
جدید  دروس ارائه شده براي ورودي هاي    

99-1400نیمسال اول    

ایش شناسائی و انتخاب مواد مهندسیگر  

 

 " دروس ذیل جهت اخذ در ترم اول اجباري می باشد"

 ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد

 1 8107565 مشخصه یابی پیشرفته مواد  2

 2 8107566 مشخصه یابی پیشرفته موادآز  1

 3 8107307 ترمودینامیک  2

 

"واحد گردد 9درس باید انتخاب شود تا جمع واحد هاي اخذ شده  2از بین دروس ذیل  "  

 ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد

 1 8107448 مهندسی سطح پیشرفته  2

 2 8107568 آنالیز حرارتی مواد 2

 3 8107180 نفوذ در جامدات  2

 4 8107255 تغییر شکل گرم  2
 5 8107274 فرایندهاي انجماد پیشرفته  2
 6 8107090 )02زیست فناوري در مهندسی مواد (کد  2

 

  



جدید  دروس ارائه شده براي ورودي هاي    

99-1400نیمسال اول   

خوردگی  و حفاظت از مواد ایش گر  

 

 

 " دروس ذیل جهت اخذ در ترم اول اجباري می باشد"

 ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد

 1 8107565 مشخصه یابی پیشرفته مواد  2

 2 8107566 مشخصه یابی پیشرفته موادآز  1

 3 8107551 ترمودینامیک و سنتیک خوردگی پیشرفته  3

 4 8107041 الکتروشیمی و خوردگی پیشرفته  3
 



  

جدید  دروس ارائه شده براي ورودي هاي    

99-1400نیمسال اول    

استخراج فلزات ایش گر  

 

 

 " دروس ذیل جهت اخذ در ترم اول اجباري می باشد"

 ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد

 1 8107565 مشخصه یابی پیشرفته مواد  2

 2 8107566 مشخصه یابی پیشرفته موادآز  1

 3 8107307 ترمودینامیک پیشرفته  2

 4 8107288 تئوري فرایندهاي هیدروالکترومتالورژي 2
 5 8107111 اصول شبیه سازي فرایند هاي استخراجی  2

 

  



 

 دروس ارائه شده براي ورودي هاي جدید

99-1400نیمسال اول    

شکل دادن فلزات    ایشگر  

 

 

 " باشددروس ذیل جهت اخذ در ترم اول اجباري می "

 ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد

 1 8107565 مشخصه یابی پیشرفته مواد  2

 2 8107566 مشخصه یابی پیشرفته موادآز  1

 3 8107293 شکل پذیري فلزات  2

 4 8107296 مکانیک محیط هاي پیوسته  2
 

 

"واحد گردد 9 و یا 8درس باید انتخاب شود تا جمع واحد هاي اخذ شده 1از بین دروس ذیل  "  

 ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد

 1 8107567 خطاهاي اندازه گیري  1

 2 8107052 شکل دادن سوپر پالستیک  2

 3 8107255 تغییر شکل گرم فلزات 2
 

 

 



 دروس ارائه شده براي ورودي هاي جدید

99-1400نیمسال اول    

جوشکاري  ایشگر  

 

 

 " دروس ذیل جهت اخذ در ترم اول اجباري می باشد"

 ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد

 1 8107565 مشخصه یابی پیشرفته مواد  2

 2 8107566 مشخصه یابی پیشرفته موادآز  1

 3 8107548 اصول فیزیکی روش هاي پیشرفته جوشکاري  2

 4 8107329 تجزیه تنش در سازه هاي جوشکاري  2
 5 8107323 بارزسی و کنترل کیفی جوش  2

 

 


