
 
  متالورژي صنعتيگرايش  - ترم به ترم مهندسي متالورژي و مواد مقطع كارشناسي  برنامه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

  سال سوم اخذ نمايد.واحد) را در تابستان  ٠( درس كارآموزيواحد، مي تواند  ١٠٠دانشجو بعد از گذراندن توضيح: 

 

 

  

  

  

  

  

  

  ترم اول
  واحد  نام درس

  ٣  ١رياضي عمومي 

  ٣  ١فيزيك 

  ٣  شيمي عمومي

  ٢  نقشه كشي صنعتي

  ١  كارگاه عمومي

  ٣  فارسي عمومي

  ٣  زبان عمومي

    

    

  ١٨  جمع واحد

  

  ترم دوم
  واحد  نام درس

  ٣  ٢ عمومي رياضي

  ٣  ٢فيزيك 

  ٢  استاتيك

  ١  ١آز فيزيك 

  ١  آز شيمي عمومي

  ٣  كامپيوترسازي برنامه 

  ٣  كريستالوگرافي و آز

  ٢  دروس عمومي

    

  ١٨  جمع واحد

  

  ترم سوم
  واحد  نام درس

  ٣  معادالت ديفرانسيل

  ٣  مقاومت مصالح

  ٣  مباني مهندسي برق

  ٣  فيزيك شيمي

  ٣  ١خواص فيزيكي 

  ١  ٢فيزيك   آز 

  ٣  دروس عمومي

    

    

  ١٩  جمع واحد

  

  ترم چهارم
  واحد  نام درس

  ٣  مهندسيرياضي 

  ٣  پديده هاي انتقال

  ٣  ١خواص مكانيكي 

  ٣  ١ترموديناميك 

  ٢  ٢خواص فيزيكي 

  ١  آز متالوگرافي

  ١  آز مباني مهندسي برق

  ٣  دروس عمومي

    

  ١٩  جمع واحد

  

  ترم پنجم
  واحد  نام درس

  ٢  حاسبات عدديم

  ٢  انجماد فلزات

  ٣  ٢خواص مكانيكي 

  ٣  خوردگي و اكسيداسيون

  ٢  ١استخراج فلزات 

  ٢  عمليات حرارتي

  ٢  متالورژي پودر

  ١  ١آز خواص مكانيكي 

  ٢  دروس عمومي

  ١٩  جمع واحد

  
  ترم ششم

  واحد  نام درس

  ٣   ١ريخته گري 

  ٣  متالورژي جوشكاري

  ٣  ١شكل دادن فلزات 

  ٢  ٢خراج فلزات است

  ١  آز عمليات حرارتي

  ٣  دروس تخصصي انتخابي

  ٢  دروس عمومي

    

    

  ١٧  جمع واحد

  
  ترم هفتم

  واحد  نام درس

  ٢  روشهاي نوين آناليز مواد

  ١  انتقال مطالب علمي و فني

  ١  ١آز ريخته گري 

  ١  آز انجماد فلزات

  ٨  دروس تخصصي انتخابي

  ٢  دروس عمومي

    

    

    

  ١٥    دواحجمع 

  
  ترم هشتم

  واحد  نام درس

  ١  آز شكل دادن

  ٨  دروس تخصصي انتخابي

  ٣  پروژه پاياني

  ١  آز متالورژي جوشكاري

  ٢  دروس عمومي

    

    

    

    

  ١٥  جمع واحد

  

  واحدهاي مورد نياز براي فراغت از تحصيل
  تعداد واحد  نوع درس

  ٢٢  عمومي
  ٢٩  پايه

  ٣١  اصلي
  ٦  عملي

  ٣٣  تخصصي الزامي
  ١٩  تخصصي انتخابي

  ١٤٠  جمع



  

  واحد) ٢٢دروس عمومي (
  توضيحات  واحد  نام درس

 ٤س از در ٢دانشجويان بايد فقط  -١  ٢  ١انديشه اسالمي 
  درس اين مجموعه را بگذرانند.

پيشنياز انديشه  ١انديشه اسالمي  -٢
  مي باشد. ٢اسالمي 

  ٢  ٢انديشه اسالمي 
  ٢  انسان در اسالم

  ٢  حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم
  ٢  اخالق اسالمي

 ٤درس از  ١دانشجويان بايد فقط  -١
  درس اين مجموعه را بگذرانند.

  ٢  فلسفه اخالق
  ٢  ين زندگيآي
  ٢  فان عملي در اسالمرع

  ٢  انقالب اسالمي ايران
 ٣درس از  ١دانشجويان بايد فقط  -١

  درس اين مجموعه را بگذرانند.
  ٢  آشنايي با قانون اساسي

  ٢  انديشه سياسي امام خميني
  ٢  تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

 ٣درس از  ١دانشجويان بايد فقط  -١
  ذرانند.درس اين مجموعه را بگ

  ٢  لي صدر اسالمخ تحليتاري
  ٢  تاريخ امامت

درس از  ١فقط   دانشجويان بايد -١  ٢  تفسير موضوعي قرآن
  ٢  تفسير موضوعي نهج البالغه  درس اين مجموعه را بگذرانند. ٢

    ٢  دانش خانواده و جمعيت
    ٣  فارسي عمومي

    ٣  زبان عمومي
    ١  تربيت بدني

    ١  ١ورزش 

  

  واحد) ٢٩(دروس پايه 
  واحد  پيش نياز (هم نياز)  نام درس

  ٣  -  ١رياضي عمومي 
  ٣  ١رياضي عمومي   ٢رياضي عمومي 

  ٣  )٢(رياضي عمومي  - ١رياضي عمومي   معادالت ديفرانسيل
  ٣  معادالت ديفرانسيل - ٢رياضي عمومي   رياضي مهندسي

  ٣  )١(رياضي عمومي   برنامه سازي كامپيوتر
  ٢  )معادالت ديفرانسيل(  محاسبات عددي

  ٣  -   ١فيزيك 
  ١  )١(فيزيك   ١آزمايشگاه فيزيك 

  ٣  ١فيزيك   ٢فيزيك 
  ١  )٢(فيزيك   ٢آزمايشگاه فيزيك 

  ٣  -  شيمي عمومي
    ١  )شيمي عمومي(  آزمايشگاه شيمي عمومي

  واحد) ٦دروس عملي (
  واحد  پيش نياز (هم نياز)  نام درس

  ١  -  كارگاه عمومي
  ٢  -  ينقشه كشي صنعت

  ٣  واحد ١٠٠بيش از   پروژه
  ٠  واحد ١٠٠بيش از   كارآموزي

    

  واحد) ٣١دروس اصلي (
  واحد  پيش نياز (هم نياز)  نام درس

  ٣  ٢فيزيك   مباني مهندسي برق
  ١  (مباني مهندسي برق)  آزمايشگاه مباني مهندسي برق

  ٢  ١فيزيك   استاتيك
  ٣  استاتيك  مقاومت مصالح

  ٣  شيمي عمومي  يشگاهكريستالوگرافي و آزما
  ٣  معادالت ديفرانسيل  پديده هاي انتقال

  ٣  شيمي عمومي –٢رياضي عمومي   شيمي فيزيك مواد 
  ٣  شيمي فيزيك مواد   ١ترموديناميك مواد 

  ٣  كريستالوگرافي  ١خواص فيزيكي مواد 
  ١  )١(خواص فيزيكي مواد   آزمايشگاه متالوگرافي
  ٣  ١خواص فيزيكي مواد  - مقاومت مصالح  ١خواص مكانيكي مواد 

  ١  ١خواص مكانيكي مواد   ١آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد 
  ٢  ١خواص فيزيكي مواد   ٢خواص فيزيكي مواد 

  واحد) ٣٣دروس تخصصي الزامي (
  واحد  پيش نياز (هم نياز)  نام درس

  ١  واحد ٨٠بيش از   انتقال مطالب علمي و فني
  ٣  ١خواص فيزيكي مواد   ١ريخته گري 

  ١  )١ريخته گري (  ١آزمايشگاه ريخته گري 

  انجماد فلزات
خواص  - پديده هاي انتقال

  ٢فيزيكي مواد 
٢  

  ١  انجماد فلزات  آزمايشگاه انجماد فلزات
  ٣  ١خواص مكانيكي مواد   ١شكل دادن فلزات 

  ١  ١شكل دادن فلزات   آزمايشگاه  شكل دادن فلزات
  ٣  ١خواص مكانيكي مواد   ٢خواص مكانيكي مواد 
  ٣  انجماد فلزات  متالورژي جوشكاري

  ١  متالورژي جوشكاري)(  آزمايشگاه متالورژي جوشكاري

  متالورژي پودر
 -١خواص مكانيكي مواد 

  ٢خواص فيزيكي مواد 
٣  

  ٢  ٢خواص فيزيكي مواد   روش هاي نوين آناليز مواد
  ٣  (ترموديناميك مواد)  خوردگي و اكسيداسيون

  ٢  ٢كي مواد خواص فيزي  عمليات حرارتي
  ١  (عمليات حرارتي)  آزمايشگاه عمليات حرارتي

  ٢  ١ترموديناميك مواد   ١استخراج فلزات 
  ٢  ١استخراج فلزات   ٢استخراج فلزات 

  

  واحد) ١٧دروس تخصصي انتخابي (
  واحد  پيش نياز (هم نياز)  نام درس

  ٣  ١شكل دادن فلزات   ٢شكل دادن فلزات 
  ٢  ١شكل دادن فلزات   طراحي قالب

  ١  (طراحي قالب)  كارگاه طراحي قالب
  ٢  ٢خواص فيزيكي مواد   مواد دير گداز

  ٣  ١ريخته گري   ٢ريخته گري 
  ٢  واحد ١٠٠بيش از   انتخاب مواد فلزي

  ٢  واحد ١٠٠بيش از   مواد پيشرفته
  ٢  واحد ١٠٠بيش از   بررسي هاي غير مخرب

  ١  ( بررسي هاي غير مخرب)  آز بررسي هاي غير مخرب
  ٣  عمليات حرارتي  تالورژي سطوح و پوششهام

  ٢  واحد ٨٠بيش از   اقتصاد و مديريت صنعتي

  طراحي و اصول كوره هاي صنعتي
 –پديده هاي انتقال

  ١ترموديناميك مواد 
٢  

  ٣  ٢فيزيك   فيزيك جامدات
  ٣  رياضي مهندسي  كنترل فرايندهاي متالورژي

  ٢  ١ترموديناميك مواد   ٢ترموديناميك مواد 
  ١  متالورژي سطوح و پوششها  ايشگاه خوردگي و پوشش دادنآزم

  ١  متالورژي پودر  آزمايشگاه متالورژي پودر

  كاربرد كامپيوتر در مهندسي مواد
 - برنامه سازي كامپيوتر

  واحد ١٠٠بيش از 
٢  

  ٢  ١خواص فيزيكي   اصول متالوگرافي
  ٢  ١خواص مكانيكي   پليمرها

  ٢  واحد ٨٠بيش از   زبان تخصصي
  ٢  واحد ١٠٠بيش از   رل كيفي موادكنت

  ٢  ٢خواص فيزيكي مواد   آلياژهاي غيرآهني
روش هاي اندازه گيري در مهندسي و 

  آزمايشگاه
  ١+١  واحد ٨٠بيش از 

  


