
  

  
  
  
  
  
  
  

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  1دروس ترم   درس کد

  پایه     3 1ریاضی   30977
  پایه     3 1فیزیک   30958

  پایه     3 شیمی عمومی   310960
  عمومی     3 زیان خارجه   311274
  عمومی     1 1تربیت بدنی   31301

  پایه  310960   1 آزمایشگاه شیمی  310969
  عمومی     2 1اندیشه اسالمی   31293

  عملی     1 کارگاه عمومی  311181
          
            

  17  جمع واحدها

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  2دروس ترم   درس کد

  پایه   30977 3 2 یعموم یاضیر  30955
  پایه   30958 3 2 کیزیف  30959

  اصلی   310960 3 شگاهیو آزما یگراف ستالویکر  311163
  اصلی   30958 2 کیاستات  311161
  عملی    2 یصنعت یکش نقشه  310984
  پایه  30958  1 1 کیزیف شگاهیآزما  310960
  عمومی    3 یفارس اتیادب  31299
  عمومی   31293 2 2 یاسالم شهیاند  31294

            
            

  19  جمع واحدها

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  3دروس ترم   درس کد

  پایه    30955 3 معادالت دیفرانسیل  310973
  اصلی    311161 3 مقاومت مصالح  311162
  اصلی    30959 3 مبانی مهندسی برق  311159
  اصلی    310960و30955 3 شیمی فیزیک مواد  311165
  اصلی    311163 3 1خواص فیزیکی مواد  310987

  پایه  30959   1 2آزمایشگاه فیزیک  30961
  عمومی     2  اخالق اسالمی  311323

         
            
            

  18  جمع واحدها

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  4دروس ترم   درس کد

  پایه    310973  2  محاسبات عددي  310975
  پایه    310973  3  ریاضی مهندسی  310974
  اصلی    310973  3  هاي انتقال پدیده  311164
  اصلی    311165  3  1ترمودینامیک مواد  311166
  اصلی    310987و311162  3  1خواص مکانیکی مواد  311168
  الزامی- تخصصی    310987  3  1ریخته گري   311276
  اصلی  311159    1  آزمایشگاه مبانی برق  311160
  عمومی     2 تاریخ و تمدن اسالمی  311271

            
            

  19  جمع واحدها

ی  ت  ھادی  ی   ل از آن) ۹۳واد(ورودی  ند  و



  
  

  
  

 باشد. باشد که دانشجو ملزم به گذراندن آنها می دروس زبان تخصصی و انتخاب مواد از دروس اختیاري می  
  
  

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  6دروس ترم   درس کد

  الزامی- تخصصی    311170و311164  2  انجماد فلزات  311282
  اصلی  310987    1  آزمایشگاه متالوگرافی  311167
  الزامی- تخصصی    311170  2  روشهاي نوین آنالیز مواد  311290
  الزامی- تخصصی  311166    3  خوردگی و اکسیداسیون  311366
  الزامی- تخصصی    311170  2  حرارتی عملیات  311292
  اختیار- تخصصی    311168  2  پلیمرها  311405
  الزامی- تخصصی    311284  1  آزمایشگاه شکل دادن فلزات  311285
  اختیار- تخصصی    واحد گذرانده شده 80بیش از   2  زبان تخصصی  311450
  اختیار- تخصصی    311170  2  آلیاژهاي غیر آهنی  311258
  عمومی    31301  1  2تربیت بدنی   31302

  18  جمع واحدها

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  5دروس ترم   درس کد

  پایه    310975  3  مبانی کامپیوتر  310976
  اصلی    311168  2  2خواص فیزیکی مواد   311170
  الزامی- تخصصی    311168  3  1شکل دادن فلزات   311284
  الزامی- تخصصی    311168  3  2خواص مکانیکی مواد  311286
  اصلی    311168  1  1آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد   311169
  الزامی- تخصصی  311276    1  1آزمایشگاه ریخته گري   311281
  الزامی- تخصصی    311166  2  1استخراج فلزات  311294

  عمومی     2 انقالب  31296
            
            

  17  جمع واحدها

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  8دروس ترم   درس کد

  اختیار- تخصصی    واحد گذرانده شده  100بیش از   2  بررسی هاي غیر مخرب  311345
  اختیار- تخصصی    واحد گذرانده شده  100بیش از   2  انتخاب مواد فلزي  311343
  عمومی      2  دانش خانواده و جمعیت  311367
  عملی    واحد گذرانده شده  100بیش از   2  کارآموزي  310986
  عملی    واحد گذرانده شده  100بیش از   3  پروژه  310985
  اختیار- تخصصی    310976  2  کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد  311355
  اختیار- تخصصی    311284  3  2شکل دادن فلزات   311306

            
            
            

  16  جمع واحدها

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  7دروس ترم   درس کد

  اختیار- تخصصی    واحد گذرانده شده 80بیش از   2  اقتصاد و مدیریت صنعتی  311348
  الزامی- تخصصی  311292    1  آزمایشگاه عملیات حرارتی  311293
  الزامی- تخصصی    واحد گذرانده شده 80بیش از   1  انتقال مطالب علمی و فنی  311275
  عمومی      2  آشنایی با منابع اسالمی  31298

  الزامی- تخصصی    311282  1  آزمایشگاه انجماد فلزات  311283
  الزامی- تخصصی    311282  3  متالوژي جوشکاري  311287
  الزامی- تخصصی  311287    1  متالوژي جوشکاري آزمایشگاه  311288
  الزامی- تخصصی    311170و311168  2  متالوژي پودر  311289
  الزامی- تخصصی    311294  2  2استخراج فلزات   311295
  اختیار- تخصصی    311292  3  متالورژي سطوح و پوششها  311347

  18  جمع واحدها

ی  ت  ھادی  ی   ل از آن) ۹۳واد(ورودی ند  و


