
  

  
  
  
  
  
  
  

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

  پایه     3 1ریاضی عمومی   30977
 پایه     3 1فیزیک   30958

 پایه     3 شیمی عمومی   310960
  عمومی     3 زیان خارجه   311274
  پایه  310960   1 آز شیمی عمومی  310969
آشنایی با تاریخچه و مبانی   311876

 مهندسی مواد و متالورژي
  الزامی- تخصصی     2

  عمومی     2 1اندیشه اسالمی   31293
  پایه     1 کارگاه عمومی   311022

          
            

  18  جمع واحدها

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

  پایه    30977 3 2ریاضی عمومی   30955
  پایه    30958 3 2فیزیک   30959
  پایه     1 1آز فیزیک   30960

  پایه     2 کشی صنعتی نقشه  311030
  الزامی- تخصصی    30958 2 ایستایی  311877
  الزامی- تخصصی    310960 3 بلورشناسی و آزمایشگاه  311881
 عمومی     3 فارسی  31299
 عمومی     1 1تربیت بدنی   31301

           
            

  18  جمع واحدها

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

  پایه    30955 2 معادالت دیفرانسیل  311031
  پایه     2 مبانی و برنامه سازي کامپیوتر  311021

  پایه    30959 1 2آز فیزیک   30961
  الزامی- تخصصی    311877 2 مکانیک مواد  311878
  الزامی- تخصصی    30959 3 مهندسی برقمبانی   311879
  الزامی- تخصصی    30955و30958 3 شیمی فیزیک مواد  311883
  الزامی- تخصصی    311881 3 1متالورزي فیزیکی مواد  311887
  عمومی    31293 2 2اندیشه اسالمی  31294

           
           

  18  جمع واحدها

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

  الزامی- تخصصی    311031  2  هاي انتقال پدیده  311882
  پایه    311021  2  محاسبات عددي  310997
  پایه    311031  3  ریاضی مهندسی  311977
  الزامی- تخصصی    311883  3  1ترمودینامیک مواد  311884
  الزامی- تخصصی    311878  3  1خواص مکانیکی مواد  311885
  الزامی- تخصصی    311887  2  گري اصول انجماد و ریخته  311890
مهندسی مبانی آزمایشگاه   311880

  برق
  الزامی- تخصصی    311879  1

  عمومی      2  اسالمی اخالق  311323
            
            

  18  جمع واحدها

ی  ت  ھادی  ی   عد از آن) ۹۴واد(ورودی  ند  و 



  

  
  
  
  باشند که حتما باید گذرانده شود. از دروس اختیاري می 2و خواص مکانیکی 2دروس زبان تخصصی، متالورژي فیزیکی

  
  

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

  الزامی- تخصصی    311887  2  عملیات حرارتی  311908
  الزامی- تخصصی    311892  2  آهن و فوالدتولید   311899
  الزامی- تخصصی    311893و311892  3  تولید فلزات غیرآهنی  311896
  الزامی- تخصصی    311884  2  خوردگی و حفاظت مواد  311900
  الزامی- تخصصی    311887  2  ها و دیرگدازها سرامیک  311903
  الزامی- تخصصی    واحد درسی 80گذراندن   2  زبان تخصصی  311905
  اختیار- تخصصی    311917  2  آلیاژهاي غیرآهنی  311916
  الزامی- تخصصی    واحد درسی100گذراندن   2  ز موادروشهاي شناسایی وآنالی  311898

            
            

  17  جمع واحدها

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

  الزامی- تخصصی    311884  2  سینیتیک مواد  311889
  الزامی- تخصصی    311890  1  گري آزمایشگاه انجماد و ریخته  311891
  الزامی- تخصصی    311884  2  اصول پیرومتالورژي  311892
  الزامی- تخصصی    311884  2  اصول هیدرومتالورژي  311893
  الزامی- تخصصی    311885  3  1دهی مواد اصول شکل  311895
آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار   311888

  1مواد
  الزامی- تخصصی    311887  1

  الزامی- تخصصی    311885  1  1آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد  311886
  اختیار- تخصصی    311885  2  2خواص مکانیکی مواد  311910
  اختیار- تخصصی    311887  2  2متالورژي فیزیکی مواد   311917

  عمومی      2  اسالمی انقالب  31296
  18  جمع واحدها

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

  الزامی- تخصصی    311900  2  اصول مهندسی سطح  311901
  الزامی- تخصصی    311890  3  جوشکاري و اتصال مواد  311902
  الزامی- تخصصی    311893و311892  1  1آزمایشگاه تولید فلزات  311894
  الزامی- تخصصی    واحد درسی100گذراندن   1  انتقال مطالب علمی و فنی  311275
  عمومی    31301  1  2تربیت بدنی  31302

  اختیار- تخصصی    311890  2  گري فلزات غیرآهنی ریخته  311914
  الزامی- تخصصی    311908  1  آزمایشگاه عملیات حرارتی  311897
  اختیار- تخصصی    311899  2  فوالدسازي  311913
  اختیار- تخصصی    واحد درسی80گذراندن   2  مدیریت و اقتصاد مهندسی  311911
  عمومی     2 و تمدن اسالمی تاریخ  311271

  17  جمع واحدها

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

  الزامی- تخصصی    311275  3  پروژه کارشناسی  311906
  الزامی- تخصصی    واحد درسی100گذراندن   1  کارآموزي  311907
 عمومی      2  آشنایی با منابع اسالمی  31298

 عمومی      2  تنظیم خانواده و جمعیت  311367
  اختیار- تخصصی    واحد درسی100گذراندن   2  هاي غیرمخرب بررسی  311345
  اختیار- تخصصی    311895  2  2دهی مواد اصول شکل  311909
  اختیار- تخصصی    311901  3  ها مهندسی سطح و پوشش  311912
  اختیار- تخصصی    واحد درسی100گذراندن   2  طراحی و انتخاب مواد مهندسی  311918

            
            

  15  جمع واحدها

ی  ت  ھادی  ی   عد از آن) ۹۴واد(ورودی  ند  و 


