برنامه پیشنهادی ترم به ترم رشته مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک – گرایش متالورژی صنعتی
ترم اول 81 :واحد

ترم دوم 81 :واحد

ترم سوم 02 :واحد

ترم چهارم 81 :واحد

ترم پنجم 81 :واحد

ترم ششم 81 :واحد

ترم هفتم 85:واحد

ترم هشتم 85 :واحد

فارسی
(عمومی3-واحذ)

اًذیشِ اسالهی1
(عمومی2-واحذ)

اًذیشِ اسالهی2
(عمومی2-واحذ)

ترتیت تذًی 1
(عمومی1-واحذ)

تفیسر هَضَعی قرآى
(عمومی2-واحذ)

تخصصی اًتخاتی

تخصصی اًتخاتی

تخصصی اًتخاتی

ریاضی 1
(پایه3-واحذ)

آییي زًذگی
(عمومی2-واحذ)

ترًاهًَِیسی کاهپیَتر
(پایه3-واحذ)

ریاضی هٌْذسی
(پایه3-واحذ)

ترتیت تذًی2
(عمومی1-واحذ)

زتاى عوَهی
(عمومی3-واحذ)

ریاضی 2
(پایه3-واحذ)

شیوی عوَهی
(پایه3-واحذ)
آز شیوی عوَهی
(پایه1-واحذ)

کریستالَگرافی ٍ آز
(اصلی3-واحذ)

ًقشِکشی صٌعتی
(عملی2-واحذ)

کارگاُ عوَهی
(عملی1-واحذ)

آز فیسیک1
(پایه1-واحذ)
فیسیک 1
(پایه3-واحذ)

هعادالت دیفراًسیل
(پایه3-واحذ)

هحاسثات عذدی
(پایه2-واحذ)

خَردگیٍاکسیذاسیَى
(تخصصی السامی3-واحذ)

تٌظین خاًَادُ
(عمومی1-واحذ)

شیوی فیسیک هَاد
(اصلی3-واحذ)

ترهَدیٌاهیک هَاد 1
(اصلی3-واحذ)

استخراج فلسات 1
(تخصصی السامی2-واحذ)

استخراج فلسات2
(تخصصی السامی2-واحذ)

آلیاشهای غیرآهنی2-واحذ
کارترد کامپیوتر درمواد2-واحذ
شکلدهی فلسات3-2واحذ
متالورشی سطوح3-واحذ
اقتصاد و مذیریت2-واحذ
فیسیک جامذات3-واحذ
تررسیهای غیرمخرب2-واحذ
کنترل کیفی مواد2-واحذ
طراحی قالة2-واحذ

پذیذُّای اًتقال
(اصلی3-واحذ)

اًجواد فلسات
(تخصصی السامی2-واحذ)

آز اًجواد فلسات
(تخصصی السامی1-واحذ)

آز هتالَگرافی
(اصلی1-واحذ)

آز عولیات حرارتی
(تخصصی السامی1-واحذ)

هتالَرشی جَشکاری
(تخصصی السامی3-واحذ)

پرٍشُ
(عملی3-واحذ)

خَاص فیسیکی 2
(اصلی2-واحذ)

عولیات حرارتی
(تخصصی السامی2-واحذ)

آز جَشکاری
(تخصصی السامی1-واحذ)

کارآهَزی
(عملی0-واحذ)

خَاص فیسیکی1
(اصلی3-واحذ)

استاتیک
(اصلی2-واحذ)

اًقالب اسالهی ایراى
(عمومی2-واحذ)

فیسیک2
(پایه3-واحذ)
آز فیسیک 2
(پایه1-واحذ)
آز فیسیک1
(پایه1-واحذ)

زتان تخصصی2-واحذ
ریختهگری3-2واحذ
مواد دیرگذاز2-واحذ
پلیمرها2-واحذ

اصول متالوگرافی2-واحذ
طراحی کورهها2-واحذ
مواد پیشرفته2-واحذ
ترمودینامیک2-2واحذ
انتخاب مواد فلسی2-واحذ
کنترل فرآینذها3-واحذ

هقاٍهت هصالح
(اصلی3-واحذ)

خَاص هکاًیکی 1
(اصلی 3واحذ)

هثاًی هٌْذسی

آزهثاًی هٌْذسی ترق
(اصلی1-واحذ)

ترق(اصلی3-واحذ)

ریختِگری 1
(تخصصی السامی3-واحذ)
آز ریختِگری
(تخصصی السامی1-واحذ)

خَاص هکاًیکی2
(تخصصی السامی3-واحذ)
1واحذ)

هتالَرشی پَدر
(تخصصی السامی2-واحذ)

روشهای انذازیگیری وآز2-واحذ
آز تررسیهای غیرمخرب1-واحذ
کارگاه طراحی قالة1-واحذ
آز خوردگی1-واحذ
آز متالورشی پودر1-واحذ

رٍشّای ًَیي آًالیس
(تخصصی السامی2-واحذ)
اًتقال هطالة علوی
(تخصصی السامی1-واحذ)

شکلدّی فلسات1
(تخصصی السامی3-واحذ)

آز شکلدّی
(تخصصی السامی1-واحذ)

آز خَاص هکاًیکی
(اصلی1-واحذ)

تاریخ تحلیلی اسالم
(عمومی2-واحذ)

* دانشجویان بایستی  15واحذ اس دروس تخصصی انتخابی را به انتخاب دانشکذه بگذراننذ و  5واحذ اس سایز دروس تخصصی انتخابی را خود اختیار کننذ.

پیشنیاز
هم نیاز

