
 29و  29متالورژی صنعتی کارشناسی ورودی -چارت هشت ترم مهندسی مواد

 

واحد 08 واحد 08   

واحد 088  

 واحد 011

پایهدروس  13 دروس عمومی 02 عملیدروس  8  اصلیدروس  13   11 
 دروس تخصصی الزامی

31 
 تخصصی انتخابی

 (0ترم )

 0اندیشه اسالمی 
 2 -عمومی 

فارسی عمومی 
 3 -عمومی 

 
 0تربیت بدنی 

 0 -عمومی 
 

 0ریاضی 
 4 -پایه  

 
 0فیزیک 

 3 -پایه  
 

 0ز فیزیک آ
 0 -پایه  

 
 شیمی عمومی 

 3 -پایه  
 

 آز شیمی عمومی 
 0 -پایه  

 
 نقشه کشی صنعتی

 2 -عملی  
 

 

 

واحد 28مجموع:   

 (9ترم )

 2اندیشه اسالمی 
 2 -عمومی 

 
زبان عمومی  

 3 -عمومی 
 

 2ریاضی 
 4 -پایه  

 
 2فیزیک 

 3 -پایه  
 

 2آز فیزیک 
 0 -پایه  

 

 کارگاه عمومی
 0 -عملی  

 

 استاتیک
 2 -اصلی  

 

 کریستالوگرافی و آز
 3 -اصلی  

 

 

 

 

واحد 90مجموع:   

 (9ترم )

 تفسیر موضوعی قرآن
 2 -عمومی 

 

 2تربیت بدنی 
 0 -عمومی 

 
 معادالت دیفرانسیل

 3 -پایه  
 

 مبانی مهندسی برق
 3 - اصلی

 آز مبانی مهندسی برق
 0 -اصلی 

 مقاومت مصالح
 3 -اصلی 

 
 0خواص فیزیکی مواد 

 3 -اصلی  
 

 آز متالوگرافی
 0 -اصلی  

 
 شیمی فیزیک مواد

 3 -اصلی  
 

 

 

 

واحد 28مجموع:   

 (4ترم )

  ریشه های انقالب اسالمی
 2 -عمومی 

 

 

 محاسبات عددی
 2 -پایه  

 
 های انتقالپدیده

 3 -اصلی  
 

 0خواص مکانیکی مواد
 3 -اصلی  

 

 0گری ریختهآز 
 0-تخصصی الزامی

 0گری ریخته
 9-الزامی تخصصی

 
 خوردگی و اکسیداسیون

 9-تخصصی الزامی 
 

 0ترمودینامیک مواد 
 3 -اصلی  

 

 

 

واحد 28مجموع:   

 (5ترم )

 آیین زندگی
 2 -عمومی  

 
 ریاضی مهندسی

 3 -پایه  
 

 نویسی کامپیوتربرنامه
 3 -پایه  

 
 9خواص مکانیکی مواد

 9-تخصصی الزامی 
 

 0آز خواص مکانیکی مواد
 0 -اصلی  

 

 9مواد فیزیکیخواص 
 2 -اصلی  

 

 

 شکل دادن فلزات
 9-تخصصی الزامی 

 

 

 

 

واحد 70مجموع:   

 (6ترم )

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 2 -عمومی  
 

 مواد دیرگداز
9-انتخابیتخصصی   

 های نوین آنالیز موادروش
 9-تخصصی الزامی 

 

 انجماد فلزات
 9-تخصصی الزامی 

 

 آز عملیات حرارتی
 0-تخصصی الزامی 

 

 عملیات حرارتی
 9-تخصصی الزامی 

 

 متالورژی پودر
9-لزامیتخصصی ا  

 9گری ریخته
9-تخصصی انتخابی  

)آهن و  0استخراج فلزات 
 فوالد(

 9-تخصصی الزامی 
 

 زبان تخصصی
9-تخصصی انتخابی  

 

واحد 28مجموع:   

 (7ترم )

کاربرد کامپیوتر در مهندسی 
 مواد

9-تخصصی انتخابی  

 متالورژی جوشکاری
 9-تخصصی الزامی

 

 آز متالورژی جوشکاری
 0-تخصصی الزامی

 

 آز انجماد فلزات
 0-تخصصی الزامی 

 

 

 و پوششها متالورژی سطوح
9-تخصصی انتخابی  

 

 آز شکل دادن فلزات
 0-تخصصی الزامی 

 

فلزات ) 9استخراج فلزات 
 (غیرآهنی

 9-تخصصی الزامی 
 

 انتقال مطالب علمی و فنی
0-تخصصی الزامی  

 

واحد 40مجموع:   

 (8ترم )

 پروژه پایانی
 9 -عملی  

 
 کارآموزی

 9 -عملی  
 

 

 

 
 آلیاژهای غیر آهنی  

9-تخصصی انتخابی  

 آز خوردگی و پوشش دادن
0-تخصصی انتخابی  

انتخاب 9 درس از 
 میان 4 درس زیر

 
 انتخاب مواد فلزی

9-تخصصی انتخابی  

 اصول متالوگرافی
9-تخصصی انتخابی  

 
 طراحی قالب

9-تخصصی انتخابی  

 
 بررسی های غیر مخرب

9-انتخابیتخصصی   

 
واحد 20مجموع:   

 طراح: خلیلی پیشنیاز همزمان


