
  
  
  

  )ژيرمواد و متالو مهندسي (  مباحث  نام دروس  رديف

  زبان انگليسي  1

- ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:

  هاي وصفي هاي قيدي و گزاره
  كل فصل مطالعه شود. واژگان:

  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  يلياستعداد تحص  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصد ـ نسبت و تناسب ـ مجموعــهحل مسئله و مقايسه كميتي:
هاي جبري ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

ـ لگاريتم ـ آمــار ـ ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ معادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   نظريه اعداد ـ آناليز تركيبي و احتمال).

  (كل فصل مطالعه شود). تجسمي
  (كل فصل مطالعه شود). تحليلي

 (كل فصل مطالعه شود).درك مطلب 

 يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل: 

3  

  موادخواص فيزيكي 

 هــاي سيســتمـ  مــواد كريستالي ساختارـ  پيوندي انرژيـ  اتمي بين پيوندهاي و اتمي ساختار( كريستالوگرافي

ـ  فلــزات كريســتالي ســاختارها ـ آن هندسي شكل و بلوري سيستم هفت مشخصات) ـ تبلور هاي سيستم( بلوري
 و جهــت نقطــه،ـ   آلوتروپيك تحوالتـ  كريستالي مواد تئوري دانسيته يمحاسبهـ  واحد سلول حجم يمحاسبه
 تــراكم فــاكتورـ  ايصــفحه يدانســيتهـ  خطي تراكم فاكتورـ  خطي يهدانسيتـ  كريستالي هاي شبكه در صفحه

هاي كريســتالي نشــين در شــبكهـ فاصله بين صفحات اتمي ـ زاويه بين دو صفحه كريستالي ـ مواضــع بين ايصفحه
FCC, BCC  (فضاهاي تتراهدرال و اكتاهدرال) ـ ساختارBCC  ـ ساختارFCC يبات ـ ـ ساختار كريستالي ترك

هاي كريســتالي هــاي شــبكهعيب  ـ استريوگرافيك ـ تقارن در بلورها ـ تعيين اندازه دانــه) Xپراش اشعه 
هــاي هاي حجمي ـ انواع فازها در آلياژها ـ محلول جامد ـ فازهاي سطحي ـ عيباي ـ عيب خطي ـ عيب(عيب نقطه

دهي از طريــق آلياژســازي (محلــول ظم ـ اســتحكاممياني ـ تعيين ضرايب استوكيومتري تركيبات ـ محلول جامد مــن
زني زني همگــن ـ جوانــهزني فاز جامــد در مــذاب ـ كنتيــك جوانــهجامد) ـ انجماد در فلزات ـ فوق تبريد ـ جوانه

زني غيرهمگن ـ كيفيت رشد فاز جامد در مذاب ـ ساختار ماكروسكوپي شمش (حاصل غيرهمگن ـ كنتيك جوانه
  ل مشترك جامد با هوا در محل مرز دانه (روشي براي محاسباتي انرژي مرزدانه))از انجماد) ـ تعادل فص

ها تحت نفوذ ـ نفــوذ در شــبكه هاي نفوذ ـ حركت اتم(ضريب نفوذ ـ مكانيزم نفوذ در جامدات
هاي نفوذ ـ كربوره كردن و نيتروره كردن كريستالي، مرزدانه و سطح آزاد ـ نفوذ در آلياژها ـ قانون

گيري ضريب نفوذ دايي و نيتروژن زدايي ـ زوج نفوذي ـ عمليات يكنواخت سازي ـ اندازهـ كربن ز
كــن ـ نيــرو محركــه و ضريب خود نفوذي به روش اليه نازك ـ آزمايش كركندال ـ معــادالت دار

ـ ضريب نفوذ ظاهري (كل) در  Bـ  Aها ـ معادله اول داركن ـ آلياژهاي رقيق جانشيني حركت اتم
    تالي)شبكه كريس

  ترموديناميك

(مفهوم حالت ـ حالت تعادل ترمودينــاميكي ـ فرآينــد غيــر تعــادلي و مباني ترموديناميك و قانون اول 
آل (گازهــاي حقيقــي) ـ درجــه حــرارت ـ قــانون آل ـ گازهاي غير ايدهتعادلي ـ معادله حالت يك گاز ايده

فراگير و متمركز ـ كار، انرژي داخلي و قانون  صفرم ترموديناميك ـ سيستم ـ محيط و جهان سيستم ـ خواص
اول ترموديناميك ـ تحول و مسير تحول ـ ظرفيت گرمايي ـ مسيرهاي مهم تبادل گرما و كــار و شــكل قــانون 

هاي تغيير (قوانين ترموشيمي ـ قانون هس ـ گرماي تشكيل ـ گرماي واكنش ترموشيمياول ترموديناميك ) 
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(قانون دوم ترموديناميــك ـ آنتروپــي و  قانون دوم ترموديناميك  و جامدات)ـ ظرفيت حرارتي مايعات فاز
معيار خودبخودي ـ جنبه كالسيك ارزيابي آنتروپي ـ جنبه آماري ارزيابي آنتروپي ـ محاسبه مقدار تغييرات آنتروپي 

كيب شــيميايي ثابــت در ـ مواد در حاالت مختلف ـ  محاسبه تغييرات آنتروپي مواد در اثر تغيير درجه حرارت (با تر
هاي شــيميايي ـ فشار ثابت) ـ محاسبه مقدار تغيير آنتروپي در صورتي كه تغيير فاز رخ دهد ـ تغيير آنتروپي واكنش

ـ انرژي آزاد هلمهولتز ـ انرژي  (H)آنتالپي  ( توابع ترموديناميكيهاي حرارتي ـ آنتروپي و معيار تعادل ـ  ماشين
ادالت حاكم بر يك سيستم بسته ـ تغييرات انرژي آزاد گيبس براي يك واكــنش در ـ خالصه مع (G)آزاد گيبس 

هــاي تبــديل ـ معادلــه دما و فشار ثابت ـ تغيير تركيب و اندازه سيستم ـ پتانسيل شيميايي ـ روابط ماكســول ـ  فرمول
ناميك ـ قــوانين ريچــارد و گيبس ـ هلمهولتز ـ تغييرات انژري آزاد گيبس براي گازهاي  واقعي ـ قانون سوم ترمودي

  تروتون)

  خواص مكانيكي مواد 

ـ  (بررسي تنشهاي اعمالي در حاالت هندســي مختلــفمفاهيم اوليه در مطالعه خواص مكانيكي مواد 
بعدي ـ تغييــر فــرم االســتيك ـ تغييــر فــرم هاي اصلي به كمك دايره مــور در حــاالت دو و ســهتنش محاسبه

(محاســبه تــنش  هــامباني نظريه نابجايي ) ـتسليمر واحد حجم ـ شرايط پالستيك ـ انرژي جذب شده د
ها ـ مقاومت شبكه به حركــت هاي نابجاييبرشي تئوريك ـ انواع معايب موجود در شبكه كريستالي ـ ويژگي

هــاي تغييــر شــكل پالســتيك ـ دوقلــويي مكــانيكي ـ مقايســه ميــان نابجــايي (تــنش پيرلزـــ نابــارو) ـ مكانيزم
ها ـ كشش خطي يــك نابجــايي ـ نيــروي هاي لغزش و دوقلويي مكانيكي ـ خواص االستيك نابجاييممكانيز

جزئــي و كامــل ـ اثــرات تجزيــه  هــا ـ نابجــاييها ـ برخورد نابجاييها ـ حركت نابجايياعمالي ميان نابجايي

نش سختي) ـ (كارسختي (كرهاي مقاوم شدن در فلزات مكانيزم  )FCCهاي كامل در شبكه نابجايي
ها ـ پديده نقطه تسليم و پيركرنشي ـ مقاوم شدن از طريق محلول جامد ـ رسوب سختي ـ مقاوم شدن از طريق مرزدانه

 اي)دهي بــا عيــوب نقطــههــا) ـ اســتحكامهاي چندفازي (كامپوزيتپراكنده سختي ـ مقاوم شدن از طريق مجموعه
ـ آزمايش سختيـ  ـ (آزمايش كششـ  آزمون فشار هاي آزمايش موادروش   آزمايش ضربه) آزمايش پيچش 

  مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:

  هاي شناسايي و آناليز موادروش  4

پراش  ـهاي پراش روش ـ هاي پراشجهت ـ Xنمايي پرتو طيف(xاي بر پراش اشعهمقدمه
پراكندگي به  ـ ي يك الكترونبه وسيله (scattering)پراكندگي  ـ الدر شرايط غير ايده

 هاي فاكتور ساختاريمحاسبه ـ برخي روابط مفيد ـ پراكندگي از سلول واحد ـ ي يك اتموسيله
 )(XRF)طيف نگاري فلوئورسانس اشعه ايكس –

 ـ هاي تشكيل تصويرروش ـ ميكروسكوپي با نور و الكترونميكروسكوپي با نور و الكترون (
و عمق  (depth of field)عمق ميدان  ـ بزرگنمايي ـنوري ميكروسكوپ  ـنقاط تصويري 

ها الكترون ها و برهم كنش آن ـ الكترون در برابر نور ـ هاي اپيتكيها در سيستمنقص ـفوكوس 
هاي مغناطيسي انحراف الكترون ها ـ عدسي ـتوليد يك پرتوي الكتروني  ـ هاالكترون ـ با نمونه

تهييج تك الكترون  ـ تفرق غير االستيك ـ تفرق االستيكي ـ هاها توسط اتمتفرق الكترون ـ
  اثرات ثانويه ) ـظرفيت  

عمق ميدان ـ  ـ حد تفكيك Resolutionهاي الكتروني روبشي و عبوري (ميكروسكوپ
عملكرد لنزهاي  ـ SEMاپتيك  ـ TEMسازي نمونه در آماده ـ TEMاپتيك  ـعمق فوكوس 

SEM ـ در شرايط مختلف Interaction Volume دريافت  ـSE ها وBSEـ ها Field 

Emission (FE) ـ Thermoionic Emission ـ Diffraction in Electron 

Microscopes ـ پراش الكتروني تك كريستال ـ index طيف سنجي  – كردن طرح پراش
  )(EDS,EDX)پراش اشعه ايكس

 احث گنجانده خواهد شد.هاي جامع كليه مبدر آزمون



  
 
  

  ژي)رمواد و متالو مهندسي مباحث (   نام دروس  رديف

  زبان انگليسي  1

اي، هاي اسمي، نقل قــول و گــزارش، وجــوه ســببي، عبــارات مقايســهوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  ساختار جمله و نكات تكميلي

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  شود.كل فصل مطالعه  درك مطلب:

  استعداد تحصيلي  2

هاي كمي از مباحث (مسافت و سرعت ـ حركــت بــر روي دايــره ـ حل مسئله و مقايسهكميتي: 
زاويه ـ هندسه اشكال ـ تالس و تشابه ـ محيط و مساحت ـ هندســه اشــكال فضــايي ـ ســاعت ـ 

  سؤاالت هوش و خالقيت ـ مسائل متفرقه).
  (كل فصل مطالعه شود).تجسمي 
  صل مطالعه شود).(كل ف تحليلي

 (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

 يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل: 

3  

  موادخواص فيزيكي 

(دياگرام فازي يكتــايي ـ رســم ديــاگرام فــازي دوتــايي ـ هاي فازي تعادلي دوتاييدياگرام
ي دوتــايي ـ هــاي فــازبنــدي دياگرامقانون خط ـ گره ـ قــانون اهــرم ـ قــانون فــازي گيــبس ـ طبقه

هــاي فــازي دوتــايي ـ هســته دار شــدن يــا زگرگاســيون بندي تحــوالت ايزوترمــال در دياگرامجمع
ي تركيــب در هــر دمــا بــراي فــاز پايــدار معــين از روي تعيــين محــدوده كريستالي  (جدايش كريســتالي) ـ
ـ تركيبـ  اي آهــن ـ كــربن ـ تايي ـ آلياژهــهاي فازي تعادلي سهدياگرام نمودارهاي فازي انرژي آزاد 

 Castفوالدها ـ تاثير عناصر آلياژي روي دياگرام فازي آهــن ـ كــربن ـ انــواع فوالدهــا ـ چــدن (

Iron(مارتنزيت ـ بينيت ـ نمودارهاي زمــان ـ دمــا ـ دگرگــوني ـ عمليات حرارتي  ها) ـ) ـ انواع چدن
 ســخت كــردن ســطحي) ـعمليات حرارتي براي تشكيل ســاختارهاي تعــادلي ـ ســختي و ســختي پــذيري ـ 

زني و رشد ـ پيرسختي استحاله فازها ـ انواع دگرگوني فازي ـ جوانههاي نفوذي و غير نفوذي (استحاله
ها روي (انرژي آزاد سطوح ـ اندازه دانه ـ اثــر مــرز دانــه ها و فصل مشتركمرز دانه ـ تجزيه اسپينودال) ـ

  خواص مكانيكي)

  ترموديناميك

(معيار تعادل  ـ تعادل بين دو فاز كندانس ـ تعادل بين يك فــاز  تك جزئي تعادل فازي در سيستم
) كندانس و يك فاز غيركندانس ـ تأثير فشار وارد بر فاز كندانس روي فشــار بخــار آن ـ تعــادل فازهــا

هاي گازي ـ ثابت تعادل غلظتــي  ـ ثابــت (واكنش هاي شيمياييبررسي ترموديناميكي واكنش
هاي شيميايي حاوي فازهــاي كنــدانس و گــازي تأثير دما بر ثابت تعادل ـ واكنش تعادل درصد مولي  ـ

قــانون رائولــت ـ  هــا (ترموديناميــك محلول هاي اكسيداسيون ـ دياگرام الينگهام )خالص ـ واكنش
هــاي مــوالر اجــزا قانون هنري ـ اكتيويته يك جزء در محلول ـ رابطــه گيــبس ـ دوهــم ـ ارتبــاط بــين كميت

i(Q آل ـ هــاي ايــدهـ تغييــر انــرژي آزاد در اثــر انحــالل ـ خصوصــيات محلول (Q)و كــل محلــول  (
ـ   آل ـ تعيين اكتيويته و ضريب با استفاده از رابطه گيبس ـ دوهم ـ تــابع هاي غيرايدهخصوصيات محلول

هــاي بــا ـ توابع اضافي ـ تأثير درجه حرارت بــر ضــريب اكتيويتــه در محلول (Regular)ا قاعده هاي بحلول
هاي با قاعده با استفاده از مدل شبه شيميايي ـ تشكيل ها ـ توجيه رفتار محلولقاعده ـ مدل شبه شيميايي محلول

هاي دو بررســي سيســتمهاي استاندارد و انواع حالتمحلول با قاعده از ديد تئوري شبه شــيميايي) 
استاندارد رائولتي ـ حالت استاندارد هنري ـ ارتباط بــين حالــت اســتاندارد هنــري و رائــولتي ـ  حالتجزئي (

)حالت استاندارد يك درصد وزني wt%)1  هاي استاندارد رائولتي و يك درصد وزني ـ ارتباط بين حالت

Gـــ وابســتگي  هــاي اســتاندارد ـ بررســي نمودارهــاي بــه انتخــاب حالتMG X   ـ تعــادل در
هاي دوتايي ـ تعادل در سيستمي با حالليت ـ كامل در حالت مــذاب و جامــد ـ تعــادل در سيســتمي بــا سيستم

  حالليت كامل در حالت مذاب و عدم حالليت در حالت جامد)
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  اد خواص مكانيكي مو

اي ـ ـ خستگي با چرخه كم ـ نــرم و ســخت شــدن چرخــه Nـ  Sهاي تنشي ـ نمودار (چرخهخستگي 
هاي تعيين حــد تحمــل پذير ناشي ازخستگي ـ روشاثر تنش متوسط بر حد خستگي ـ خسارتهاي جمع

و اســتحكام خســتگي ـ شكســت ماكروســكوپي در خســتگي ـ مكانيزمهــاي ميكروســكوپي شكســت 
ربوط به اشاعه شكست خستگي ـ محاسبه عمر خستگي يك قطعه تا شكســت ـ اثــر خستگي ـ قوانين م

ـ شكست و مكانيك شكست  پارامترهاي مختلف بر عمر خستگي يك نمونه)  (شكست نرمـ  شكست تــرد 
ـ آناليز تنش تركهاـ  آناليز    تغيير حالت پالستيك در نوك ترك) نظريه گريفيث 

ش بر خزش ـ خزش در دماهاي كم ـ خزش در دماهاي متوسط ـ خــزش (نمودارهاي خزشي ـ اثر دما و تنخزش 
   هاي خزشي مهندسي ـ رهايي تنش)در دماهاي باال ـ نمايش داده

  مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:
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 – (STM)ميكروسكوپ تونلي روبشي – (SIMS)روش طيف سنجي يون ثانويه( 
ي شبكه ـ ي معكوسكاربرد شبكه ـشبكه معكوس  -  (AFM)ميكروسكوپ نيروي اتمي

پراش پودر و يا  ـي معكوس در آناليز پراش استفاده از شبكه ـ fccو  bccهاي معكوس شبكه
 ـ Line defects-dislocation ـ Planar defect ـ هاي كنتراستمكانيسم ـ پلي كريستال

(CBED) Convergent beam electron diffraction پراش   ـKikuchi( 

ها و طراحي، محدوديت ـهاي مكمل تصويرسازي تكنيك ـ مقدمههاي تكميلي (ساير تكنيك
ها در تكنيك پيشرفت ـ هاي آناليزي جايگزينهاي آناليزي تكميلي ـ سيستمتكنيك ـ كاربردها

پراش  ـهاي پراش مكل تكنيك ـ هاي آناليزيمقايسه تكنيك ـآناليزي ميكروسكوپ الكتروني 
  خالصه ) ـ الكتروني پرانرژي انعكاسي
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