
 

 

 

 دانشکده مهندسی مواد

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی

 

 واحد رساله دکتری( 20واحد درسی و  16واحد، شامل  36)تعداد کل واحدها: 

 واحد( 3دروس جبرانی )
 پیشنیاز تعداد واحد نام درس شماره درس

 - 3 ریاضیات مهندسی پیشرفته  1110700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجاز است. با موافقت استاد راهنما ها/خارج از دانشکدهمدولاخذ صرفاً یک درس از چارت دروس سایر 

 واحد( 6) دروس اصلی
 پیشنیاز تعداد واحد نام درس شماره درس

 2خواص فیزیکی مواد  3 مواد پیشرفته خواص فیزیکی  1116706

 1خواص مکانیکی مواد  3 مواد پیشرفته خواص مکانیکی  1116707

 - 3 فیزیک حالت جامد  1110703

 واحد( 10دروس تخصصی )

 مواد پیشرفته Iمدول 

 فرآیندهای ساخت و خواص مواد IIمدول 

 فرآوری مواد IIIمدول 

 مهندسی سطح و خوردگی IVمدول 



 

 

 مواد پیشرفته  –Iمدول دروس تخصصی: 
شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

شماره 

 درس

تعداد  درسنام 

 واحد

 2 خواص و كاربرد ذرات و مواد نانو 1128706 2 سرامیک های مهندسی  1116705
 2 آنالیز حرارتی 1116609 2 المان های محدود 1116675

 2 بازیابی و تبلور مجدد 1116677 2 الیه های نازک 1110708

 2 پیشرفتهمتالورژی پودر  1112604 2 تغییر حالتهای متالورژیکی   1116620

 2 آشنائی با نانوفناوری 1128702 2 نفوذ در جامدات   1116605

 2  1الکتروسرامیک  1116697 2 بیومواد پیشرفته 1116630

 2 علم و مهندسی مواد در میکروالکترونیک 1116694 2 كامپوزیت ها 1116688

 2 تئوری الکترونی مواد - 2 سیستم های چند جزئی  1116693

 2 پلیمر پیشرفته - 2 هانانوكامپوزیت 1128714

 2 آلیاژهای دمای باال - 2 مواد مغناطیسی پیشرفته -

 فرآیندهای ساخت و خواص مواد  –IIمدول دروس تخصصی: 
شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

 2 مکانیزم های مقاوم شدن مواد 1116708 2 نقص شبکه ای 1116618

 2 تغییر حالتهای متالورژیکی   1116620 2 بازیابی و تبلور مجدد 1116677

 2 روش های پیشرفته جوشکاری  1116639 2 فرآیندهای انجماد پیشرفته   1116613

 2 فرایندهای پیشرفته ریخته گری 1116691 2 نفوذ در جامدات   1116605

 2 متالورژی جوشکاری پیشرفته  1126604 2 تغییر فرم گرم 1110710

 2 طراحی مهندسی در ریخته گری 1116684 2 پدیده های انتقال پیشرفته  1114668

خوردگی و جنبه های مکانیکی آن در قطعات  1126614 2 بافت و ناهمسانگردی      1116647

 جوشکاری شده

2 

 2 المان های محدود 1116675 2 مدل سازی فرآوری مواد 1116657

 2 آنالیز حرارتی 1116609 2 فرآیند های تولید ذرات نانو و مواد نانو 1128704

 2 متالورژی پودر پیشرفته 1112604 2 كامپوزیت های ریخته گری 1122601

 2 خزش 1116628 2 شکست 1116623

 2 تغییر حالت های مارتنزیتی - 2 خستگی 1116625



 

 

 

 

 

 

 فرآوری مواد –IIIمدول دروس تخصصی: 
شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

 2 المان های محدود 1116675 2 پدیده های انتقال پیشرفته  1114668

 2 نفوذ در جامدات   1116605 2 سینتیک پیشرفته  1114650

 2 فرآیند های تولید ذرات نانو و مواد نانو 1128704 2 شیمی فیزیک دمای باال 1110713

 2 مدل سازی فرآوری مواد 1116657 2 تئوری پایرومتالورژی 1114695

 2 الکتروشیمی پیشرفته  1118648 2 هایدرومتالورژی  1114683

 2 آنالیز حرارتی 1116609 2 استخراج فلزات نادر 1114685

 2 سیستم های چند جزئی  1116693 2 آهن اسفنجی 1114680

 2 روش های پیشرفته فرآوری مواد - 2 فوالد سازی ثانویه  1112620

 2 طراحی فرآیندهای متالورژی استخراجی - 2 تغییر حالتهای متالورژیکی   1116620

 مهندسی سطح و خوردگی  –IVمدول دروس تخصصی: 
شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

 2 حرارتی آنالیز 1116609 2 متالورژی سطح پیشرفته 1116635

 2 بازدارنده های خوردگی 1118667 2 الیه های نازک 1110708

 2 آشنائی با نانوفناوری 1128702 2 تریبولوژی  1116615

 2 نانوسایش 1128718 2 الکتروشیمی پیشرفته  1118648

 2 مهندسی سطح و نانوپوشش ها 1128716 2 سینتیک پیشرفته  1114650

 2 بافت و ناهمسانگردی      1116647 2 خوردگی پیشرفته 1118640

 2 روش های پیشرفته جوشکاری  1116639 2 خوردگی در دمای باال  1118622

 2 متالورژی جوشکاری پیشرفته  1126604 2 جنبه های مکانیکی خوردگی 1118655

 2 بیومواد پیشرفته 1116630 2 رنگ و پوششهای تبدیلی  1118660
 2 نفوذ در جامدات   1116605 2 المان های محدود 1116675

 2 تغییر حالتهای متالورژیکی   1116620 2 خوردگی میکروبی -



 

 

 

 

  امکان اخذ یک درس وجود دارداز بین این سه درس تنها 

 دانشکده مهندسی مواد

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 گرایش نانومواد-علوم و فن آوری نانودوره دکتری 

 واحد رساله دکتری( 20واحد درسی و  16واحد، شامل  36)تعداد کل واحدها:  

 واحد( 3دروس جبرانی )
 پیشنیاز تعداد واحد نام درس شماره درس

 - 3 ریاضیات مهندسی پیشرفته 1110700

 - 3 فیزیک حالت جامد 1110703

 واحد( 6دروس اصلی )
 پیشنیاز تعداد واحد نام درس شماره درس

  2 آشنائی با نانوفناوری 1128702

  2 نانو و ساختارهای ذرات شناسائی خصوصیات 1128708

  2 فرآیند های تولید ذرات نانو و مواد نانو 1128704

 واحد( 10) دروس تخصصی
شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

 2 هانانوكامپوزیت  1128714 2  خواص و كاربرد ذرات و  مواد نانو 1128706

 2 نانوسایش 1128718 2 پوشش ها  مهندسی سطح و نانو 1128716

 2 الیه های نازک 1110708 2 ها و كاربرد آن در پزشکینانومتریال 1120760

 2 تغییر حالتهای متالورژیکی 1116620 2 الگوسازی كامپیوتری سیستم های نانو 1128722

 3 مواد پیشرفته خواص فیزیکی  1116706 3 مواد پیشرفته خواص مکانیکی  1116707

 3 خواص مغناطیس مواد 2112718 3 نانوترمودینامیک 2110706

 2 *بیومواد كامپوزیتی 1120748 2 *بیومواد پلیمری 1120728

 2 *بیومواد پیشرفته 1116630 2 های میکرو و نانوجریان 1514710

 2 فناوری نانوالیاف 1120760 3 ساختار الکترونی پیشرفته مواد 2012733



 

 

 

 دانشکده مهندسی مواد

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 متریالگرایش بیو-مهندسی پزشکیدوره دکتری 

 واحد رساله دکتری( 20واحد درسی و  16واحد، شامل  36)تعداد کل واحدها:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دروس معادل شامل هر سه درس مرتبط با بیومواد فلزی، بیومواد كامپوزیتی و  بیوسرامیک 

 واحد( 7دروس جبرانی )
 پیشنیاز تعداد واحد نام درس شماره درس

 - 2 بافت مهندسی 1120750

 - 2 بیومواد پلیمری 1120728

 - 3 بیوشیمی 1120724

 واحد( 6دروس اصلی )
 پیشنیاز تعداد واحد نام درس شماره درس

 و آناتومی فیزیولوژی 2 زیست سازگاری پیشرفته 1120746

 بیومواد پیشرفته یا دروس معادل آن 2 مواد قابل كاشت در بدن 1120744

 - 2 تخریب پذیری بیومواد در پزشکی 1120730

 واحد( 10) دروس تخصصی
شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

 2 بیوسرامیک پیشرفته 1120764 2 سیستم های نوین رهایش مواد بیولوژیکی 1120754

 3 لیزر و كاربرد آن در پزشکی   1120732 2 نانومتریال ها و كاربرد آن در پزشکی 1120760

 2 مهندسی سلول های بنیادی   1120768 2 آزمون های بیولوژی و سترون كردن مواد پزشکی 1120762

 2 حسگرهای زیستی )بیوسنسور ها( - 2 مواد دندانی 1120742

 - ژل و كاربرد آن در پزشکی  1120722 2 های بیولوژیکیهای نفوذ در سیستمپدیده 1120766

 2 مباحث ویژه در بیومواد 1120756 2 اصول و كاربرد مهندسی سطح در پزشکی 1120736


