ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دروس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﺻﻨﻌﺘﻲ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺠﺎد
ﺗﺮﻡ ﺍﻭﻝ

ﺗﺮﻡ ﺩﻭﻡ

ﺗﺮﻡ ﺳﻮﻡ

ﺗﺮﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ

ﺗﺮﻡ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﺮﻡ ﺷﺸﻢ

ﺗﺮﻡ ﻫﻔﺘﻢ

ﺗﺮﻡ ﻫﺸﺘﻢ

)۱۷ﻭﺍﺣﺪ(

) ۱۸ﻭﺍﺣﺪ(

)۱۷ﻭﺍﺣﺪ(

) ۱۸ﻭﺍﺣﺪ(

) ۱۸ﻭﺍﺣﺪ(

) ۱۷ﻭﺍﺣﺪ(

) ۱۷ﻭﺍﺣﺪ(

) ۱۸ﻭﺍﺣﺪ(

ﺭﻳﺎﺿﻲ ۱

ﺭﻳﺎﺿﻲ ۲

ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﻣﻮﺍﺩ

ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﻣﻮﺍﺩ ۱

ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻓﻠﺰﺍﺕ ۱

ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻓﻠﺰﺍﺕ ۲

ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﺍﺩ

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻠﺰﻱ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﭘﺎﻳﻪ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﭘﺎﻳﻪ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺍﺻﻠﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺍﺻﻠﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ – ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

-

ﺭﻳﺎﺿﻲ ۱

ﺭﻳﺎﺿﻲ ،۲ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﻣﻮﺍﺩ

ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﻣﻮﺍﺩ ۱

ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻓﻠﺰﺍﺕ ۱

ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۲

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۰۰ﻭﺍﺣﺪ

ﻓﻴﺰﻳﮏ ۱

ﻓﻴﺰﻳﮏ ۲

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ

ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ ۱

ﺷﮑﻞ ﺩﻫﯽ ﻓﻠﺰﺍﺕ۱

ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺳﻴﻮﻥ

ﺍﺧﻼﻕ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ

ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﯼ ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﭘﺎﻳﻪ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﭘﺎﻳﻪ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺍﺻﻠﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻮﻣﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

-

ﻓﻴﺰﻳﮏ ۱

ﻓﻴﺰﻳﮏ ۲

ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۱

ﺧﻮﺍﺹ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۱

ﻫﻢﻧﻴﺎﺯ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ۱

-

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ

ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﭘﺎﻳﻪ

ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮﺍﻓﻲ
 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺍﺻﻠﻲ

ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۱
 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺍﺻﻠﻲ

ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۲
 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﺍﺻﻠﻲ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ
 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺁﺯ ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮﺍﻓﻲ
 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﺍﺻﻠﻲ

ﺩﺍﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
 ۲ﻭﺍﺣﺪ – ﺗﺨﺼﺼﻲ

-

ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮﺍﻓﻲ

ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۱

ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۲

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺣﺮﺍﺭﺗﻲ،ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ۲

-

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۰۰ﻭﺍﺣﺪ

ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻪ

ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﮏ

ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﺧﻮﺍﺹ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ۱

ﺧﻮﺍﺹ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۲

ﭘﻠﻴﻤﺮ

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﯼ )*(

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻣﺎﻣﺖ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻮﻣﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﺍﺻﻠﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺍﺻﻠﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺍﺻﻠﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻮﻣﻲ

-

ﻓﻴﺰﻳﮏ ۱

ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﮏ

ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ،ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ۱

ﺧﻮﺍﺹ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۱

ﺧﻮﺍﺹ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۱

-

-

ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ

ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ

ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮﺁﻥ

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﯼ )*(

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ۲

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻠﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﭘﺎﻳﻪ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﭘﺎﻳﻪ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺍﺻﻠﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﭘﺎﻳﻪ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻮﻣﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ

 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻮﻣﻲ

-

ﺍﺯ ﺗﺮﻡ  ۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ

ﻫﻤﻨﻴﺎﺯ :ﺭﻳﺎﺿﻲ ۲

ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ

ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ

-

-

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ۱

ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ۱

ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲

ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ ﭘﻮﺩﺭ

ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﯽ

ﺁﻟﻴﺎﮊﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺁﻫﻨﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻮﻣﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻮﻣﻲ

 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻠﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻮﻣﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻮﻣﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ – ﺗﺨﺼﺼﻲ

-

-

-

ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۱

-

ﺧﻮﺍﺹﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ،۱ﺧﻮﺍﺹﻓﻴﺰﻳﮑﻲ۲

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۸۰ﻭﺍﺣﺪ

ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۲

ﺁﺯ ﻓﻴﺰﻳﮏ ۱

ﺁﺯ ﻓﻴﺰﻳﮏ ۲

ﺁﺯ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ

ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻓﻠﺰﺍﺕ

ﺁﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻓﻠﺰﺍﺕ

ﺁﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﯼ )*(

 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﭘﺎﻳﻪ

 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﭘﺎﻳﻪ

 ۱ﻭﺍﺣﺪ -ﺍﺻﻠﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ

 :ﻓﻴﺰﻳﮏ ۱

 :ﻓﻴﺰﻳﮏ ۲

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻕ

ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻱﺍﻧﺘﻘﺎﻝ،ﺧﻮﺍﺹﻓﻴﺰﻳﮑﻲ۲

ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻓﻠﺰﺍﺕ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ،ﺁﺯﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮﺍﻓﻲ

-

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ۱

ﺁﺯ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ

ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﻱ

ﺁﺯ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﯼ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﻱ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﺩﻱ

 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﭘﺎﻳﻪ

 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻮﻣﻲ

 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﺍﺻﻠﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﭘﺎﻳﻪ

ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

-

ﺧﻮﺍﺹ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۱

ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻓﻠﺰﺍﺕ

ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﻱ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

)*( ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺨﺼﺼـــــــﻲ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﯼ

ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺩﺭﻭﺱ

ﺁﺯ ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺯﻳــﺮ  ۷ﻭﺍﺣــﺪ ﺑــﻪ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺭﺱ

ﺯﺑﺎﻥﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺑﺮﺭﺳﻲﻏﻴﺮﻣﺨﺮﺏ

ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮏ۲

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ

٢

٢

٢

٢

ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯ

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۸۰ﻭﺍﺣﺪ

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۰۰ﻭﺍﺣﺪ

ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﻣﻮﺍﺩ ۱

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۰۰ﻭﺍﺣﺪ

ﺩﺭﺱ

ﺭﻳﺨﺘﻪﮔﺮﻱ ۲

ﮐﻨﺘﺮﻝﮐﻴﻔﻲﻣﻮﺍﺩ

ﻣﻮﺍﺩﺩﻳﺮﮔﺪﺍﺯ

ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ

٣

٢

٢

٣

ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯ

ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ ۱

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۰۰ﻭﺍﺣﺪ

ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ۲

ﻓﻴﺰﻳﮏ ۲

راﻫﻨﻤﺎ

ﺁﺯ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ

ﭘﺮﻭﮊﻩ

ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱ

 ۱ﻭﺍﺣﺪ  -ﺗﺨﺼﺼﻲ

 ۳ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻠﻲ

 ۲ﻭﺍﺣﺪ  -ﻋﻤﻠﻲ

ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ ۱

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۰۰ﻭﺍﺣﺪ

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۰۰ﻭﺍﺣﺪ

ﭘﺮﻭﮊﻩ
ﻧﺎﻡ ﺩﺭﺱ
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