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 جدول تغییرات

 بازنگری شدهبرنامه در  برنامه قبلیدر  ردیف

 روش های پیشرفته جوشکاری اصول فیزیکی روش های پیشرفته جوشکاری  .1

 از دروس تخصصی حذف شده، به دلیل عمومی بودن  خطاهای اندازه گیری  .2

حذف شد و در قالب درس جدید مدلسازی از دروس اختیاری  روش اجزاء محدود  .3

 محاسباتی فرایندهای جوشکاری ارایه می شود.

از دروس اختیاری حذف شد و در قالب درس جدید مدلسازی  طراحی جوشکاری با رایانه  .4

 محاسباتی فرایندهای جوشکاری ارایه می شود.

یاد با درس از دروس اختیاری حذف شد، به دلیل همپوشانی ز استاندارهای جوشکاری  .5

 بازرسی و کنترل کیفی جوش 

 خوردگی مقاطع جوشکاری شده جنبه های مکانیکی خوردگی  .6

واحدی به دلیل اهمیت و کاربرد آن به عنوان یک درس  عنوان یک درس یک به پیشرفته آزمایشگاه جوشکاریدرس   .7

 تخصصی در جدول دروس تخصصی جایگزین خطاهای اندازه گیری شد.

واحدی به عنوان یک درس کاربردی و مهم در جدول درس های اختیاری  2به عنوان یک درس  ایشیساخت افزدرس   .8

 منظور شد.

 شد. اضافهجدول درس های اختیاری در  واحدی 2به عنوان یک درس  2 شرفتهیپ یجوشکار یمتالورژدرس   .9

 ظور شد.واحدی در جدول درس های اختیاری من 2به عنوان یک درس  مواد نانوساختاردرس   .10

 واحد به دروس تخصصی افزوده شد. 2به بصورت  سمینار  .11
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 فصل اول

 خصات کلی برنامه درسیمش
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  مقدمهالف( 

است  عالیهای تحصیلی آموزش یکی از دوره "جوشکاریگرایش   مهندسی مواد"کارشناسی ارشد رشته دوره 

 های متالورژیکی و ریزساختاری، شناختپدیدهکه هدف آن تربیت مهندسانی است که با بکارگیری دانش 

ین گرایش افارغ التحصیالن گوی مشکالت صنعت باشد. ها پاسخاستانداردها، مهارت بازرسی و تحلیل داده

در زمینه جوشکاری  قادر به ارایه خدمات بزرگی به صنایع مختلف کشور ،پس از اتمام دورس آموزشی و عملی

 خواهند بود. 

 

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

مورد  یندهایاز تحوالت و فرآ یعیوس هایبخش یجوشکار، امروزهاست.  موادل علم و هنر اتصا یجوشکار

تحت تاثیر قرار داده است. در دنیا مراکز تحقیقاتی و صنعتی زیادی در زمینه جوشکاری و استفاده بشر را در 

تا  یکیالکترون فیظر اریبسفرایندهای اتصال فعال هستند. فرایندهای جوشکاری به منظور اتصال قطعات 

شود که بخش زیادی از تولیدات رود. گفته میترده بکار میسبصورت گ یفلز میعظ یهاازهجوشکاری س

 زهیمکانمهیو ن زهیمکان زاتیاستفاده از تجهصنعتی هر کشوری حداقل از یک مرحله جوشکاری عبور کرده است. 

و سرعت تولید شده و  های شگرف در زمینه استفاده از نیروی انسانی، دقتفترپیشسبب  یجوشکار

 فراهم نموده است.بسیاری را  یصنعت هایپیشرفت

های الزم های یک مهندس مواد، توانایی و مهارتهدف از این دوره تربیت مهندسینی است که عالوه بر توانایی

د در تواننبرای طراحی، توسعه و مدیریت فرایندهای جوشکاری را داشته باشند. فارغ التحصیالن این رشته می

های سنتی یا پیشرفته مهندسی مواد شامل صنایع نفت و گاز،  پاالیشگاهی، مراکز تحقیقاتی و صنایع مرتبط با زمینه

هم اکنون در کشور صنایع مختلف  هوافضا، دریایی، فوالدسازی، معدنی و حمل و نقل و ... مشغول به کار شوند.

، دریایی، هوافضا و غیره به وجود متخصیصن این رشته نفت و گاز، پاالیشگاهی، استخراج معادن، فوالدسازی

 شدیدا نیازمند هستند.

 

  تیپ( ضرورت و اهم

 صنعتگران و محققان در همه کشورهاار مورد توجه ذوضوعات مهم و تاثیرگساخت و تولید از جمله مامروزه 

دامنه استفاده در صنایع سطه وابجزئی الینفک از ساخت و تولید است که جوشکاری و اتصال مواد بشمار می رود. 

ای قرار دارد. مورد توجه ویژهدر تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باشد و بسیار مورد توجه میمختلف 

و به منظور گسترش ارتباط دانشگاه با صنایع   از طرف دیگر، بر اساس تحوالت شگرف صنعتی و تولید مواد نوین

 شود.احساس میبازنگری برنامه درسی ضرورت 

های ، و با توجه به وجود تحریمسازی تولید در داخل کشوراهمیت ویژه تولید قطعات مهندسی و بومیبا توجه به  

ظالمانه، توسعه امکانات آموزشی، آزمایشگاهی و پژوهشی این رشته بمنظور تربیت فارغ التحصیالن و متخصصین 
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سازی توسعه اقتصاد بدون نفت و افزایش کارآفرینی در زمینه بهینه تواند سهم قابل توجه درباکیفیت این رشته می

توان به مرتبط می از جمله صنایعایفا کند.  مهندسی موادگسترش کاربردهای صنعتی  صنایع جدید و، ایجاد تولید

دسازی صنعت حمل و نقل، صنایع دریایی، هوافضا، صنایع نفت و گاز، صنایع استخراج مواد و صنایع معدنی، فوال

فرایندهای ساخت افزایشی، ، ساخت و تولیدهای باالیی در زمینهبسیار پتانسیل و صنایع بیومواد اشاره کرد. این رشته 

  دارد. مقاوم سازی مواد در برابر سایش و خوردگی

 

 

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی ت

 توزیع واحدها -(1)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 

 -  عمومیدروس 

 -  ایهپدروس 

 14  تخصصیدروس 

 8  اختیاریدروس 

 6 نامهرساله / پایان

 28 جمع

 

 آموختگانو شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

 

 دروس مرتبط ویژه هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت
 مرتبط های فعالیت در مدرن ابزارهای و روز علوم ها، فناوری از استفاده

 جوشکاری و اتصال مواد
 همه دروس

 همه دروس تحلیل پدیده های مرتبط با جوشکاری

 همه دروس سنتی و نوین جوشکاری فرایندهایآشنایی با 

 همه دروس بازرسی جوشکاری و آشنایی با استانداردها

 همه دروس معتبر توانایی طراحی طرح اتصال بر اساس استانداردهای

 دروس مرتبط عمومی هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت
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 دورهج( شرایط و ضوابط ورود به 

و سایر رشته هایی که مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  موادداوطلبان با مدرک کارشناسی مهندسی 

 نند در آزمون ورودی شرکت کنند.مجاز می داند، می توا

 

واحد را به عنوان دروس جبرانی  12باشد بایستی تا میدانشجویانی که رشته مقطع قبلی آنان با این رشته غیرمرتبط  تبصره:

از میان دروس دوره قبل این رشته را در نیمسال اول تا دوم بگذرانند. انتخاب این دروس به تشخیص گروه آموزشی 

دانشگاه / موسسه میباشد و بایستی شامل دروسی باشد که دانش پایه و اصلی این رشته را در بر بگیرد. تعداد واحدهای 

 جبرانی نیز به تشخیص گروه آموزشی دانشگاه / موسسه و بر مبنای میزان ارتباط رشته با رشته دوره قبلی دانشجو میباشد.

 



 

 

 

 

 

 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 جوشکاریگرایش  تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(3جدول )

  تعداد واحد عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز ش نیازپی
 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

       32 2 متالورژی جوشکاری پیشرفته  .1

       32 2 روش های پیشرفته جوشکاری  .2

      32  1 آزمایشگاه جوشکاری پیشرفته  .3

       32 2 روش های نوین آنالیز مواد  .4

     1 آزمایشگاه روشهای نوین آنالیز مواد  .5
32 

 
روش های نوین 

 آنالیز مواد

       32 2 بازرسی و کنترل کیفی جوش  .6

        2 فرایندهای انجماد پیشرفته  .7

       32 2 سمینار  .8

  



 9/    مهندسی مواد کارشناسی ارشد

 

 گرایش جوشکاری اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(4جدول )

  تعداد واحد عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز ش نیازپی
 عملی نظری عملی -نظری  لیعم نظری

       32 2 شکست و خستگی در فلزات  .1

       32 2 لحیم کاری سخت و نرم  .2

3.  
تجزیه تنش ها در سازه های جوشکاری 

 شده
2    32 

 
 

 

       32 2 مهندسی سطح پیشرفته  .4

       32 2 تریبولوژی  .5

       32 2 خوردگی مقاطع جوشکاری شده  .6

       32 2 د مهندسیانتخاب موا  .7

       32 2 نفوذ در جامدات  .8

       32 2 اصول آنالیز حرارتی مواد  .9

       32 2 تغییر حالت های متالورژیکی  .10

       32 2 زیست فناوری در مهندسی مواد  .11
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  تعداد واحد عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز ش نیازپی
 عملی نظری عملی -نظری  لیعم نظری

       32 2 مباحث ویژه  .12

       32 2 ساخت افزایشی  .13

       32 2 مواد نانوساختار  .14

15.  
سازی محاسباتی فرایندهای  مدل

 جوشکاری
2    32 

 
 

 

       32 2 2متالورژی جوشکاری پیشرفته   .16

17.           

18.           

19.           

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 هدف کلی:

 آشنایی با مباحث متالورژیکی جوشکاری -

  اهداف ویژه:

 ایندهای رایج جوشکاریآشنایی با مباحث متالورژیکی فر .1

 معرفی مکانیزم های درگیر در ایجاد و تغییر ساختارهای جوش .2

 جوشکاری مواد مختلفمباحث متالورژیکی مربوط به  .3

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 معرفی فرایندهای جوشکاری ذوبی 

 جریان حرارت در جوشکاری 

 واکنش های شیمیایی در جوشکاری 

 تگی جوشتنش های باقیمانده، پیچیدگی و خس 

 انجماد فلز جوش و استحاله های فازی 

 مباحث متالورژیکی منطقه متاثر از حرارت 

 ریزساختارجوش فوالدها 

 جوشکاری فوالدهای زنگ نزن 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان،

 : (ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی

 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 

 
1. Kou, Sindo. "Welding metallurgy." New Jersey, Wiley , 2003. 
2. Lippold, John C., and Damian J. Kotecki. Welding metallurgy and weldability of stainless steels. 2005.  
3. Lippold, John C. Welding metallurgy and weldability. John Wiley & Sons, 2014.  

 

 

 متالورژی جوشکاری پیشرفته عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Welding Metallurgy عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -رینظ اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 روش های پیشرفته جوشکاریآشنایی با  -

  اهداف ویژه:

 روش های پیشرفته جوشکاری در مقایسه با روش های سنتیآشنایی با  -

 بررسی مزایا و معایب روش های مختلف برای مواد مختلف  -

 آشنایی با تجهیزات و کاربردهای صنعتی روش های مختلف  -

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  فرایندهای جوشکاری ذوبیمعرفی 

  جریان حرارت در جوشکاری 

  واکنش های شیمیایی در جوشکاری 

  تنش های باقیمانده، پیچیدگی و خستگی جوش 

  انجماد فلز جوش و استحاله های فازی 

  مباحث متالورژیکی منطقه متاثر از حرارت 

  ریزساختارجوش فوالدها 

  جوشکاری فوالدهای زنگ نزن 

 س و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدری

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان،

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 بع پیشنهادی: چ( فهرست منا

 

 
1. Norrish, John. Advanced welding processes. Elsevier, 2006. 
2. Khan, Md Ibrahim. Welding science and technology. New Age International, 2007.  
3. Messler Jr, Robert W. Principles of welding: processes, physics, chemistry, and metallurgy. John Wiley & 

Sons, 2008.  

 

 

 روش های  پیشرفته  جوشکاری  عنوان درس به فارسی:

 حدنوع درس و وا Advanced Welding Processes عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 .......موارد دیگر: ....... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 14/    مهندسی مواد کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی:

 با روش های رایج جوشکاری بصورت عملی  آشنایی -

  اهداف ویژه:

 دیدن روش های جوشکاری رایج در آزمایشگاه -

 بصورت عملیاجرای جوشکاری  -

 انجام یک پروژه مشخص عملی -

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  رایجمعرفی فرایندهای جوشکاری 

 جوشکاری اکسی استیلن 

 گاز -جوشکاری قوسی تنگستن 

 فرایندهای جوشکاری حالت جامد 

 فرایندهای جوشکاری مقاومتی 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 روژه مشخص عملی و ارایه گزارشحضور و انجام یک پ

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 100     حضور، نظم و ارایه گزارش 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 

 
1. Norrish, John. Advanced welding processes. Elsevier, 2006.  
2. Kou, Sindo. "Welding metallurgy." New Jersey, Wiley , 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 آزمایشگاه جوشکاری پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Welding Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 آشنایی با روش های نوین آنالیز مواد -

  اهداف ویژه:

 مواد. ترکیب شیمیایی و وش های آنالیز ساختارها، فازها، عیوبآشنایی با ر

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 محدودیت های میکروسکوپ های نوری، انواع پرتوهای مطالعه مواد 

 آشنایی با آنالیزهای بر پایه اشعه ایکس 

 آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی 

  یعبورمیکروسکوپ الکترونی 

 وش های نوین آنالیز مواد مانند معرفی و کاربردهای رXPS 

 آنالیز شیمیایی مواد 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان،

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Goldstein, J.I., Newbury, D.E., Michael, J.R., Ritchie, N.W., Scott, J.H.J. and Joy, D.C., 2017. Scanning electron 
microscopy and X-ray microanalysis. Springer. 
2.   Brandon, David, and Wayne D. Kaplan. Microstructural characterization of materials. John Wiley & Sons, 

2013. 

3. Echlin, P., Fiori, C.E., Goldstein, J., Joy, D.C. and Newbury, D.E., 2013. Advanced scanning electron microscopy 
and X-ray microanalysis. Springer Science & Business Media. 

4. Carter, C.B. and Williams, D.B. eds., 2016. Transmission electron microscopy: Diffraction, imaging, and 
spectrometry. Springer. 

 

  

 روش های  نوین آنالیز مواد  عنوان درس به فارسی:

 Advanced Characterization of عنوان درس به انگلیسی:

Materials 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 د:تعداد واح
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:

 آنجام آزمون های مختلف مشخصه یابی مواد و تحلیل نتایج  -

  اهداف ویژه:

 مواد. ترکیب شیمیایی و یی با روش های آنالیز ساختارها، فازها، عیوبآشنا

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  ایکسآزمایش طیف سنجی پرتو 

 آزمایش تعیین خطای پهن شدگی قله پراش پرتو ایکس و کار با رابطه شرر 

 آزمایش تعیین پارامتر شبکه 

 آزمایش مطالعه سطح مواد با میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 آزمایش شکست نگاری 

 پروژه شنایی ساختاری و فازی یک ماده ناشناخته 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان،

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 70  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 30     لساآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

5. Goldstein, J.I., Newbury, D.E., Michael, J.R., Ritchie, N.W., Scott, J.H.J. and Joy, D.C., 2017. Scanning electron 
microscopy and X-ray microanalysis. Springer. 
6.   Brandon, David, and Wayne D. Kaplan. Microstructural characterization of materials. John Wiley & Sons, 

2013. 

7. Echlin, P., Fiori, C.E., Goldstein, J., Joy, D.C. and Newbury, D.E., 2013. Advanced scanning electron microscopy 
and X-ray microanalysis. Springer Science & Business Media. 

8. Carter, C.B. and Williams, D.B. eds., 2016. Transmission electron microscopy: Diffraction, imaging, and 
spectrometry. Springer. 

 

 

  

 

 آزمایشگاه روش های  نوین آنالیز مواد  عنوان درس به فارسی:

 Advanced Characterization of عنوان درس به انگلیسی:

Materials Laboratory 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  روش های  نوین آنالیز مواد - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ری اختیا

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 الف( هدف کلی:

بازرسی،  تشریح کیفیت و لزوم کنترل آن در سازه های جوشکاری شده، روشهای کنترل کیفیت و بازرسی خطوط جوش، روش های غیر مخرب و مخرب

 استانداردهای موجود در زمینه بازرسی خطوط جوش

 ها: ب( مباحث یا سرفصل

  معرفی روشهای جوشکاری و عیوب رایج در آن 

 کیفیت جوش 

 عوامل مؤثر در تأمین و تضمین کیفیت جوش 

 مشخصات -استانداردها -مدارک و مستندات کیفیت شامل کدها (Specifications) و روندها (Procedures) 

  تشریح آزمون های غیر مخرب بازرسی جوش ها شامل آزمونهای بازرسی چشمی، مایعات نافذ، رادیوگرافی، آلتراسونیک، ذرات مغناطیسی، جریان

 های گردابی، نشت سنجی، نشرأوائی با تاکید بر کاربرد در سازه های جوشکاری شده

  کشش، برش، خمش، خستگی، ضربه، سخنی سنجی، چقرمگی شکست تشریح آزمون های مخرب بازرسی جوش ها شامل آزمون های مکانیکی(

 و ...(، متالوگرافی )ماکرو. میکرو(، شیمیائی )آنالیز شیمیائی، خوردگی یکنواخت، خوردگی موضعی، خوردگی تنشی و ...(

 

 تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ( راهبردهایپ

 یانانجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجو

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 

 ث( فهرست منابع پیشنهادی: 

 
1. B. Raj, Nondestructive Testing of Welds, Alpha Science, 2002. 

2. P.E. Mix, Introduction to Nondestructive, 2nd edition, John-Wiley publication, 2005. 

 

 

 

 بازرسی و کنترل کیفی جوش  عنوان درس به فارسی:

 Inspection and Quality Control of عنوان درس به انگلیسی:

Welds 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 الف( هدف کلی:

 گی تاثیر این موارد بر ریزساختار و خواص قطعات ریخته شدهآموزش مطالب تکمیلی به دانشجویان در خصوص اصول و مبانی علمی انجماد فلزات و چگون

 ها: ب( مباحث یا سرفصل

 ( 1مقدمه ای بر پدیده انجماد و اهمیت آن کاربرد انجماد در فرایند های مختلف مهندسی مواد؛ اصول فیزیکی حاکم بر پدیده انجماد )ساعت 

 ساعت( 1ستالی )ساختار مایعات در مقایسه با ساختار گاز ها و جامدات کری 

 نجماد تحت تبرید ترمودینامیک انجماد؛ شامل یاد آوری و تکمیل مطالب در خصوص انرژی آزاد گیبس تعادل ترمودینامیکی پایدار و شبه پایدار، نیروی محرکه ا

 ساعت( 2ترمودینامیکی)سینتیکی؛ اثر عوامل مختلف از قبیل شعاع جبهه انجماد فشار؛ ترکیب درصد عناصر آلیاژی بر میزان تحت تبرید. 

  زنی؛ جوانه زنی جوانه زنی همگن و غیر همگن، و در مورد هرکدام از آن ها: محاسبه شعاع بحرانی تخمک برای جوانه زنی، سد انرژی جوانه زنی، سرعت جوانه

 ساعت( 3دینامیکی، انواع جوانه زا ها و خصوصیات آن ها ) 

 ای رشد شامل رشد پیوسته؛ رشد دیسکی؛ رشد روی نابجایی های پیچی و رشد روی دو قلویی ها و معرفی روابط رشد؛ أنواع فصل مشترک جامد مایع؛ مکانیزم ه

 ساعت( 3مربوط به چگونگی محاسبه سرعت رشد در هر مورد .)

 اد غیر تعادلی با در نظر گرفتن میزان اختالط انجماد با جبهه مسطح در آلیاژ های تکفازی و معرفی و محاسبه روابط حاکم بر آنها شامل انجماد تعادلی و انواع انجم

ماد و رشد در مذاب در حال انجماد و چگونگی توزیع عنصر آلیاژی در مذاب و در جامد و روابط گالیور شیل و توضیح تکنیک های مختلف جهت این نوع انج

 ساعت( 7تک بلور ها و کاربرد های عملی این نوع انجماد از جمله روش ذوب منطقه ای. )

 ل ها، تحت تبرید غلظتی، شرایط پایداری جبهه انجماد سطح برای ساخت تک بلور ها، چگونگی تشکیل ساختار سلولی؛ بررسی پروفیل غلظت در مقطع سلو

 (Coarsening) انجماد دندریتی؛ شرایط تحول سلولی به دندریتی: ارتباط بین سرعت سرمایش و فاصله بازو های دندریتی، درشت شدن ساختار در حین انجماد

 ساعت( 6).

 ؛ شبه یوتکتیک های انجماد با جبهه مسطح در آلیاژ های یوتکتیکی، کامپوزیت های درجا شامل ساختار های الیه ای و میله ای و شرایط تشکیل هر کدام از آن ها

 ساعت(  3الیه ای و میله ای)

 ساعت(  3هش اثرات مخرب هر کدام از آن ها)جدایش ریز و جدایش درشت، انواع، علت ایجاد و راههای جلوگیری با کا 

 (3ساختار قطعات ریختگی؛ دانه های ستونی و محوری و مکانیزم ها تئوری ها و عوامل موثر در پیدایش آن ها )ساعت 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان

 زشیابی )پیشنهادی(: ت( راهبردهای ار

 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم
 ث( فهرست منابع پیشنهادی: 

 
1. Solidification Processing, Merton C. Flemings, McGraw-Hill, 1974. 

2. Solidification and casting, G.J. Davis, Wiley, 1973. 

3. Fundamentals of Solidification, W. Kurz, D.J. Fisher, Trans Tech Publications, 1986. 

4. Science and Engineering of Casting Solidification, D.M. Stefanescu, Springer US, 2009. 

 

 فرایندهای انجماد پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Solidification Processing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 ملی ع-نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 کلی:الف( هدف 

ارتباط با یک موضوع خاص و ارائه مطالب تهیه  آشنا شدن دانشجو با نحوه گرداوری مطالب تئوری و تحقیقاتی با استفاده از روش های متداول روز دنیا در

 شده به همراه تجزیه و تحلیل در یک ارائه شفاهی

 ها: ب( مباحث یا سرفصل

 اب و شناسایی و خواص مواد مهندسی شامل تهیه لیست آخرین مقاالت علمی در زمینه مورد بررسی مطالعاتی در یکی از موضوعات مبوط به انتخ

 نظر با استفاده از آخرین روش های جستجوی منابع و مراجع علمی

 جمع آوری مقاالت با انجام مطالعات تئوریک و نقد و برسی کار های انجام شده و جمع بندی آن ها و نتیجه گیری نهایی 

 نار هیچگونه آزمایشی صورت نمی گیرد و فقط بررسی و تحلیل مطالبی که توسط دیگر محققان صورت گرفته انجام می شوددر انجام سمی 

 .موضوع سمینار می بایست متفاوت از عنوان پروژه ارشد بوده ولی می تواند بخشی از مطالعات اولیه پروژه را دربرگیرد 

 ش تعیین شده با حضور استاد راهنما ، سرپرست گرایش و دانشجویان گرایش مربوطه ارائه می سمینار بعد از تایپ و تدوین در یک جلسه از پی

 گردد.

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 برگزاری سمینارهای آشنایی با نگارش و ارایه توسط دانشکده ها

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 20ارایه گزارش 

 درصد 80یه شفاهی ارا

 ث( فهرست منابع پیشنهادی: 

 
1. Analytical Writing, William E. Winner, Morgan and Claypool Publishers, 2013 

2. Technical Report Writing Today, Daniel Riordan, 10th Edition, Cengage Learning, 2014 

3. How to Write Technical Reports, Hering, Lutz, Hering, Heike, 2010 4. The Craft of Research, Wayne C. Booth 

and Gregory G. Colomb, 3rd Edition, The university of Chicago press limited, 2008 

5. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills, John M. Swales and E. B. White, 4th Edition, 

Pearson press, 2000 

 

 

 سمینار  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Seminar عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - ز:نیادروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان - تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 الف( هدف کلی:

د ترک، بر جوانه زنی و رش آشنایی با اثر بارگذاری متناوب بر خواص داخلی و ساختاری مصالح مهندسی، جوانه زنی توک خستگی، اثر محیطهای مختلف

 یاثر عملیات سختکاری سطحی بر خستگی، جنبه های مهندسی خستگی، پیش بینی عمر خستگی، طراحی در مقابل خستگی، دستگاههای اندازی گیری خستگ

 

 ها: ب( مباحث یا سرفصل

 مقدمه و تعاریف 

 مکانیک شکست خطی 

 رفتار نیمه ترد 

  اثر متغیرهای محیطی و آزمایشی بر رفتار و نوع شکست 

 مایش معیار مقاومت شکستآز 

 اصول اندازه گیری به وسیله رشد دهانه ترک 

  جنبه های میکروسکوپی شکست 

 تئوری های شکست 

 مطالعه موردی 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 ث( فهرست منابع پیشنهادی: 

 

 
1. Mechanical metallurgy: principles and applications, Marc A. Meyers, Krishan Kumar Chawla, Prentice-Hall, 

Inc, 1983. 

2. Mechanical Metallurgy, George Dieter ,3rd Edition, McGraw-Hill, 1986. 

3. Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, Richard W. Hertzberg, Richard P. Vinci, 

Jason L. Hertzberg, 5th Edition, Wiley, 2012. 

 شکست و خستگی در فلزات  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Failures and Fatigue in Metals عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی ر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگ
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 هدف کلی:الف( 

 مواد پرکننده و روانسازها و محبط و اتمسفر ، یکیو متالورژ یکیزیبر اصول ف دیسخت و نرم با تأک یکار میلح یارائه روش ها

 میاتصاالت لح یابیارز یآنها و روش ها یاتصال و کاربرد ها یطراح مناسب،

 

 ها: سرفصل ای( مباحث ب

 سخت و نرم  یکار میلح یو کاربرد یمشخصات کل ف،ی، تعرمقدمه 

  آنها  کینامینرم و سخت و ترمود یکار میفلز پرکننده لح ینگیموئ تیو خاص یکنندگترمطالعه خواص 

 نرم یکار میمختلف لح یروش هاو سخت  یکار میمختلف لح یروش ها 

 و نرمسخت  یکار میلح ندیاده در فرآپرکننده مورد استف یانتخاب انواع فلز ها یخواص و چگونگ یبررس 

 آنها  یسخت و نرم و حوزه کاربر یکار میمورد استفاده در لح یخواص روانسازها یبررس 

 سخت و نرم  یکار میو اتمسفر مناسب جهت انجام لح طیمح کینامیترمود یبررس 

 (.شهیش ت،یکامپوز ک،ی)سرام گریکدیات به فلز ریاتصاالت غ گر،یکدیاتصال فلزات به  -آنها یشوندگ میلح تیو قابل هیمواد پا 

 ( شهیو پا به ش مریبه پل ای)و  کیفلز به سرام غبرهمجنس اتصال

 آنها یکیو متالورژ یخواص استحکام یمحاسبه و بررس ینرم و سخت و چگونگ یکار میاتصال در لح یطراح 

 سخت و نرم  میفلز پرکننده در منطقه اتصال لح یجاگذار یفاصله اتصال، روش ها یطراح 

  ازیسخت و نرم در صورت ن یکار میگرم در لح شیپ یانتخاب دما  

 مخرب و مخرب(.  ریغ یابیارز یآزمون ها - یتر شوندگ یابیارز یسخت و نرم )آزمون ها میاتصال لح یابیارز یروش ها 

  سخت و نرم  میدر اتصاالت لح وبیساختار و مشخصات ع 

  سخت و مشخصات یکار میلح شیروش انجام آزما یفرم ها لیتکم یچگونگ -نرمسخت و  یکار میاستانداردها در لح 

 (. PQRآنها )و ثبت  یفیکنترل ک یها شیوروش انجام آزما (SPS)نرم و مشخصات آنها  یکار میلح شیو روش انجام آزما (BPS) آنها

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 وژه درسی توسط دانشجویانانجام تکالیف، انجام پر

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  و میان ترمسال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60                           سالآزمون پایان نیم

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

1. David M Jacobson, Giles, Humpston, Principles of Brazing, ASM International, 2005.  

2. Mel M. Schwartz, Brazing, ASM International, 2003.  

3. Dušan P Sekulić, Publisher, Advances in Brazing: Science, Technology and Applications, Woodhead 

Publishing Series in Welding and Other Joining Technologies, 2013. 

 لحیم کاری سخت و نرم  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Brazing and Soldering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. ه کارگاسمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:الف( 

ماند، اعوجاج،  تنش و کرنش پس یریاندازه گ یها شیو پس ماند، ر یحرارت یانتقال حرارت، دما، تنش ها و کرنش ها لیو تحل هیاز تجز هیپا میارائه مفاه

 دیدر جوش و ساخت و تول یساز هیو شب یطراح یها یبا کاربر یشکست و خستگ

 ها: سرفصل ای( مباحث ب

 یحرارت در جوشکار عیانتقال حرارت و توز  

 یفرم، اعوجاج و تنش پس ماند در جوشکار رییتغ لیتجزیه و تحل  

 یتنش پس ماند در جوشکار یریاندازه گ یروش ها  

 تنش پس ماند ی( برو…و  یورود یگرما-یجوش )سرعت جوشکار یارهیاثر متغ 

 گذراء  یحرارت یتنش ها 

 ( ی)تئور یتنش پس ماند در جوشکار عیمقدار و توز 

 شده  یجوشکار یاعوجاج در سازه ها یریاندازه گ یو تنور یتجرب یارائه فرمول ها 

 یشکست ترد در جوشکار یگاهشیو آزما یمطالعات تئور -یشکست در جوشکار دهیپد لیو تحل هیتجز  

 و ارتباط آن با تنش پس ماند  یشکست بر اثر خستگ لیو تحل هیتجز 

 یترد دروژنیتحت تنش و ه یخوردگ یپس ماند بر رو شأثر تن  

 یاثر اعوجاج وتنش پس ماند بر رو 

 تجزیه و تحلیل ترک ها و قید و بند در جوشکاری 

 توا و هدف:( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محپ

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50   ارزشیابی مستمر، پروژه و میان ترم

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

1. Koichi Masubuchi and D. W. Hopkins, Analysis of Welded Structures, Residual Stresses, Distortion, and Their 

Consequences, 2013. 

2. Oystein Grong, Metallurgical Modeling of Welding (Materials Modeling) CRC Press, 1994. 

3. Pan Michaleris, Minimization of Welding Distortion and Buckling, Woodhead Publishing 2011. 

4. L-E. Lindgren, Computational Welding Mechanics, 2007. 

 

 شده   تجزیه تنش ها در سازه های جوشکاری فارسی:عنوان درس به 

 نوع درس و واحد Analysis of Welded Structures عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:الف( 

  آنها آشنایی با روش های نوین مهندسی سطح جهت افزایش خواص سطحی قطعات و بهبود عملکرد 

 

 ها: سرفصل ای( مباحث ب

 منابع  ریسای پرتو الکترون زر،یپرتو ل ،یذوب سطح یندهای)فرایکیمتالورژ یها ندیشامل: فرا سطح نینو یمهندس یها ندیانواع فرا

، ...( و  گنیزیکروما ، نگیزینایآلوم ،ییپالسما ونیتراسین ،ییپالسما ونی)کربوراس ییایمیش -یحرارت یها ندیفرا ( ویمتمرکز انرژ

 ........ ،یشامل همزن اصطکاک ندهایفرا ریسا ،یزریشوک ل ،ییشامل: ساچمه کو یکیمکان یها ندیفرا

 یپاشش حرارت ،ییایمیش ینشان ،رسوبیکیزیف یشامل: رسوب نشان یپوشش ده  

 بر پالسما.  یمبتن یروش ها 

 با سرعت مافوق صوت  یحرارت یروش ها 

 ه سرد با سرعت مافوق صوت یروش ها 

 زریبا ل ینشان هیال  

 انتخاب روش. ند،یشامل: انتخاب مواد، انتخاب فرا سطح یهندسم روش یمراحل اجرا 

 یانتخاب ندیفرا یاجرا مراحل 

  نحوه ارزیابی خواص سطحی شامل: خواص مکانیکی )سختی، استحکام چسبندگی و چقرمگی( خواص شیمیایی شامل :  ترکیب

ن و خواص فیزیکی شمال: مطالعه زبری سطح ، ساختار میکروسکوپ، تخلخل، تشخیص فازهای شیمیایی عناصر خوردگی، اکسیداسیو

 موجود

 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  ترم و میانسال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50                              سالآزمون پایان نیم

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

 
1. .ASM Metals Handbook Vol. 5, Surface Engineering, ASM Interational. 

2. D.D. DDDDDDDD, D. DDDDDDDD, DDDDDDDD DDDDDDD DDDDDDDD: D DDDDDDDD DD DDDDDDD DDDDDDDDDDD, 1991. 

3. D. DDDDDDDDDD, D. DDDDDDDDD, DDDDDDD DDDDDDDDDDD DD DDDDDD, DDDDDDDDD, DDDDDDDDD, DDDDDDDDDDDD, DDD DDDDD, 1999. 

4. D. D Bach, A.Laarmann,and T. Wenz, Modern Surface Technology, 2004. 

 مهندسی سطح پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Surface Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:الف( 

ک طرح مبانی تماس انواع سطوح با یکدیگر و نوع سایشی که اتفاق می افتد به همراه مکانیزم ها و تئوری های مختلفی که در مباحث تریبولوژی

 مطرح می شوند

 

 ها: سرفصل ای( مباحث ب

 یبولوژیبر تر یمقدمه ا 

 یسطوح مهندس یها یسلح، ناهنجار ی: زبریسطوح و تماس سطح یژگیو 

 محل اتصال،  شدن و پوششها بر اصطکاک چسبنده، بزرگ یسطح یها لمیف راتیاصطکاک ، اصطکاک چسبنده همراه با تاث نیاصطکاک: قوان

 طکاکسطح بر اص یو ناهنجار یسطح یها لمی، دما، ساختار ، ف طی، سرعت ، مح روین راتیتاث ک،یشکل پالست رییتغ لهیاصطکاک بوس

 یبولوژیسطح در تر یدما یریمحاسبه و اندازه گ 

 مربوطه ، انتخاب  یتئور ،یخراش شیو سا کیشکل پالست رییتغ لهیبوس شیچسبنده ، انتخاب مواد ، سا شیسا یچسبنده ، تئور شی: ساشیسا

 اندک(  اریدامنه بسبا  زیر ینوسان ی)تماس نگیفرت شیو سا یرفتگ شی، سا ییایمیو ش یخوردگ شیسا ،یخستگ شیسا مواد،

 ها کیها و سرام مریو اصطکاک پل شیجامد، سا یو اصطکاک روانکار شیسا 

 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50   رم، میان تسالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

 

1. Engineering Tribology, G. W. Stachowiak and A. W. Batchelor, 4th edition, Elsevier, 2014. 

2. Tribology, I. M. Hutchings, 1992. 

3. D.D. DDDDD, DDDDDDD DDDDDDDDDDD DDD DDDDDDDDD DDD DDDD DDDDDDDDDD, DDD DDDDDDDDDDDDD, 2001 

 

 

 

 تریبولوژی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Tribology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 وارد دیگر: ..............م کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:الف( 

 طرح مبانی مهندسی خوردگی و آشنایی را روش های کاهش خوردگی در نمونه های جوشکاری شده

 

 ها: سرفصل ایباحث ( مب

 مهندسی خوردگیبر  یمقدمه ا 

 پایه های الکتروشیمیایی خوردگی 

 انواع خوردگی مقاطع جوش 

 خوردگی مقاطع جوش فوالدهای ساده کربنی و زنگ نزن 

 خوردگی مقاطع جوش آلیاژهای غیر آهنی 

 روش های کاهش خوردگی مقاطع جوش 

 

 و هدف:( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا پ

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان

 

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50 سال و میان ترمهای کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

 

1. Davis JR, editor. Corrosion of weldments. ASM international; 2006. 

2. McCafferty, Edward. Introduction to corrosion science. Springer Science & Business Media, 2010. 

3.Revie, R. Winston. Corrosion and corrosion control: an introduction to corrosion science and engineering. 

John Wiley & Sons, 2008. 

 

 

 

 

 خوردگی مقاطع جوشکاری شده  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Corrosion of Weldments عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 داد ساعت:تع

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:الف( 

 معرفی و دسته بندی مواد مهندسی و آشنایی با معیارهای انتخاب مواد بر حسب کلریرد و مشخصات مد نظر

 

 ها: سرفصل ای( مباحث ب

  مواد مهندسیو معرفی مقدمه 

 اهداف مهم انتخاب مواد مهندسی 

 قیمت و اقتصاد در انتخاب مواد 

 انتخاب مواد بر اساس خواص مکانیکی 

 انتخاب مواد برای کاربردهای مقاومت به سایش 

 انتخاب مواد برای کاربردهای مقاومت به خوردگی 

 مواد کاربردی در دمای باال 

 معرفی استانداردهای الزم جهت انتخاب مواد 

 زارش نویسی استاندارد به منظور معرفی یا ماده مشخصگ 

 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان

 

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50 سال و میان ترمهای کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

 

1. Crane, F. Selection and use of engineering materials. Elsevier, 1997. 

 

 

 

 

 انتخاب مواد مهندسی درس به فارسی:عنوان 

 نوع درس و واحد Selection of Engineering Materilsa عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی عملی دارد، چه  اگر واحد
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 هدف کلی:الف( 

 ذ اتم ها در جامدات شامل قوانین، معادالت، سرعت، مکانیزم ها، ضرایب نفوذ و غیره طرح کلیه مباحث مربوط به نفو

 ها: سرفصل ای( مباحث ب

 کیاول و دوم ف نیقوان . 

 چند حالت خاص  یبرا کهیحل قانون دوم ف 

 نفوذ توسط اعمال تنش لیتسه 

 بر اساس روابط نفوذ. یفاز ینرخ استحاله ها 

 نفوذ.  یاتم یتنور 

 بر نفوذ کیدرواستاتیه فشار ریتأث 

 قیقر یاژهاینفوذ در آل 

 در فلزات خالص  ینفوذ ناخالص 

 ی و ضریب نفوذ درهم )شیمیایی(نفوذ ذات بیضرود،نفوذ در خ بیضر 

 پدیده کرکندال روابط دارکن 

 نفوذ در جامدات یونی و سرامیک ها 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 نجام پروژه درسی توسط دانشجویانانجام تکالیف، ا

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال و میان ترمهای کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50                        سالآزمون پایان نیم

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

1. Shewmon, Paul, ed. Diffusion in solids. Springer, 2016.  

2.Diffusion in Solids (Fundamentals, Methods, Materials, Diffusion-Controlled Processes). Springer, 2007. 

2. Martin Eden, Diffusion in Solids, field theory, solid state principle & applications, John Wiley Sons, 2000. 

 

 

 

 

 

 نفوذ در جامدات  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Diffusion in Solids عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی:الف( 

 آشنایی دانشجویان به اصول روش های آنالیز حرارتی مواد و نقش متغیرهای موثر در حصول جواب های قابل اطمینان

 ها: سرفصل ای( مباحث ب

 یحرارت زیآنال یهابا روش  یکل ییآشنا 

 شیآزما نیا یمؤثر رو یها ریمتغو   یافتراق یجرم سنج یحرارت زیآنال 

 روش نیبا ا ندهایفرآ یکینتیمطالعات س نحوه 

 روش نیمؤثر در اخذ جواب مناسب از ا یها ریمتغو  حرارت زیآنال 

 روش نیبا ا یکینتیمطالعات س نحوه 

 هم زمان یحرارت زیآنال های روش 

 یحرارت زیآنال یگازها در دستگاه ها زیو آنال ییاشناس یروش ها  

 یروش ها بیترک EGA  وEGD  باTG  وDSC ای DTA  

 یحرارت-یکیمکان یحرارت زیآنال یروش ها 

  سایر روش های آنالیز حرارتی و روش های کالری متری در دمای ثابت 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 انجام پروژه درسی توسط دانشجویان انجام تکالیف،

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  و میان ترمسال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50                       سالآزمون پایان نیم

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

 
1. Micheal E. Brown, Introduction to Thermal Analysis Techniques and Applications, 2001. 

2. Paul Gabbott, Principles and Application of Thermal Analysis, 2008. 

3. Haines, Peter J. Thermal methods of analysis: principles, applications and problems. Springer, 2012. 

4. P.J. Haines, Principles of Thermal Analysis and Calorimetry, 2002, RSC. 

5. Stephen Z.D. Cheng” Hand book of Thermal Analysis and Calorimetry” Elsevier, 2002. 

6. Joseph D. Menczel and R. Bruce Prime "Thermal Analysis of Polymers: Fundamentals and Applications” 

Wiley, 2009. 

 

 ارتی مواد اصول آنالیز حر عنوان درس به فارسی:

 Principles of Thermal Analysis of عنوان درس به انگلیسی:

Materials  
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی چه اگر واحد عملی دارد، 



 29/    مهندسی مواد کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی:الف( 

 آشنایی با تغییر حالت های ممکن فازی در سیستم های متالورژیکی و بررسی ترمودینامیکی و سینتیکی آنها

 ها: سرفصل ای( مباحث ب

 حالت رییانواع تغ و   حالت رییتغ فیتعر. 

 داریپا مهیو ن داریأصول تعادل پا کینامیحالت بر اساس ترمود رییتغ یتئور. 

 حالت رییتغ یمحرکه برا یروینو  حالت رییسرعت تغ فیتعر، حالت رییتغ یطبقه بند 

  حالت  رییتغترمودینامیک و سینتیک 

 حالت رییسرعت تغ یریاندازه گ یروش ها 

 حالت رییسرعت تغ معادالت 

 موثر یو پارامترها یمحرکه تجرب یهمگن انرژ ریحالت غ رییتغ یرعت براس معادالت 

 زمان راتییتغ یها یمنحن 

 و تبلور مجدد یابیباز یندودالیحالت اسپ رییدرجه حرارت و تغ 

 یابیو باز یحالت توام با جوانه زن رییتغ، یابیباز 

 سرعت رشد دانه هاو  حرکت مرز دانه ها 

 بینیت فاز یافستالوگریو مشخصات کر سمیمکان  

 حالت رییسرعت تغ نیو قوان رمنظمیحالت منظم به غ رییتغ 

 و رشد مناطق یمناطق جوانه زن 

 حالت بدون نفوذ اتم ها رییبدون نفوذ و جا به جا شدن اتم ها. مشخصات تغ یحالت ها رییتغ 

 یتیمارتنز یحالت ها رییسرعت تغ اتخصوصی 

 حتوا و هدف:( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با مپ

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  ومیان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50                       سالآزمون پایان نیم

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

1. Porter, David A., and Kenneth E. Easterling. Phase transformations in metals and alloys (revised reprint). CRC 

press, 2009. 

2.Perez, Nestor. Phase Transformation in Metals: Mathematics, Theory and Practice. Springer Nature, 2020. 

3. Thermodynamics in Materials Science, Robert Dehoff, 2nd Edition, Taylor and Francis Group, 2006. 

4. Kinitics of Materials, Robert W. Balluffi, Samuel M. Allen,and W. Craig Carter, John Wiely and Sons Inc, 2005. 

 های متالورژیکی  تغییر حالت عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Metallurgical Phase Transformation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟وع آموزش تکمیلی ناگر واحد عملی دارد، چه 



 30/    مهندسی مواد کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی:الف( 

 مطالعه کلی میکروارگانیسم ها و سینتیک و انواع آنها

 ها: سرفصل ای( مباحث ب

 آن یها و کاربردها سمیکروارگانیبر م یمقدمه ا 

 ها، قارچ ها، مخمرها و جلبک ها( ی)باکتر یها در متالورژ سمیکروارگانیم انواع. 

 عملکرد، تحمل و ...(  ک،ینتیها )س سمیکروارگانیم سهیمقا 

 دیاس ک،یگلوکون دیاس کهیاگزال دیاس ک،یتریس دی)اس یآل یها دیو اس یمعدن یدهایها شامل: اس سمیکروارگانیتوسط م یدیتول یدهایاس 

 (گرید یدهایاس ک،یمال

 کیولوژیبه روش با یآل یدهایاس دیتول یصنعت یروش ها 

 یکیولوژیمحصوالت با یخالص ساز 

 ( در صنعتنگیچیولی)با یستینحالل زا 

 یو ...(، مدل ها وریجذب )النگ م یکنترل کننده، مدل ها یمدل ها ک،ینامیو ترمود کینتیس ( انحاللSCM ) 

 و ...( یدر جا، ستون پ،یمختلف تماس )ه یراکتورها، موازنه جرم در راکتورها، روشها 

 روش های آنالیزی 

 شمارش میکروارگانیسم ها 

 ای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:( راهبردهپ

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  و میان ترمسال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50                      سالآزمون پایان نیم

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

1. Villadsen, John, Fundamental Bioengineering, John Wiley & Sons, 2016. 

2. Tkacz, Jan S., and Lene Lange, Advances in fungal biotechnology for industry, agriculture, and medicine. 

Springer, 2004. 

3. Gadd, Geoffrey Michael, Ed. Fungi in biogeochemical cycles, Vol. 24, Cambridge University Press, 2006. 

4. Kavanagh, Kevin, Ed. Fungi: biology and applications, John Wiley & Sons, 2011. 

5. Murr, Lawrence, Ed. Metallurgical applications of bacterial leaching and related microbiological phenomena, 

2012. 

6. Kawatra, S. Komar, and K. A. Natarajan, Mineral Biotechnology, SME, 2001. 

 زیست فناوری در مهندسی مواد  عنوان درس به فارسی:

 Biotechnology in Materials عنوان درس به انگلیسی:

Engineering  
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. ه کارگاسمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 31/    مهندسی مواد کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی:الف( 

 فرایندها. آشنایی با روش های نوین و سنتی ساخت مواد، ساخت افزایشی، محدودیت ها و صنعتی شدن این

 ها: سرفصل ای( مباحث ب

 معرفی و تاریخچه ساخت افزایشی 

 مختصات پودری در فرایندهای ساخت افزایشی 

 یشیساخت افزا یندهایانواع فرا 

  بعد ساخت یلیتکم یندهایفرا 

 متالورژی ساختارهای پرینت شده فلزی 

 خواص مکانیکی قطعات فلزی ساخته افزایشی 

  یرد صنعتامو هیو ارا یبررس 

 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان

 

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50   و میان ترم سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50                               سالآزمون پایان نیم

 منابع پیشنهادی: ( فهرست ث

 
1.Gu, Dongdong. Laser additive manufacturing of high-performance materials. Springer, 2015.  

2. Kumar, L. Jyothish, Pulak M. Pandey, 3D printing and additive manufacturing technologies.  Springer, 2019. 

3. Zhang, Jing, and Yeon-Gil Jung, Additive manufacturing: materials, processes, quantifications and applications. 

Butterworth-Heinemann, 2018. 

4. Singh, Rupinder, and J. Paulo Davim, eds. Additive Manufacturing: Applications and Innovations. CRC Press, 

2018. 

5.Brandt, Milan, ed. "Laser additive manufacturing: materials, design, technologies, and applications." 2016. 

 

 

 

 ساخت افزایشی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Additive Manufacturing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 32/    مهندسی مواد کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی:الف( 

 مطالعه کلی میکروارگانیسم ها و سینتیک و انواع آنها

 ها: سرفصل ایحث ( مباب

 ای بر مواد پیشرفتهمقدمه 

 فناوریمبانی نانو 

 بندی مواد نانوساختار و برخی خواص آنهاتعریف و تقسیم 

 نانو مواد صفر بعدی، نانو خوشه ها 

 نانو مواد یک بعدی، نانوساختارهای کربنی 

 نانو مواد دو بعدی، گرافن، باکی پیپر، الیه های نازک 

  ،خواص، تولید و کاربردو نانو کامپوزیت ها هاوکریستالناننانو مواد سه بعدی : 

 یابی مواد نانوساختارمشخصه 

 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  و میان ترمسال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50                          سالآزمون پایان نیم

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

 
1. Philippe Serp, Bruno Machado, Nanostructured Carbon Materials for Catalysis, Royal Society of Chemistry, 2015. 

2. Ruslan Z. Valiev, Alexander P. Zhilyaev, Terence G. Langdon, Bulk Nanostructured Materials: Fundamentals 

and Applications, John Wiley & Sons, OCT 2013. 

3. Sivakumar, P. M, ‘’Nanostructure, nanosystems, and nanostructured materials: theory, production’’, Apple 

Academic Press, 2014. 

4. Arvey Goldestein, Handbook of nanophase materials, Marcel Dekker Inc., 1997. 

 

 

 مواد نانوساختار عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Nanostructured Materials عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 :تعداد واحد
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 33/    مهندسی مواد کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی:الف( 

 االتیس کینامیبا د ییمحاسبه تنش پسماند، آشنا ،یانتقال حرارت، شکل هندس یحوزه، بررس نیا یاز نرم افزارهاجوش با استفاده  یطراح هیپا میارائه مفاه

 .یجوشکار کیزیکمک به درک بهتر ف ،یجوشکار طیشرا ینیب شیپ تیقابل ،یمحاسبات

 ها: سرفصل ای( مباحث ب

  اصول اولیه مدل سازی فرآیندهای جوش و اتصال 

   حرارت و توزیع شار حرارتی در جوشکاریمدل سازی انتقال 

  )بررسی انواع نیروهای وارد بر حوضچه جوش )نیروهای وارد بر حجم، وارد بر سطح و شرایط مرزی 

  انژی آشنایی با مفاهیم دینامیک سیاالت محاسباتی )بقای جرم، مومنتوم و انرژی، دیورژانش، معادالت ناویر استوکس و تابع جریان، دیدگاه الگر

 اویلری( و 

   (سطح آزاد یریرهگ کی، تکنو تفاضل محدود حجم محدود -مروری بر روش های عددی حل معادالت دیفرانسیل جزئی )اجزا محدود 

   آشنایی با انواع حل گرهای عددی شامل ضمنی و صریح، تکنیک های همگرایی و رفع خطا، تعریف گام های زمانی، انواع مش بندی فعال و

 غیرفعال

  تحلیل تغییر فرم، اعوجاج و تنش پسماند حین جوشکاری تجزیه و 

  پیش بینی اثر متغیرهای جوشکاری )سرعت جوشکاری، گرمای ورودی و ... ( بر روی طراحی جوش و خواص آن 

  مقدمه ای بر نرم افزارهای پیشرو منطبق بر روش های حل عددی 

 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 ام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویانانج
 

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  و میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 40                      سالآزمون پایان نیم

 درصد 20                      پروژه

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

1. 1- H. Cerjak, K.E. Easterling, Mathematical Modeling of Weld Phenomena, The Institute of Materials, 1993. 

2- John A. Goldak, M. Akhlaghi, Computational Welding Mechanics, Springer, 2005. 

3- Joel H. Ferziger, M. Peric, Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 3rd Edi., 2002. 

4- P. Michaleris, Minimization of welding distortion and buckling, Modelling and implementation, WP, 2011. 

6- G. Takács, Temperature Controlled Welding Simulation, 2016.  

 

 یجوشکار یها ندیفرا یمحاسبات یمدل ساز عنوان درس به فارسی:

 Computational Modeling of Welding عنوان درس به انگلیسی:

Processes 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 ملی ع تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 34/    مهندسی مواد کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی:الف( 

 آشنایی با مباحث نوین در جوشکاری و اتصال مواد پیشرفته

 ها: سرفصل ای( مباحث ب

 و رشد دانه ها در فلز جوش یجوانه زن 

 ها و درشت جدایش ها در ضمن انجماد فلز جوش ریزجدایش 

 خوردن در منطقه مجاور جوش ترکو  حالت جامدخوردن  ترک،  خوردن گرم ترک 

 در منطقه مجاور جوش یخواص مکانیک افت 

 در مقاطع جوش یو خستگ شکست 

 یجوش پذیر یها آزمون 

 فلزات غیرمشابه اتصال 

 یجوش یکار روکش 

 فوالدهای زنگ نزن جوشکاری 

 سوپرآلیاژها جوشکاری 

 آلیاژهای منیزیم جوشکاری 

 ÷انوکامپوزیت هامواد نانوساختار و ن جوشکاری 

 آلیاژهای انتروپی باال جوشکاری 

 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 انجام تکالیف، انجام پروژه درسی توسط دانشجویان

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  و میان ترمسال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50                       سالآزمون پایان نیم

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ث

1. John C. Lippold , Welding Metallurgy and Weldability, , Wiley, 2015. 

2. John N. DuPont, John C. Lippold, Samuel D. Kiser, Welding Metallurgy and Weldability of Nickel-Base Alloys, 

Wiley, 2009. 

3. John C. Lippold and Damian J. Kotecki, Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steels, Wiley, 2005. 

 

 2متالورژی جوشکاری پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Welding Metallurgy 2 یسی:عنوان درس به انگل

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  مایشگاه آز سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 


