمح ،یدوبعد

FGM. 
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 نویسی کامپیوتر برنامهنیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 1 کارگاه محاسبات مهندسیعنوان درس: 

 :هدف

 ، Spreadsheetهای مهندسی مواد با برگ گسترده  ( کسب تجربه و مهارت در پردازش داده1

 MATLABنویسی با  ها و برنامه ( کسب تجربه و مهارت در پردازش داده2

 : رئوس مطالب

کنند. مطالب کارگاه شامل  و برگ گسترده را پیدا می MATLABهای مهندسی با  در این کارگاه دانشجویان مهارت پردازش داده

سازی  های آزمایشگاهی، رسم نمودارها، برازش منحنی، آنالیز تصویر، حل معادالت با اکسل، پیاده موارد زیر است: آنالیز داده

 زیسا افزار شبیه های تحلیل عددی در متلب، مثال انتقال گرما و بارگذاری و تحلیل تنش به کمک نرم روش

 

 های آنالیز مواد( روشنیاز(: ) نیاز )هم پیش واحد 1 های آنالیز مواد روششناسایی و آزمایشگاه عنوان درس: 

 : هدف

 های آنالیز خواص و ترکیب شیمیایی مواد تجربه عملی روش

 : رئوس مطالب

-UVآزمایش تیتراسیون، آنالیز جذب اتمی، آزمایش ، XRFو کار با نرم افزارهای مربوطه، آنالیز کمی با  ایکس پرتوی آنالیز پراش

Visهای تصویری و نرم افزارهای تحلیل داده ، کار با میکروسکوپ الکترونی 



 الکتروشیمی و خوردگی، آشنایی با فرایندهانیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 1 دادن آزمایشگاه خوردگی و پوششعنوان درس: 

 :هدف

ای و پارامترهای مهندسی مختلف برای ایجاد  تعیین سرعت خوردگی، ارزیابی خوردگی حفرههای مختلف  آشنایی با روش 

 های فلزی پوشش

 : رئوس مطالب

دار شدن،  وری، پالریزاسیون، آزمون تافل، خوردگی حفره دهی، آزمون غوطه های خوردگی و پوشش سازی برای آزمون نمونه

 کاری خوردگی و فسفاتههای  دهی نیکل و مس، ممانعت کننده پوشش
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 دروس اختیاری زمینه تولید و سنتز مواد

 1نیاز(: اصول تولید فلزات نیاز )هم پیش واحد 3 2اصول تولید فلزات عنوان درس: 

 : هدف

 کارگیری اصول و مبانی تولید فلزات برای طراحی راکتورهای استخراج و استحصال فلزات به

 : رئوس مطالب

انتقال و قوانین بقا در طراحی راکتور، طراحی راکتور برای تولید چند فلز مرسوم در کشور )مس، سرب و روی(،  های کاربرد پدیده

های مذاب(، شیمی فیزیک مات/سرباره/فلز، استحصال فلزات در کنورتور، لیچینگ  شیمی فیزیک هالیدها )تولید، تصفیه، احیا، نمک

کی حاکم بر آن(، بیولیچینگ، استخراج حاللی )مکانیزم، ترمودینامیک، نمودارهای تحت فشار )طراحی راکتور و اصول ترمودینامی

 های رزین مایع در استخراج فلزات، ستون -ستلر(، فرآیندهای جداسازی جامد -مک کیب تیلی و کاربرد آن در طراحی میکسر 

 

 1فلزات نیاز(: اصول تولید  نیاز )هم پیش واحد 3 تولید فلزات غیرآهنیعنوان درس: 

 :هدف

 های پیرو و هیدرومتالورژیکی فرآیند و تکنولوژی تولید فلزات غیرآهنی به روش 

 : رئوس مطالب

های تبدیل مات به مس بلیستر، تصفیه الکترولیتی مس  های مرتبط، روش استخراج مس به روش تولید مات و انواع کوره

سازی و الکترووینینگ(، تولید آلومینیا از بوکسیت به روش  ینگ، تخلیص)الکتروریفاینینگ(، هیدرومتالورژی تولید مس )شامل لیچ

گری شمش  های الکترولیز و مواد مصرفی، ریخته های فلوئوریدی، سلول ها، الکترولیز مذاب آلومینا از نمک بایر، سر و سایر روش

روی به روش ریتورت، هیدرومتالورژی  های حرارتی تولید سرب، تصفیه حرارتی و الکترولیتی سرب، استخراج الومینیوم، روش

های حرارتی  گری شمش روی، استخراج طال و نقره به روش ها و الکترولیز( و ذوب و ریخته استخراج روی )لیچینگ، حذف ناخالصی

 )قال کاری( و هیدرومتالورژیکی

 

 1نیاز(: اصول تولید فلزات  نیاز )هم پیش واحد 2 تولید آهن و فوالدعنوان درس: 

 : هدف

 های تولید آهن خام، چدن، آهن اسفنجی، فوالدسازی و فوالدهای آلیاژی معرفی، اصول و مبانی روش

 : رئوس مطالب

های  کوره بلند تولید آهن، موازنه جرم و انرژی در کوره بلند، تولید آهن اسفنجی )ترمودینامیک و سینتیک(، فوالدسازی، واکنش

 قوس و القائی، تولید فوالدهای آلیاژی سرباره، فوالدسازی در کوره -مذاب 
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 واحد 100نیاز(: گذراندن  نیاز )هم پیش واحد 2 توسعه پایدار در تولید فلزاتعنوان درس: 

 : هدف

محیطی  های زیست آشنایی با مفهوم توسعه پایدار و نحوه ارزیابی چرخه حیات برای فرایندهای تولید فلزات، آشنایی با محدودیت

 تولید مواد فرایندهای

 :رئوس مطالب

گیری اثرات محیطی، ارزیابی چرخه عمر، بازیابی و فراوری مواد باطله، مصرف انرژی  های اندازه توسعه پایدار، چرخه مواد، روش 

 مستقیم و غیرمستقیم در تولید فلزات، پتانسیل گرمایش زمین و مصرف کلی انرژی در فرایندهای تولید فلز

 

 1اصول تولید فلزات نیاز(: شیمی مواد،  نیاز )هم پیش واحد 2 های نوین واد در انرژیسنتز معنوان درس: 

 : هدف

 های نوین و تجدیدپذیر های شیمیایی سنتز آن برای کاربرد در انرژی آشنایی با مواد پیشرفته و روش

 : رئوس مطالب

ها،  شونده به رنگ، پلیمری، پرووسکایتی(، ابرخازن، حساس CIGSهای خورشیدی )سیلیکونی،  های شیمیایی سنتز، سلول روش

های سوختی )پلیمری و اکسید  هوا، یون سدیم، یون آلومینیوم و ...(، پیل -پلیمر، لیتیم  -های نوین )یون لیتیم، لیتیم  باتری

 سازهای هیدروژن )هیدریدهای فلزی، مواد کربنی و آلی( جامد(، ذخیره

 

 نیاز(: ریاضیات مهندسی نیاز )هم پیش واحد 3 کنترل فرایندهاعنوان درس: 

 : هدف

 های ذوب و طراحی راکتورهای هیدرومتالورژیکی آشنایی با مفاهیم کنترل در فرآیندهای مهندسی مواد از قبیل کوره

 : رئوس مطالب

 

های درجه  مدار باز، سیستمهای خطی  ای، سیستم روش حل مسائل کنترل با استفاده از تبدیل الپالس، تابع تبدیل و نمودار جعبه

های کنترل، کنترل  های پاسخ گذرا، پایداری سیستم های با مدار بسته، توابع انتقال مدار بسته، مشخصه یک و باالتر، سیستم

 هایی در رابطه با فرآیندهای مرتبط با حوزه علم و مهندسی مواد ها و عنصر کنترل نهایی، مثال کننده
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 نیاز(: شیمی مواد نیاز )هم پیش واحد 1 شیمی مواد آزمایشگاهعنوان درس: 

 : هدف

 آشنایی با فرآیندهای مرتبط با شیمی مواد و سنتز شیمیایی مواد

 :رئوس مطالب

. 2. اکسیداسیون گرافیت و تولید اکسید گرافن، 1های:  های شیمیایی در حیطه مهندسی مواد شامل آزمایش آشنایی با آزمایش 

. احیایی اکسید گرافن به روش 5دهی شیمیایی پودرهای اکسیدی،  . رسوب4ژل، -. آزمایش سل3های محلول،  نمکتولید بلور از 

 ال . احیایی شیمیایی به روش پلی9. سنتز نانوذرات فلزی به روش شیمیایی، 8. سنتز احتراقی مواد 7. پلیمریزاسیون، 6شیمیایی، 

 

 1اصول تولید فلزات نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 1 آزمایشگاه تولید فلزات عنوان درس: 

 : هدف

 های آبی مورد استفاده برای تولید فلزات آشنایی با فرآیندهای حرارتی و محلول

 : رئوس مطالب

دهی آهن،  فرآیند تشویه سولفیدی، احیای سرب، اسپکتروفوتومتری، لیچینگ کانه مس، رسوبسازی،  آزمایش تکلیس آهک، گندله

سمنتاسیون مس توسط آهن، استخراج حاللی فلزات رنگی، تصفیه و بازیابی قراضه آلومینیوم، بازیابی فلزات از لجن ، pHآزمون 

 آندی مس
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 واحد 100نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 2 فرآیندهای زیستی در مهندسی مواد و متالورژیعنوان درس: 

 : هدف

 ( تولید فلزات )با تاکید بر فرآیند لیچینگ(، 1ها در فرآیندهای ) کرد میکرواورگانیسم آشنایی با نقش و مکانیزم عمل

های آبی )با تاکید بر فرآیند جذب و واجذب( و تخریب فلزات )با تاکید بر پدیده  های فلزی از محلول تصفیه و جداسازی یون

 خوردگی(

 : رئوس مطالب

 و های باکتری ،(هاجلبک و ها قارچ ها، باکتری) میکرواورگانیسم مواد، و متالورژی مهندسی در آن جایگاه و صنعتی بیوتکنولوژی( 1)

 ها باکتری تکثیر و رشد سینتیک ،(اسیددوست هتروتروف،/آتوتروف گرمادوست،/سرمادوست هوازی، بی/هوازی) ها آن بندی تقسیم

 سنجی، وزن) سلولی جمعیت سنجش و آنالیز های روش ، Michaelis–Menten  مکانیزم ،Monod  رشد مکانیزم)

 مناطق معرفی و باکتری رشد منحنی کدورت، گیری اندازه ،neubar chamber، petri-dishاز  استفاده با نوری میکروسکوپ

 موثر، بیوشیمیایی هایواکنش فلزی، نامحلول ترکیبات و سولفیدی ترکیبات انحالل در ها های باکتری شقن: بیولیچینگ (2، )آن

 راکتورهای) فرمانتورها روش، اجرایی هایمحدودیت و مزایا انحالل، بیوشیمیایی سیستم بر موثر ترمودینامیکی و سینتیکی عوامل

 پدیده معرفی: زیستی خوردگی( 3، )اقتصادی و محیطیزیست لحاط به لیچینگ هایروش سایر با بیولیچینگ مقایسه ،(زیستی

 بین زیستی کنش برهم در ماده جنس و  pH رطوبت، دما، نقش محیط، در موجود های میکرواورگانیسم با آن ارتباط و خوردگی

 زیستی، خوردگی تشدید بر آمونیا گاز و گوگرد اکسید در کربن، اکسید دی و اکسیژن تاثیر شده، خورده ماده و میکرواورگانیسم

(: 4، )زیستی خوردگی کنترل و ممانعت های روش الکتروشیمیایی،/شیمیایی خوردگی از زیستی خوردگی دادن تمایز و تشخیص

 های یون جداسازی و جذب صنعتی، های پساب و ها لجن در ها میکرواورگانیسم با سنگین فلزات های یون کنش برهم: زیستی جذب

 هامیکرواورگانیسم از مجدد استفاده و واجذب مکانیزم جذب، یزمنمکا ها، میکرواورگانیسم توسط فلزات
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 ساخت یندهایفرا نهیزم یاریاخت دروس

 یخوردگ و یمیالکتروشنیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 ها مهندسی سطح و پوششعنوان درس: 

 : هدف

 خواص سطحدادن مواد و مهندسی سطح، آشنایی با فرایندهای عملیات سطح برای بهبود  یادگیری علوم مرتبط با پوشش

 : رئوس مطالب

دهی، آبکاری الکتریکی، هول سل، الکترولس،  های پوشش ها و روش بندی انواع پوشش دادن با خوردگی، طبقه ارتباط پوشش

دهی و  های آلی، مفاهیم سختی سطح و سایش، عملیات کربن های تبدیلی، رنگ و پوشش های نفوذی، پوشش اکسیداسیون، پوشش

دهی  (، پوششPVDو  CVDنشانی فیزیکی و شیمیایی سطوح ) ری القائی، مفهوم مهندسی سطح، الیهکا دهی، سخت نیتروژن

 های لیزر و پرتوی الکترونی زنی(، روش زنی و ماسه سازی سطح )مانند ساچمه پالسمایی، عملیات آماده

 

 واحد 100گذراندن نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 2 پودر یمهندسعنوان درس: 

 : هدف

های تولید قطعات پودری فلزی و سرامیکی و  آشنایی با خواص مواد پودری، فرایندهای تهیه پودرهای فلزی و غیر فلزی. روش

 بخشی در قطعات متالورژی پودر کامحها، است خواص آن

 :رئوس مطالب

تولید مواد پودری شامل اتمیزه  های های مواد پودری شامل سطح ویژه، قابلیت تراکم، توزیع اندازه دانه و چگالی، روش ویژگی 

و آهنگری  سازی مواد پودری شامل سازی مواد پودری، فرایندهای فشرده های مکانیکی و شیمیایی، مبانی  فشرده کردن، روش

بخشی  قطعات، کاربرد تولید قطعات پودری غیرفلزی مانند  اثر عوامل مختلف بر استحکام ،جوشی های تفت اکستروژن، مکانیزم

 ها ها و کامپوزیت سرامیک

 

 2نیاز(: خواص مکانیکی  نیاز )هم پیش واحد 3 2خواص مکانیکی مواد عنوان درس: 

 :هدف

مواد و به کمک اصول مکانیک  یهای از کارافتادگی، خسارت و شکست مواد با تاکید بر تغییرات ساختارها آشنایی با مکانیزم 

 جامدات

 : رئوس مطالب

ش، سایش، زها مانند خستگی، خ کارافتادگی مواد مهندسی بر اساس دگرگونی ساختارهای داخلی و سطحی آنبندی انواع از  تقسیم

 سازی مدل و تخریب های مکانیزم تعیین همراه به غیره و( نرم-ترد)شکست  ،(سرد–حجم(، خوردگی )داغ -)سطحی لهیدگی

 های مذکور خسارتمل موثر بر کاهش عوا اثر بررسی همچنین و ها آن مکانیکی -ریاضی

 

 



 

35 
 

 ساخت یندهایفرا با ییآشنانیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 2 های غیر مخرب بررسیعنوان درس: 

 : هدف

 ها و فناوری بازرسی و آزمون غیرمخرب مواد و قطعات صنعتی ( آشنایی با اصول، روش1)

 ( کسب مهارت اولیه برای انتخاب روش آزمون غیرمخرب قطعات صنعتی2)

 : مطالبرئوس 

ها و فناوری شناسایی  آید. در این درس دانشجو با اصول، روش در ادامه درس آنالیز مواد می NDTهای غیرمخرب یا  درس بررسی

شود. همچنین مهارت اولیه برای تعیین و طراحی روش آزمون قطعات صنعتی را کسب  غیرمخرب مواد و قطعات صنعتی آشنا می

شامل مطالب زیر است: آزمون چشمی، نشتی، توموگرافی، هولوگرافی، آزمون جریان گردابی، رادیوگرافی  NDTکند. درس  می

های غیرمخرب در  سنجی، کاربردهای آزمون نگاری نوری، سختی صنعتی، آزمون فراصوت، ذرات مغناطیسی، آزمون مایع نافذ، طیف

 کنترل کیفی قطعات

 

 واحد 100نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 مواد مرکب و سلولیعنوان درس: 

 : هدف

 ها در ساخت قطعات مهندسی، آشنایی با کاربرد، خواص، ساختار مواد متخلخل و سلولی آشنایی با مواد مرکب کاربرد آن

 :رئوس مطالب

مرکب، خواص و ساختار های ساخت مواد  انواع و کاربرد مواد مرکب، مواد مرکب پایه فلزی، پایه سرامیکی و پایه پلیمری، روش 

مواد مرکب، استحکام فصل مشترک، میکروسکوپی مواد مرکب، عوامل موثر بر خواص مواد مرکب، عیوب مواد مرکب، طراحی مواد 

مرکب، انواع و کاربرد مواد متخلخل و سلولی، خواص و ساختار مواد متخلخل و سلولی، فیزیک و مکانیک مواد متخلخل، طراحی 

 مواد متخلخل

 

 دهی مواد، آشنایی با فرایندهای ساخت نیاز(: شکل نیاز )هم پیش واحد 1 دادن مواد و پودر آز شکلعنوان درس: 

 : هدف

دهی، توانمندی در تشخیص و ارزیابی مشکالت و  دهی فلزات، تجربه فرایندهای شکل ها و تجهیزات شکل آشنایی با دستگاه

 دهی های شکل نویسی آزمون مهارت در گزارشدهی فلزات، ایجاد  های شکل خطاهای آزمایش

 : رئوس مطالب

ای، شناسایی  الرک، آزمون فشار در شرایط کرنش صفحه-کرنش فشار با روش کوک-آزمون فشار تک محوری و رسم منحنی تنش

ژن و سیالن مواد، شناسایی منطقه مرده و منطقه تغییر شکل و رسم منحنی   دستگاه و متعلقات قالب اکستروژن، مشاهده اکسترو

های آن، محاسبه کاهش سطح در هر پاس، آزمون  نورد، محاسبه نیروی الزم  ی قالبجایی، آزمون کشش سیم و شناسای جابه-نیرو

پذیری، شناسایی قالب در آزمایش ارتفاع گنبد، رسم  برای نورد در هر پاس، مفهوم پخش جانبی در نورد، اشنایی با آزمون شکل

، FLDالب فورج، آزمون کشش عمیق، نمودار دنده و آشنایی با متعلقات ق پذیری ورق، آزمون فورج چرخ منحنی کامل حد شکل

 جوشی پودر گیری چگالی ظاهری پودر، پرس پودر در قالب، تف دازه ذرات و توزیع اندازه ذرات پودر، اندازهگیری ان اندازه
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 غیرمخرب(های  نیاز(: )اتصال مواد(، )بررسی نیاز )هم پیش واحد 1 آزمایشگاه اتصال مواد و بررسی غیر مخربعنوان درس: 

 : هدف

های  ها کسب تجربه در آزمون تجربه کارگاهی فرایندهای جوشکاری، مهارت در تحلیل متالوگرافی عیوب جوش، آشنایی با دستگاه

 غیرمخرب، مهارت در گزارش عملیات جوشکاری و بررسی غیرمخرب

 : رئوس مطالب

گلویی، وضعیت اتصال تخت، افقی و عمودی، شناسایی انواع سر و  دار، جوش سربه تجهیزات جوشکاری، جوشکاری قوسی فلز پوشش

گاز، جوشکاری زیرپودری، جوشکاری قوسی -الکترود جوش، بررسی عیوب جوشکاری، پایداری قوس، جوشکاری قوسی فلز

 گاز ، اثر سرعت جوشکاری بر هندسه و ساختار جوش، اثر جریان جوشکاری بر هندسه و ساختار جوش-تنگستن

 

 گری نیاز(: ریخته نیاز )هم پیش واحد 1 گری آزمایشگاه انجماد و ریختهعنوان درس: 

 : هدف

 گری آن گیری بر پایه ماسه و تسلط بر قالبگیری ماسه و ریخته یادگیری عملی آزمون های مواد قالب

 : رئوس مطالب

گیری   اندازه - 5گیری قابلیت عبور گاز ماسه  گیری عدد ریزی، اندازه گیری درصد خاک، اندازه گیری رطوبت ماسه، اندازه آزمون اندازه

گیری اثر رطوبت، خاک  بر استحکام حداکثری،  گیری استحکام خشک برشی و فشاری، اندازه استحکام تر برشی و فشاری، اندازه

گذاری، انجام آزمون گوه در  های مختلف و ماهیچه نمونه با سطح جدایش 7گری  گیری و ریخته ری، قالبپذی گیری تراکم اندازه

 ها.  چدن
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 دروس اختیاری زمینه مهندسی و علم مواد

 واحد 100نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 مهندسی و علم مواد محاسباتیعنوان درس: 

 : هدف

 ( نمایش و درک نقش محاسبات در کاربردهای مهندسی مواد، 1)

 سازی عددی و روش اختالف محدود،  های مهندسی به روش شبیه سازی در حل مساله ( آشنایی با ساده2)

 های علم مواد محاسباتی ( آشنایی و مهارت اولیه در روش3)

سازی عددی، حل مساله  انتقال گرما در دیواره کوره، گسستهواحدها در محاسبات، روش محاسبات مهندسی، مثال : رئوس مطالب

افزارها،  سازی در مهندسی و علم مواد محاسباتی، آشنایی با نرم سازی، اصول مدل سازی و شبیه به روش اختالف محدود، مفهوم مدل

، پس پردازش، روش کار های تحلیل مهندسی )اختالف محدود، اجزای محدود، حجم محدود( سازی مسایل گذرا، روش روش شبیه

بینی سختی و ساختار در آزمون جامینی، علم  بینی ساختار، مثال پیش پردازش، مهندسی مواد محاسباتی، پیش افزارهای پس با نرم

های پیوندی، روش حل مساله در علم  های کوانتومی، پتانسیل مواد محاسباتی، روش دینامیک مولکولی، روش مونت کارلو، روش

 اتی، مثال در دینامیک مولکولیمواد محاسب

 

 نیاز(: شیمی مواد نیاز )هم پیش واحد 3 اصول مهندسی پلیمرعنوان درس: 

 : هدف

 آشنایی با روش های فراوری، خواص و کاربرد پلیمرها

 : رئوس مطالب

ویسکواالستیسیته، تغییرشکل ها،  ساختمان ملکولی پلیمرها، پلیمریزاسیون، ساختار بلوری پلیمرها، خواص االستیک الستیک

 دهی پلیمرها، اصول طراحی از دیدگاه تولید، بازیافت مواد پلیمری پالستیک پلیمرها، فرایندهای شکل

 

 شیمی مواد، فیزیک موادنیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 3 اصول مهندسی سرامیکعنوان درس: 

 :هدف

 آشنایی با روش تولید مواد سرامیکیآشنایی با خواص، کاربرد، و ساختارهای مواد سرامیکی،  

 :رئوس مطالب

 خواص و کاربرد سرامیک ها، فرایندهای ساخت، عملیات حرارتی و -فرایند ساخت -بندی سرامیک ها، ارتباط ساختار تقسیم 

 ها در صنایع مختلف ها، کاربرد سرامیک ، خواص مکانیکی، الکتریکی، نوری و مغناطیسی سرامیکجوشی تف
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 نیاز(: شیمی مواد نیاز )هم پیش واحد 2 بایوموادعنوان درس: 

 : هدف

 ها سازگاری آن آشنایی با کاربرد مواد در مهندسی پزشکی و بررسی خواص زیست

 : رئوس مطالب

سرامیکی، های فلزی،  کاشتنی، انواع موادبا بافت و خون، خواص فیزیکی و مکانیکی بیو مواد، سازگاری بیوموادبندی بیو تقسیم

های نرم و سخت، کاربرد  ، جایگزینی بافت موادای بیو پذیر، خواص سطحی و توده تخریب ای، پلیمری و کامپوزیتی، مواد زیست شیشه

 در دارورسانی موادبیو

 

 واحد 100گذراندن نیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 2 نانو موادعنوان درس: 

 :هدف

 ها های تولید آن بندی مواد نانومتری و روش نانومتری، کاربردهای مواد نانومتری، طبقه آشنایی با مبانی رفتار مواد در مقیاس 

 : رئوس مطالب

بندی  کارگیری نانومواد در کاربردهای مهندسی، طبقه هب برهای پیشرو در برا  اثرات ابعادی در کنترل خواص مواد نانومتری و چالش

های  تقال شیمیایی و فیزیکی بخار، شیمی محلولی، فرایندهای تجزیه حرارتی، و روشهای سنتز مواد نانو شامل ان نانو مواد، روش

 تولید ساختار در ابعاد نانومتری

 

 نیاز(: فیزیک مواد نیاز )هم پیش واحد 3 فیزیک مدرن در مهندسیعنوان درس: 

 : هدف

 ی انرژ و ماده مورد در مدرن کیزیف یهادگاهید و هامفهوم ها، موضوع با ییآشنا( 1

  یمحاسبات مواد علم یبرا ازیموردن یعلم هیپا حداقل جادیا و کوانتوم کیمکان با ییآشنا( 2

 (یوتنین کیکالس نگرش به نسبت) یاتم ساختار و مواد از ترقیعم درک و نگرش جادیا( 3

 :رئوس مطالب

 بر در یکاربرد صورت به را کوانتوم کیزیف و تینسب کیزیف جامد، حالت کیزیف بخش سه از یموضوعات یکل طور به درس نیا 

 در مواد رفتار مواد، رفتار فیتوص در آن یهاتیمحدود و یوتنین کیزیف دگاهید: است ریز موارد شامل درس مطالب. ردیگ یم

 معادله یکاربردها نگر،یشرود معادله موج، تابع یآمار شینما موج، تابع ،یهاد مهین و ابررسانش رفتار ن،ییپا اریبس یدماها

 یهادستگاه و ابزار. راکید معادله و یکوانتوم تینسب ،یکوانتوم یزنتونل زنبرگ،یها تیقطع عدم اصل مواد، علم در نگریشرود

 تینسب و گرانش تیماه خاص، تینسب نظریه و زمان و فضا تیماه. کنند یم کار کوانتوم کیزیف اساس بر که مواد زیآنال و ییشناسا

 لیپتانس چاه مفهوم ،روین تیماه و دانیم مفهوم پادماده، و ماده مواد، ذرات در ذره ـ موج دوگانه رفتار عام،
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 دروس مشترک اختیاری:

 واحد 80 گذراندننیاز(:  نیاز )هم پیش واحد 2 زبان تخصصیعنوان درس: 

 : هدف

 علمی مهندسی و ارایه مطلب به زبان انگلیسیآشنایی با متون و اصطالحات تخصصی در زمینه مواد و متالورژی، یادگیری نگارش 

 : رئوس مطالب

های نگارش علمی به زبان انگلیسی، ارایه متن تخصصی به زبان انگلیسی، مطالعه و درک متون تخصصی و آشنایی با لغات  روش

 تخصصی رشته

 

 واحد 60نیاز(: گذراندن  نیاز )هم پیش واحد 2 نویسی روش تحقیق و گزارشعنوان درس: 

 : هدف
 شکل شفاهی و کتبی، ه آوری و ارایه گزارش ب ریزی، جمع ایجاد مهارت برای برنامهـ 1
 روش علمی تحقیقـ 2

 : رئوس مطالب

های حل مسئله  افزارهای تدوین منابع(، روش های اطالعاتی و نرم چگونگی انجام یک تحقیق از تعریف مسئله، گردآوری منابع )بانک

 ، نحوه ارایه شفاهی، و گزارش کتبیهای متداول افزارهای مربوطه، روش تدوین گزارش، آیین نگارش، قالب ونرمو بررسی نتایج 

 

 واحد 80نیاز(: گذراندن  نیاز )هم پیش واحد 2 مدیریت و اقتصاد مهندسیعنوان درس: 

 : هدف

 شناخت مبانی نظری و کاربردی اقتصاد در مدیریت صنعتی

 :رئوس مطالب

های تولید و تجریه و تحلیل آن، تعیین قیمت کاال، رقابت آزاد، استهالک سرمایه، درآمد،  تولید، عرضه و تقاضا، هزینهعوامل  

دهی(، نقش نیروی  ریزی و سازمان ف مدیر )برنامهیگیری چند معیاره، مدیریت و وظا های سفارش کاال، تصمیم سرمایه و تورم، روش

 متالورژیانسانی، مدیریت در صنایع مواد و 

 


