
 گروه مهندسی مواد و متالورژی

 معرفی گروه آموزشی

 خود مهندسي مواد يكي از رشته هاي مهندسي است كه به درستي لقب مادر رشته هاي مهندسي را به

حدود هفتاد ساله دارد. در ايران نيز از  قدمتي مستقل، رشته يك عنوان به رشته اين. است داده اختصاص

توان گفت كه اكثريت  شود. به جرات مي هاي كشور تدريس مي سال قبل اين رشته در دانشگاه 04حدود 

بينيم حاصل تالش مهندسين مواد است. اگر به اتومبيل،  قريب به اتفاق مصنوعات بشري كه در اطراف مي

صلي آن مثل بدنه، شيشه و موتور از مواد تشكيل شده است. در هاي ا قطار و هواپيما توجه كنيم، قسمت

ها تمام قطعات فلزي بكار رفته در اسكلت ساختمان، تمام مواد اوليه سيم كشي، مواد بكار رفته در  ساختمان

شود. تحوالتي  هاي آب، شوفاژ، گاز، وسايل و لوازم خانگي و... تماماً به مهندسي مواد مربوط مي لوله كشي

ر عرصه علم و صنعت صورت گرفته، بطور مستقيم يا غير مستقيم حاصل تالش و پيشرفت در اين كه د

در دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت، دانشگاه  2731رشته مهندسي است. گروه مهندسي مواد در سال 

كان گري تاسيس شد و با توجه به نياز منطقه و امسيستان وبلوچستان در مقطع كارداني با گرايش ريخته

همچنين با  .موفق به جذب دانشجو در مقطع كارشناسي گرديد 2732جذب نيروهاي كارآمدتر در سال 

مقطع كارشناسي ارشد گرايش انتخاب و شناسايي مواد داير  2733افزايش توانمندي علمي گروه در سال 

زش، تحقيق و گرديد. هم اكنون اين گروه با عنوان مهندسي مواد شاخه متالورژي صنعتي در حال آمو

دانشجوي كارشناسي ارشد  21نفر دانشجو در مقطع كارشناسي و  04باشد. در هر دوره حدود پژوهش مي

-ريخته گردند. اين گروه داراي امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي است كه عبارتند از: كارگاهجذب گروه مي

ايشگاه خواص مكانيكي، آزمايشگاه هاي: آزمايشگاه عمليات حرارتي، آزمگري و مدلسازي و آزمايشگاه

    .متالورژي پودر، آزمايشگاه انجماد فلزات، آزمايشگاه تحقيقاتي و آزمايشگاه خوردگي

 

 

 

 

 

 



 سیالبس دروس

 به بعد 59ورودی  و متالورژی سیالبس درسی دانشجویان کارشناسی مهندسی مواد

 دروس عمومی

 

واحد  تعداد واحد کد درس عنوان درس دروس ردیف

 نیازمورد 
 عملی نظری

1  

 

 مبانی نظری اسالم

  - 2 05-22-510 1اندیشه اسالمی

 
 - 2 05-22-516 2اندیشه اسالمی 2 4

 - 2 05-22-517 انسان در اسالم 0

 - 2 05-22-518 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 4

0   

 اخالق

   - 2 05-22-521 فلسفه اخالق

2 

 

 
 

 - 2 05-22-522 اخالق اسالمی 6

 - 2 05-22-520 ایین زندگی 7

 - 2 05-22-524 عرفان عملی اسالم 8

 - 2 05-22-515 اخالق مهندسی 9

15  

 انقالب اسالمی

   - 2 05-22-501 انقالب اسالمی ایران
2 

 - 2 05-22-502 اشنایی با قانون اساسی ج.ا.ایران 11

 - 2 05-22-500 اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( 12

 2 - 2 05-22-541 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی تاریخ و تمدن اسالمی 10

 - 2 05-22-542 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 14

 - 2 05-22-540 تاریخ امامت 10

 2 - 2 05-22-501 تفسیر موضوعی قران منابع انسانی 16

 - 2 05-22-502 تفسیر موضوعی نهج البالغه 17

 0 - 0 12-12-575 ادبیات فارسی - 18

 0 - 0 12-14-575 انگلیسی همگانی - 19



 1 1 - 18-16-585 1تربیت بدنی - 25

 1 1 - 18-16-580 2تربیت بدنی - 21

 2 - 2 05-22-506 تنظیم خانواده - 22

 22 جمع واحد

 

 دروس پایه

 پیش نیاز تعداد واحد کد درس عنوان درس ردیف

 عملی نظری 

 - - 0 28-15-156 1ریاضی عمومی 1

 1عمومی ریاضی - 0 28-15-116 2ریاضی عمومی 2

 2عمومی ریاضی - 2 24-12-200 معادالت دیفرانسیل 0

 دیفرانسیل معادالت - 0 24-12-151 ریاضی مهندسی 4

 - - 2 24-12-280 مبانی و برنامه سازی کامپیوتر 0

 کامپیوتر سازی برنامه و مبانی - 2 24-12-125 محاسبات عددی 6

 - - 0 22-12-154 1فیزیک 7

 1فیزیک 1 - 22-12-157 1آزمایشگاه فیزیک 8

 1فیزیک - 0 22-12-159 2فیزیک 9

 2فیزیک 1 - 22-12-111 2آزمایشگاه فیزیک 15

 - - 0 22-16-150 شیمی عمومی 11

 عمومی شیمی 1 - 22-16-150 شیمی عمومی آزمایشگاه 12

 - 1 1 24-12-155 کشی صنعتینقشه  10

 - 1 - 24- 14 -580 کارگاه عمومی 14

 03 جمع واحد

 

 دروس اختیاری

 پیش نیاز تعداد واحد درس کد عنوان درس ردیف

 عملی نظری 

 2خواص فیزیکی مواد - 2 24-12-014 عملیات حرارتی 1

 اصول مهندسی پلیمر - 2 24-12-284 پلیمرها 2

 حرارتی عملیات 1 - 24-12-210 عملیات حرارتیآزمایشگاه  0

 اصول تولید مواد مهندسی - 2 24-12-280 آلیاژهای غیر آهنی 4

 1مواد ترمودینامیک - 2 24-12-410 2ترمودینامیک مواد 0



 کامپیوتر سازی برنامه و مبانی - 2 24-12-286 شبیه سازی در علم و مهندسی مواد 6

 واحد85گذراندن - 0 24-12-270 مهندسی پودر 7

 واحد85گذراندن - 2 24-12-458 بررسی های غیر مخرب 8

 واحد85گذراندن - 2 24-12-287 فرایندهای ساخت مواد 9

آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساخت  15

 2مواد

 2مواد فیزیکی متالورژی 1 - 288-12-24

 واحد155گذراندن - 2 24-12-289 مواد الکترونیک 11

 1مواد مکانیکی خواص - 0 24-12-262 1دهی مواداصول شکل  12

 واحد85گذراندن - 2 24-12-405 مدیریت و اقتصاد مهندسی 10

 به بعد اجباری است97از ورودی - 2 24-28-558 کارآفرینی 14

 واحد الزامی است25گذراندن  26جمع واحد: 

 

 دروس تخصصی

 پیش نیاز تعداد واحد درس کد عنوان درس ردیف

 عملی نظری 

آشنایی با تاریخچه و مبانی مهندسی مواد  1

 و متالورژی

255-12-24 2 - - 

 1فیزیک - 2 24-12-201 ایستایی 2

 ایستایی - 2 24-12-202 مکانیک مواد 0

 2فیزیک - 0 24-12-222 مبانی مهندسی برق 4

 برق مهندسی مبانی 1 - 25-15-228 برق مهندسی مبانیآزمایشگاه  0

 عمومی شیمی 1 2 24-12-200 بلورشناسی و آزمایشگاه 6

 دیفرانسیل معادالت - 2 24-12-204 پدیده های انتقال 7

 2ریاضی-1فیزیک - 0 24-12-250 شیمی فیزیک مواد 8

 مواد فیزیک شیمی - 0 24-12-256 1ترمودینامیک مواد 9

 مواد مکانیک - 0 24-12-259 1مواد مکانیکی خواص 15

 1مواد مکانیکی خواص 1 - 24-12-215 1مواد مکانیکی خواص آزمایشگاه 11

 آزمایشگاه و بلورشناسی - 0 24-12-200 1مواد فیزیکی متالورژی 12

 1مواد فیزیکی متالورژی 1 - 24-12-206 1آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد 10

 1مواد فیزیکی متالورژی - 2 24-12-282 2مواد فیزیکی متالورژی 14

 1مواد فیزیکی متالورژی - 2 24-12-207 اصول انجماد و ریخته گری مواد 10

 ریخته و انجماد اصول 1 - 24-12-208 مواد گری ریخته و انجمادآزمایشگاه  16

 مواد گری

 1مواد مکانیکی خواص - 2 24-12-281 2مواد مکانیکی خواص 17

 واحد85گذراندن - 0 24-12-205 پلیمر مهندسی اصول 18



 واحد85گذراندن - 2 24-12-278 مواد مرکب 19

 مواد حفاظت و خوردگی - 2 24-12-267 اصول مهندسی سطح 25

 واحد85گذراندن - 2 24-12-260 روش های شناسایی و انالیز مواد 21

 2مواد فیزیکی متالورژی - 0 24-12-201 اصول مهندسی سرامیک 22

 واحد155گذراندن - 2 24-12-285 مهندسیطراحی و انتخاب مواد  20

 1مواد ترمودینامیک - 0 24-12-202 مهندسی مواد تولید اصول 24

 1مواد ترمودینامیک - 2 24-12-266 خوردگی و حفاظت مواد 20

 2فیزیک - 2 24-12-455 فیزیک حالت جامد 26

 واحد155گذراندن - 2 24-12-200 نانو مواد 27

 واحد85گذراندن - 2 24-12-204 بایو مواد 28

 واحد85گذراندن - 1 24-12-051 انتقال مطالب علمی و فنی 29

 واحد85گذراندن - 2 24-12-421 زبان تخصصی 05

 فنی و علمی مطالب انتقال 0 - 24-12-550 پروژه کارشناسی 01

 واحد155گذراندن 1 - 24-12-275 کاراموزی 02

 68 جمع واحد

 

 هیات علمی گروه معرفی اعضای  

 

 
 )مدير گروه(  حامد خسرويدكتر 

hkhosravi@eng.usb.ac.ir 

 دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت 

 استاديار 

40072271770 

https://www.usb.ac.ir/Astaff/hKhosravi/Fa/
mailto:hkhosravi@eng.usb.ac.ir
mailto:hkhosravi@eng.usb.ac.ir


 
  قدرت اله روديني دكتر

ghodratollah.roudini@eng.usb.ac.ir 

 دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت 

 دانشيار 

 
  ي آفارانيمهدي شفيع دكتر

shafiee@eng.usb.ac.ir 

 دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت 

 ردانشيا

 

 
 

  توحيدلو اسماعيل دكتر 

etohidlou@eng.usb.ac.ir 

https://www.usb.ac.ir/Astaff/Roudini/Fa/
mailto:ghodratollah.roudini@eng.usb.ac.ir
mailto:ghodratollah.roudini@eng.usb.ac.ir
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  نيكبخت شهيد مهندسي دانشكده

  استاديار

 

 
  محمود شريفي تبار دكتر

msharifitabar@eng.usb.ac.ir 

 دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت 

 استاديار 

 

 

 کارشناس گروه آموزشی

  مژگان زاهدمهندس 

 كارشناسي ارشد مهندسي مواد

40072271071 

 

 امکانات گروه

 گری کارگاه ریخته-

گري تشكيل شده است. ابتدا دانشجويان با انواع مدل، خصوصيات آن و كه از دو بخش مدلسازي و ريختهدر اين آزمايشگاه 

نحوه ساخت مدلهاي چوبي آشنا مي گردند و پس از ساخت مدل چوبي در آزمايشگاه ريخته گري به قالبگيري مدل مي 

ي گري انواع فلزات غيرآهني، قالبگيري با ماسه(، ريختهپردازند. قالبگيري انواع مدلها)يك تكه، دوتكه چند تكه،ماهيچه دار...

CO2هاي گري كامپوزيتگري، ريخته، ماسه چراغي و ماسه معمولي انجام مي گردد. همچنين آزمايش هاي مختلف ريخته

   پذيرد. زمينه فلزي و غيره در اين بخش انجام مي

https://www.usb.ac.ir/Astaff/mSharifitabar/Fa/
mailto:msharifitabar@eng.usb.ac.ir
mailto:msharifitabar@eng.usb.ac.ir


  تجهیزات:-

 گري گازي ي ريختهدستگاه كوره 1  -2

 مزن ماسهه -1

 انواع مدل )فلزي و چوبي( -7

 گري)درجه، كوبه و....(لوازم ريخته -0

 

 

 آزمایشگاه خوردگی -

فعاليت اين آزمايشگاه شامل دو بخش خوردگي و پوشش دادن مواد مي باشد. با استفاده از امكانات اين آزمايشگاه مي توان 

 در محلولهاي آبي را انجام داد. آزمايش هاي پالريزاسيون ديناميكي و حفاظت كاتدي فلزات

  

 تجهيزات-

 كيت خوردگي -1

 پتانسيواستات-2

 هود آزمايشگاهي-3

 همزن حرارتي-4

5-Ph متر 

 سانترفيوژ-6



 

  

  

  

   

 

  

  آزمايشگاه متالورژي پودر

باشد. در اين آزمايشگاه با استفاده از  فلزي از پودر فلز توسط اعمال فشارهاي باال ميگيري قطعات متالورژي پودر فرآيند قالب

 شود.هاي الكتريكي مقاومتي آزمايشهاي مربوطه انجام ميقالبهاي فلزي، پرس هيدروليك و كوره

  

  

 تجهيزات الكتروفورزيس-3

 خشك كن)آون( -3



 

 

    

 

 

 آزمایشگاه متالوگرافی

كردن، مانت برداري،نمونه شامل ميكروسكوپي بررسي جهت هاي تهيه نمونهدر اين آزمايشگاه در مورد آشنايي با تكنيك

ميكروسكوپي و تهيه تصوير از اين سايش و پرداخت، اچ كردن، آشنايي با ميكروسكوپ و نحوه استفاده از آن، تفسير مقاطع 

 گردد.مقاطع بحث مي

 تجهیزات-

 دستگاه ميكروسكوپ متالوگرافي 3تعداد  -2

 سيستم تصوير برداري ميكروسكوپي -1

 دستگاه پوليشر دوقلو1تعداد  -7

 دستگاه مانت -0

 تجهیزات-

  

 دستگاه پرس هيدروليكي-1

 (آون) كن خشك  دستگاه-1

 دو دستگاه همزن حرارتي -7

 هود آزمايشگاهي -0

 آسياب گلوله اي -0



  دستگاه برش سطح مقطع فلزات)كاتر( 1تعداد -0

  

       

    

 

 جوشکاری آزمایشگاه متالورژی

 در اين آزمايشگاه انواع فرآيندهاي جوشكاري، مباحث متالورژي جوش و خواص مكانيكي جوش مطالعه مي گردد.

 امکانات:-

 دستگاه جوشكاري اكسي استيلن -2

 TIGدستگاه جوش  -1

 MIGدستگاه جوش  -7

 دستگاه جوش قوس الكتريكي -0

 كابين جوشكاري 3تعداد  -0



    

 

 مکانیکی موادآزمایشگاه خواص 

در اين آزمايشگاه امكان تعيين خواص مكانيكي از جمله سختي و ميكروسختي، استحكام كششي، استحكام ضربه و ساير 

 خواص مكانيكي مواد وجود دارد.

 تجهيزات:-

 راكول -دستگاه سختي سنجي به روشهاي ويكرز -2

 ميكروسختي -1

 دستگاه آزمون ضربه -7



 دستگاه آزمون كشش -0

 دستگاه آزمون فشار -0

 دستگاه آزمون خستگي -1

 دستگاه آزمون پيچش-3

      

 

 آزمایشگاه عملیات حرارتی

تحقيقاتي در زمينة عمليات حرارتي در مقاطع -هاي پژوهشيها با هدف انجام پروژه اين آزمايشگاه مجهز به انواع كوره

-كند. انواع عملياتآزمايشگاه عمليات حرارتي فعاليت ميهاي آموزشي در قالب درس  كارشناسي، كارشناسي ارشد و فعاليت

سختي سطحي، عوامل موثر هايكننده، روشهاي خنكحرارتي قابل اعمال روي آلياژهاي آهني و غيرآهني از قبيل تاثير محيط

 ريزساختارآلياژها و مكانيكي خواص روي آنها تاثير و مطالعه برسختي پذيري، عمليات حرارتي بازيابي و تبلور مجدد و غيره 

 .شودمي مطالعه

 تجهیزات-

 گرادسانتي 2144ي مقاومتي الكتريكي دماي كوره 0تعداد -2

 گرادسانتي 2304دستگاه كوره مقاومتي الكتريكي دماي  7تعداد  -1

 گرادسانتي 2044ي تونلي)اتمسفر كنترل( دماي يك دستگاه كوره-7

 كيلوگرمي 0ي القايي يك دستگاه كوره -0



 

 آزمایشگاه انجماد فلزات

 هاي به شرح زير است: ترين آزمايش پذيرد كه مهمآزمايشهاي درس انجماد فلزات در اين آزمايشگاه صورت مي

گري، تأثير گاززدايي بر ساختار فلز، تأثير سرعت  زا بر ساختار قطعات ريخته تعيين سياليت ذوب، بررسي اثر عناصر جوانه

گري، انجام آزمون گوه كه بررسي تركيب مذاب و سرعت سرد كردن بر  ساختار قطعات ريخته سرد كردن و نوع قالب بر

 گداز بر ساختار نهايي فلز، بررسي مدول قطعات بر زمان انجماد. ساختار چدن است، اثر دماي فوق

 

 آزمایشگاه تحقیقات

مايشگاه تحقيقات با امكانات متمركز و به هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي در آز فعاليت 

هاي پژوهشي، و پوليش روي نمونه مانت برش، ازقبيل اوليه هايسازيآماده انجام قابليت آزمايشگاه اين. پذيردمي انجام روز 



 را ميكروسكوپي هاي بررسي نيز  ها وتوزين دقيق مواد، شستشوي آلتراسونيك، همگن سازي آلتراسونيك سوسپانسيون

 .داراست

  

 تجهيزات:-

 ميكروسكوپ نوري -2

 (0.001)ترازوي ديجيتال  -1

 حمام آلتراسونيك -7

 ميني كاتر-0

 مانت ديجيتال-0

 همگن ساز آلتراسونيك -1

 كوره تونلي عمودي -3

3- phمتر 

 هود آزمايشگاهي -9

 همزن حرارتي -24

        


