
 

 

 

 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 دانشكده مهندسي مواد

 

 استخراج فلزات -دوره كارشناسي ارشد مهندسي مواد 

 واحد پايان نامه( 6واحد سمينار و  2 ،واحد درسي 20شامل  -واحد 28تعداد كل واحدها: )                         

                                         

 مجاز است. با موافقت استاد راهنما خارج از دانشکده/های کارشناسی ارشداخذ صرفاً یک درس از چارت دروس سایر گرایش

 

 

 

 

 واحد (7 )دروس اختياري  واحد( 15دروس اجباري )

 تعداد نام درس درسشماره 

 واحد

 تعداد نام درس شماره درس

 واحد

 1 خطاهاي اندازه گيري  1116603 2 ترموديناميک پيشرفته  1116658

 2 پديده هاي انتقال پيشرفته 1114668 3 روش هاي نوين مطالعه مواد و آز 1114654

 2 المان هاي محدود 1116675 2 سينتيک پيشرفته  1114650

 2 شيمي فيزيک  دماي باال 1110713 2 تئوري پايرومتالورژي 1114695

 2  فوالد سازي ثانويه 1112620 2 هايدرومتالورژي  1114683

 2 آناليز حرارتي 1116609 2 استخراج فلزات نادر 1114685

 1 آزمايشگاه فرايندهاي متالورژيكي ـــ  2 سمينار 1110901

 2 سيستم هاي چندتايي ـــ 

 2 بررسي فني واقتصادي توليد فلزات ـــ

 2 طرح و کنترل پيشرفته فرآيندهاي متالورژي ـــ

 2 اصول شبيه سازي فرآيندهاي متالورژي ـــ

 2 توليد و مصرف فروآلياژها ـــ 

 2 متدولوژي تحقيق ـــ

 2 آهن اسفنجي 1114680

  3 رياضي مهندسي پيشرفته 1110700 استاد راهنمابا موافقت 



 

 

 

 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 دانشكده مهندسي مواد

 
 خوردگي و حفاظت از مواد –كارشناسي ارشد مهندسي مواد  دوره

 واحد پايان نامه( 6واحد سمينار و  2واحد درسي،  20شامل  -واحد 28تعداد كل واحدها: )                    

           استاد راهنمابا موافقت                                          

 

 مجاز است. با موافقت استاد راهنمااخذ صرفاً یک درس از چارت دروس سایر گرایش های کارشناسی ارشد 

 

 

 

 

 
 

 

 

 واحد (4 )دروس اختياري  واحد( 18دروس اجباري )

 تعداد نام درس شماره درس

 واحد

تعداد  نام درس شماره درس

 واحد

 2 بازدارنده هاي خوردگي 1118667 2 كتروشيمي پيشرفته ال 1118648

 2 رنگ و پوششهاي تبديلي  1118660 2 خوردگي پيشرفته 1118640

 2 خوردگي در محيطهاي طبيعي 1118665 2 خوردگي در دماي باال  1118622

 2 متالورژي سطح پيشرفته 1116635 2 جنبه هاي مكانيكي خوردگي 1118655

 2 بيومواد پيشرفته 1116630 2 حفاظت کاتدي و آندي 1118645

 2 متالورژي جوشكاري پيشرفته  1126604 3 روش هاي نوين مطالعه مواد و آز 1114654

 2 ناهمسانگردي بافت و 1116647 2 ترموديناميک پيشرفته  1116658

 2 المان هاي محدود 1116675 1 آزمايشگاه خوردگي پيشرفته 1118643

 2 سينتيک پيشرفته مواد 1114650 2 سمينار 1110901

 1 يشگاه اصول حفاظتآزما ــ 

 2 خوردگي در واحدهاي صنعتي ــ



 

 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 دانشكده مهندسي مواد

 شناسائي و انتخاب مواد -دوره كارشناسي ارشد مهندسي مواد               

  واحد پايان نامه( 6واحد سمينار و  2واحد درسي،  20شامل  -واحد 28)تعداد كل واحدها:                     

 مجاز است. با موافقت استاد راهنمااخذ صرفاً یک درس از چارت دروس سایر گرایش های کارشناسی ارشد 

 واحد (8 )دروس اختياري  واحد( 14دروس اجباري )

 تعداد نام درس شماره درس

 واحد

تعداد  سنام در شماره درس
 واحد

 2 نفوذ در جامدات 1116605 2 ترموديناميک پيشرفته 1116658

 2 تغيير فرم گرم 1110710 1 خطاهاي اندازه گيري  1116603

  2شكست 1116623 2 تئوري نابجايي ها 1116670

 2 متالورژي سطح پيشرفته  1116635 2 پيشرفتهفرايندهاي انجماد  1116613

 2 خوردگي پيشرفته  1118640 2 تغيير حالت هاي متالورژيكي 1116620

 2 سراميک هاي مهندسي  1116705 3 روش هاي نوين مطالعه مواد و آز  1114654

  2شرفته ريخته گري پيفرآيندهاي  1116691 2 سمينار 1110901

 

 

 

 

 

 

 

  يكسان(  عالمت )با تعداد دار عالمتدروس  ازفقط يكي 

  است. قابل اخذ

 2 مواد و روش هاي نوين توليد 1110716

 2 اليه هاي نازک 1110708
 2 المان هاي محدود 1116675
  2طراحي مهندسي در ريخته گري 1116684

  2مواد نانوساختار 1116607
 2 تريبولوژي 1116615

 2 خستگي 1116625
 2 خزش 1116628
 2 بيومواد پيشرفته 1116630
 2 بافت و ناهمسانگردي 1116647
  2روش هاي پيشرفته جوشكاري 1116639
 2 مدل سازي فرآوري مواد 1116657
 2 1الكتروسراميک  1116697
 2 مهندسي بافت 1120750
 2 بازيابي و تبلور مجدد 1116677

 2 کامپوزيت ها 1116688 

 2 بيومواد پليمري 1120728
 2 سيستم هاي چند جزيي 1116693

 2 نقص شبكه اي  1116618 

 2 پديده هاي انتقال پيشرفته 1114668 

  2مكانيک شكست 1126602 

  2متالورژي جوشكاري پيشرفته 1126604 

  و مواد نانو فرآيندهاي توليد ذرات نانو 1128704 استاد راهنمابا موافقت 2 

 2 آناليز حرارتي مواد 1116609 



 
 

 

 

 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 دانشكده مهندسي مواد

 

 ريخته گري –دوره كارشناسي ارشد مهندسي مواد 

 واحد پايان نامه( 6واحد سمينار و  2واحد درسي،  20شامل  -واحد 28تعداد كل واحدها: ) 

 

 مجاز است. با موافقت استاد راهنمااخذ صرفاً یک درس از چارت دروس سایر گرایش های کارشناسی ارشد 

 

 

 

 واحد (7 )دروس اختياري  واحد( 15دروس اجباري )

 تعداد نام درس شماره درس

 واحد

 تعداد نام درس شماره درس

 واحد

 2 گري کامپوزيت هاي ريخته 1122601 2 طراحي مهندسي در ريخته گري 1116684

 شبيه سازي فرايندهاي ريخته گري وانجماد 1122608 2 فرايندهاي انجماد پيشرفته  1116613
 

2 

 شمش ريزي 1122612 2 پديده هاي انتقال پيشرفته  1114668

 

2 

 مكانيک سياالت در ريخته گري 1122614 2 فرايندهاي پيشرفته ريخته گري 1116691

 

2 

 متالورژي پودر تزريقي  112616 2 پيشرفتهترموديناميک  1116658
 

2 

 2 متالورژي سطح پيشرفته  1116635 3 روش هاي نوين مطالعه مواد و آز 1114654

 ريخته گري پيشرفته  1116673 2 سمينار 1110901
 

2 

 1 خطاهاي اندازه گيري  1116603 

 2 بررسي هاي فني و اقتصادي در ريخته گري 1122606 

  استاد راهنمابا موافقت 

 

 2 مطالب ويژه ريخته گري و انجماد  1122610



 

  

 
 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 دانشكده مهندسي مواد

 

 جوشكاري –دوره كارشناسي ارشد مهندسي مواد 

 واحد پايان نامه( 6واحد سمينار و  2واحد درسي،  20شامل  -واحد 28تعداد كل واحدها: )

 

 

 مجاز است. با موافقت استاد راهنمااخذ صرفاً یک درس از چارت دروس سایر گرایش های کارشناسی ارشد 

 

 

 

 

 

 واحد (6  )دروس اختياري  واحد( 16دروس اجباري )

تعداد  نام درس شماره درس

 واحد

شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

 2 متالورژي سطح پيشرفته  1116635 2 روش هاي پيشرفته جوشكاري  1116639

 2 المانهاي محدود  1116684 2 متالورژي جوشكاري پيشرفته  1126604

 2 نفوذ در جامدات 1116605  2 مكانيک شكست 1126602

 2 ترموديناميک پيشرفته  1116658 2 فرايندهاي انجماد پيشرفته  1116613

 2 تغيير حالتهاي متالورژيكي 1116620 2 بازرسي و کنترل کيفي جوش 1126606

 2 تجزيه و تحليل تنش ها در سازه هاي جوشكاري شده  ـــ 1 آزمايشگاه جوشكاري پيشرفته  1126608

 2 چسب و اتصال مواد غيرفلزي ـــ 3 روشهاي نوين مطالعه مواد و آز  1114654

خوردگي و جنبه هاي مكانيكي آن در قطعات جوشكاري  1126614 2 سمينار 1110901

 شده

2 

 2 سيستم هاي طراحي و توليد به کمک کامپيوتر در صنعت اتصال ـــ  

 2 لحيم کاري سخت و نرم  ـــ

 2 مطالب ويژه 1116611   

 2 مدلسازي فرآوري مواد 1116657  

   1 خطاهاي اندازه گيري در تحقيق مواد 1116603   راهنما استادبا موافقت 



 

 

 

 

 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 دانشكده مهندسي مواد

 گرايش بيومتريال-دوره كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي

 (واحد پايان نامه 6واحد سمينار و  2واحد درسي،  20شامل -واحد 28)تعداد كل واحدها: 

 

 

 مجاز است. با موافقت استاد راهنمااخذ صرفًا یک درس از چارت دروس سایر گرایش های کارشناسی ارشد 

 

 

 

              

 

 واحد (9 )دروس اختياري  واحد( 13دروس اجباري )

 تعداد واحد نام درس شماره درس واحد تعداد نام درس شماره درس

1120719 
زيست مقدمه اي بر 

 **سازگاري
2 1120736 

اصول و کاربرد مهندس سطح در 

 پزشكي
2 

 2 مباحث ويژه در مهندسي پزشكي 1120756 2 بيومواد پليمري 1120728

 1120770 2 بيومواد فلزي 1120730
تخريب پذيري بيومواد در محيط هاي 

 بيولوژيكي
2 

1120738 
-خواص و کاربرد بيوسراميک

 ها در پزشكي
2 1120762 

آزمون هاي بيولوژيكي زيست مواد و 

 سترون کردن مواد پزشكي
2 

1120740 
هاي شناسايي و انتخاب روش

 مواد پزشكي
3 1120766 

هاي هاي نفوذ در سيستم پديده

 بيولوژيكي
2 

 2 بيومواد کامپوزيتي 1120748 2 سمينار 1110901

   استاد راهنما                                         با موافقت  

1120754 
سيستم هاي نوين رهايش مواد 

 بيولوژيكي
2 

 2 نانومتريال ها و کاربرد آن در پزشكي 1120760

 2 کاربرد آن در مهندسي پزشكي ژل و 1120722 باشد                                         مي 1** پيشنياز اين درس فيزيولوژي  

 2 ليزر و کاربرد آن در مهندسي پزشكي 1120732 

 


