
 

 

 
دانشگاه ارومیه   مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان  

رشته مهندسی مواد  )کهاد( یدوره فرع  
 

 جدول دروس پیشنهادی 

 درسی:  سبد هر از واحد تعداد  حداقل و حداکثر  خالصه جدول  -1

 توضیحات  واحد  تعداد درسی   سبد عنوان

  18 دروس اجباری 

 . اندگرایش ارائه شده  –بسته  4در  24 دروس اختیاری 

  42 جمع کل واحدها

 (:مورد درخواست)جدول کامل دروس  -2

 عنوان درس سبد درسی
 تعداد واحد

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی  نظری

ی 
ار

جب
س ا

رو
د

 

    3 1متالورژی فیزیکی مواد 

    3 1خواص مکانیکی مواد 

  3 اصول مهندسی سرامیک
 1متالورژی فیزیکی مواد 

 1خواص مکانیکی مواد 
 

  3 اصول مهندسی پلیمر 
 1متالورژی فیزیکی مواد 

 1خواص مکانیکی مواد 
 

  2 آلیاژهای غیرآهنی 
 1متالورژی فیزیکی مواد 

 1خواص مکانیکی مواد 
 

  2 عملیات حرارتی
 1متالورژی فیزیکی مواد 

 1خواص مکانیکی مواد 
 

  2 مواد مرکب 
 1متالورژی فیزیکی مواد 

 1خواص مکانیکی مواد 
 

ی
ار

تی
اخ

س 
رو

د
 

 های ساختگرایش فرآیند

 متالورژی پودر -

 دهیاصول شکل -

 

3 

3 

  دروس اجباری  

 کرایش سطح و خوردگی

 خوردگی و حفاظت -

 اصول مهندسی سطح  -

 های نازک الیه -

 

2 

2 

2 

  دروس اجباری  

 متالورژی استخراجی شی کرا

 مواد مهندسیاصول تولید  -

 ترمودینامیک  -

 

3 

3 

  دروس اجباری  

 گری و جوشکاریریخته شی کرا

 جوشکاری  -

 گری اصول انجماد و ریخته -

 

3 

3 

  دروس اجباری  



 

 

 برنامه هفتگی گروه مواد 

 روز  10  – 8:30 11:30 –  10 13  –  11:30 16  – 14 18 -  16

 مواد مرکب 
اصول انجماد و ریخته 

 گری
 شنبه   اصول مهندسی سطح 

اصول مهندسی  

 سرامیک
  خواص مکانیک مواد 

اصول انجماد و ریخته 

 گری
 یکشنبه اصول مهندسی پلیمر

 دوشنبه  عملیات حرارتی   

  خواص مکانیکی مواد  
اصول مهندسی  

 سرامیک
 سه شنبه  ل مهندسی پلیمراصو

 چهار شنبه      

 دروس اختیاری  دروس اجباری 

 

 برنامه امتحانی گروه مواد 

امتحان  خ یتار ساعت امتحان   درس تاریخ امتحان  ساعت امتحان  درس 
00:14  31/3/1402 00:14 اصول مهندسی پلیمر   4/4/1402  عملیات حرارتی 

00:9  6/4/1402  
اصول انجماد و 

گریریخته  
00:14  10/4/1402  اصول مهندسی سطح  

00:14  7/4/1402  
اصول مهندسی  

 سرامیک
00:14  12/4/1402 مرکب مواد    

 


