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 به نام خدا

 يرامگ ريركبيام يرا به دانشگاه صنعت مقدمتان. زیعز یشما دانشجوبا سالم خدمت 

 .میداريم

ا برای راميدواریم تحصيل شما در این مقطع تحصيلي عالوه بر افزایش معلومات، شما 

ر حضور داقتصادی كشور به عنوان یک متخصص فعال و با انگيزه و  صحنۀورود به 

 قيعال توفاز خداوند متمهيا سازد.  ترميعظ یهاتيتر و مسئولبزرگ یهاعرصه

 .میروزافزونتان را خواستار

 :ديمف هيتوص چند

كتابچه  ندر ایخود، كه  شیگرا یبنداز برنامه ترم يدرس یدر زمان انتخاب واحدها •

ه با كشده است  نیتدو اريبرنامه پس از مطالعات بس نی. ادياست، استفاده كنآمده 

 ه فارغقادر ب مسال،يدر دروس خود در هر ن تيبرنامه در صورت موفق نیاستفاده از ا

 .دبو ديخواه در زمان تعيين شده يليالتحص

ر برخي دانشگاه تغييرات اندكي ددانشكده یا ممكن است به دليل مصوبات جدید در  •

جموعه، متوصيه مي شود عالوه بر مطالعه این لذا از مطالب این مجموعه ایجاد شود. 

( aut) ه آدرس ایميل دانشگاهي شماببه اطالعيه هایي كه از طریق پست الكترونيكي 

ميلي اطالعيه های تحصيالت تك ود يكوتاه توجه فرمای های پيام و ارسال مي شوند

ناوبًا مترا  صورت كاغذی در بُرد دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده نصب مي شودكه به 

 .مطالعه فرمایيد

 .ديآن باش يعال جیتا شاهد نتا دیريبگ یجدرا ها حضور در كالس •

  يدانشگاه صنعت یمعدن و متالورژ يدانشكده مهندس یامروز شما دانشجو از

مورد  دیبا دانشكده خود و آنچه كه یبود، پس به جا است كه درباره ديخواه ريكب ريام

شما  شتريب یيو آشنا یيراهنما یدفترچه برا نی. اديبدان شتريب رديتوجه شما قرار گ

 هيآن ته يزشو مقررات مرتبط با امور آمو هاامهن نيآئ ژهیخود و به و یبا دانشكده

 .دیيآن مراجعه فرما ارد مختلف بهدر موا و الزم است شده است

 پژوهان این مرز و بومبه امید توفیق روزافزون دانش

 متالورژیمواد و گروه مهندسي 
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 دانشگاه:

 زمينه در كشور عالي آموزش موسسات ترین سابقه با از یكي اميركبير صنعتي دانشگاه

 زا بعد خصوص مستمر به فعاليت هاسال طول در دانشگاه این. است مهندسي و فني

 مهندسي و فني آموخته دانش نفر هزار سي از بيش با اسالمي، شكوهمند انقالب

 .است كرده ارائه كشور تحقيقاتي و عالي آموزش اهداف راستای در ای گسترده خدمات

 غازآ 1337 سال از تهران تكنيک پلي عنوان تحت را خود هایفعاليت دانشگاه این

 امروز كه صورتي به یافت فراواني گسترش كيفي و كمي لحاظ به زمان مرور به و نمود

 ابقهس با و شودمي شناخته "كشور صنعتي هایدانشگاه مادر" بعنوان دانشگاه این

 آموزشي، هایفعاليت توسعه با است توانسته درخشان، فعاليت قرن نيم از بيش

 ودخ به تحقيقاتي علمي مراكز ميان در را برتر جایگاهي دانشجویي، و تحقيقاتي

 .دهد اختصاص

 :كرد اشاره موارد این به توانمي دانشگاه این افتخارات جمله از

 و ارهجشنو این در جایزه هاده دریافت و خوارزمي جشنواره در ممتاز رتبه كسب 

 المللي بين و ملي دانشجویي المپيادهای برتر عناوین

 ميعل مختلف هایرقابت از خالق و نخبه دانشجویان توسط ارزنده عناوین كسب 

 رباتيک جمله از جهان؛ سطح در دانشجویي

 چندین در كشور مهندسي فني هایدانشگاه ميان در تحقيقات اول رتبه كسب 

 فناوری و تحقيقات علوم، وزارت ارزشيابي دوره

 ملي مهم های طرح انجام و دانشگاه با صنعت ارتباط اول رتبه كسب 

 معتبر هایدانشگاه با نامه تفاهم امضای و دانشگاهي علمي الملل بين ارتباطات 

 جهان

 عتيصن و علمي مختلف مراكز بامتعدد  تحقيقاتي و پژوهشي هایقرارداد انعقاد 

 ان امك جمله از آنان به تسهيالت اعطای و درخشان استعدادهای و نخبگان جذب

 كنكور بدون دكترا و ارشد مقاطع به ورود
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 زا ملي شاخص هایپروژه انجام و مجهز و مدرن هایآزمایشگاه از برخورداری 

 ماهواره ساخت و طراحي و سوپركالستر ابررایانه ترینسریع ساخت جمله

 ارشد كارشناسي مقطع در مجازی آموزشي هایدوره برگزاری 

 و ملي سطوح در علمي مختلف هایهمایش و سمينارها ها،كنفرانس برگزاری 

 المللي بين

 شورك موفقيت در دانشجویان و اساتيد آفریني نقش و ایهسته پژوهش در پيشرو 

 ایهسته سوخت چرخه به دستيابي جهت

 كشور  «نمونه» دانشجویان و اساتيد ،«ماندگار هایچهره» از مندی بهره افتخار 

 

 مهندسي برق، مهندسي: شامل دانشكده 15 داشتن با دانشگاه این حاضر حال در

 ،صنایع مهندسي شيمي، مهندسي كامپيوتر، علوم و ریاضي پليمر، مهندسي پزشكي،

 و كامپيوترمهندسي فيزیک، و ایهسته مهندسي زیست،محيط و عمران مهندسي

 نساجي، مهندسي متالورژی، و معدن مهندسي مكانيک، مهندسي اطالعات، فناوری

 و آموزشي مجهز سایت چنين هم و هوافضا مهندسي و دریا مهندسي نفت، مهندسي

 ركادنفر  45۰ از بيش با ماهشهر در دانشگاهي واحد یک و بندرعباس در پژوهشي

 مقطع گرایش 35 در دانشجو هزار ده به قریب ظرفيت با و وقت تمام آموزشي

 دكترا، مقطع در تحصيلي دوره 36 و ارشد كارشناسي گرایش 9۰ حدود كارشناسي،

 نقش و است پرداخته جامعه نياز مورد پژوهشگر و متخصص نيروهای تربيت به

 هدهع بر كشور مدیریتي هایپایه و اقتصاد صنعت، شكوفایي جهت در را ایسازنده

 .است داشته

 آینده علم، فلسفه ،MBA شامل مستقل آموزشي گروه 7 در این، بر عالوه دانشگاه این

 هارائ به نيز شيمي و بدنيتربيت خارجي، زبان اسالمي، معارف و فرهنگ پژوهي،

 .پردازندمي آموزشي خدمات

شركت و گروه  1۰۰ حدود پژوهشي، و تحقيقاتي مراكز بر عالوه است ذكر شایان

فعاليت هستند و از حمایت دانشگاه مشغول  دانشگاه برج نوآورینيز در تحقيقاتي 

 برخوردارند.
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 رگترینبز عنوان به اميركبير صنتي دانشگاه علمي مدارک و اسناد مراكز و كتابخانه

 در دانشگاهي هایكتابخانه ترینغني از یكي ایران، پایتخت مهندسي و فني كتابخانه

 املش كتابخانه این. آیدمي شمار به منطقه سطح در مهندسي فني و پایه علوم حوزه

 يازهاین تأمين كه است بندرعباس و تهران در اقماری كتابخانه 16 و مركزی كتابخانه

 هایبانک و فشرده لوح مقاله، نشریه، كتاب، قالب در را خود مراجعين اطالعاتي

 .دارد برعهده اطالعاتي

 هایشگاهدان از یكي عنوان به گذشته ساليان در كه همانگونه اميركبيرصنعتي دانشگاه

 قشن كارآمد، نيروی تربيت و آموزشي و علمي امور در كشور، مهندسي و فني موفق

 اایف كشور مدیریتي و اجتماعي اقتصادی، صنعتي، شكوفایي جهت در را ایسازنده

 هایسيستم از مندیبهره با تا دارد تالش شده، ترسيم اندازچشم براساس است نموده

 ینباالتر در فناوری و علوم پيشگامان پرورش به متعهد برتر، پژوهشي و آموزشي

 ردیراهب اهداف و مأموریت بر مبتني كه آنگونه باشد الملليبين و ایمنطقه سطوح

 ميانه اورخ برتر دانشگاه سه از یكي و دنيا برتر دانشگاه 3۰۰ زمره در آینده، سال 2۰

 .شود محسوب
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 :هاي مرتبطسایت

   www.aut.ac.ir              سایت دانشگاه صنعتي امير كبير:

 www.portal.aut.ac.ir   پرتال آموزشي: 

  192.168.1.51یا  192.168.1.50   لينک های كمكي:

 www.lms.aut.ac.ir سامانه مدیریت و یادگيری:         

 www.std.aut.ac.ir   پرتال تغذیه:

 www.bp.swf.ir  ق رفاه:پورتال دانشجویي صندو

 www.farhangi.aut.ac.ir   سامانه اردوی جهادی:

 www.basij.aut.ac.ir  سامانه بسيج دانشجویي:

 www.ezdevaj.nahad.ir   سامانه نهاد رهبری:

 www.internet.aut.ac.ir  سامانه اینترنت دانشگاه:

از طریق سيستم  فقط shareدسترسي به  دانشکده: Shareنحوه ي دسترسي به 

دانشكده امكان پذیر است. برای این منظور در  كامپيوتر های تعبيه شده در سایت

به اطالعاتي  توانيدمي. در این قسمت را تایپ نمایيد \\shareدستور  RUNقسمت 

اند دسترسي ها قرار دادههر یک از اساتيد در اختيار دانشجودفاتر دانشكده و كه 

 باشيد.داشته

http://www.aut.ac.ir/
http://www.portal.aut.ac.ir/
http://www.lms.aut.ac.ir/
http://www.bp.swf.ir/
http://www.farhangi.aut.ac.ir/
http://www.basij.aut.ac.ir/
http://www.basij.aut.ac.ir/
file://///share
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 :مهندسي معدن و متالورژي تاریخچه دانشکده

 پذیرش با و "فلزات ذوب و معدن مهندسي انستيتو" نام با 1353 سال در دانشكده این

 .كرد كار به شروع معدن استخراج گرایش در دانشجو

 و "اكتشاف" هاینام به معدن مهندسي گرایش دو دانشكده، این گسترش راستای در

 دنيمع مواد زنجيره تكميل منظور به. شدند افزوده كارشناسي مقطع در "استخراج"

 شتهر دو 1373 سال در فلزی، مواد و فلزات توليد تا معدني استخراج و اكتشاف از

 خابانت و شناسایي" رشتهو  "استخراجي متالورژی" و "صنعتي متالورژی" كارشناسي

 . شدند وارد مجموعه این بهارشد  كارشناسي مقطعدر  "مواد

 ارشد كارشناسي 88 سال در و "فلزات استخراج" ارشد كارشناسي ،82 سال در

 هایگرایش نيز، معدن مهندسي گروه در. شدند اضافه دانشكده به نيز "جوشكاری"

 "معدني مواد فراوری و "نفت حفاری و استخراج" ،"نفت اكتشاف" ،"سنگ مكانيک"

 این موارد، این به توجه با. دارند وجود ارشد كارشناسي مقطع در "تونل سازی"و 

 معدن و متالورژی مهندسي ارشد كارشناسي مقطع در گرایش هفت دارای دانشكده

 .است

ار برگز 1384 سال در متالورژی مهندسي دكترای دوره اولين كه است ذكر به الزم

 هایگرایش با دكتری مقطع در دانشجو 2۰ ساليانه ميانگين صورت به اكنون هم. شد

 .شوندمي پذیرفته متالورژی مهندسي نيز و معدن مهندسي مختلف

 آزمایشگاه ایكس، اشعه آزمایشگاه) دانشكده این در موجود هایآزمایشگاه بر عالوه

 جدید آزمایشگاه 4 تاسيس با اخيرا ،(غيره و فلوتاسيون آزمایشگاه تجریه، شيمي

 دانشكده این هایآزمایشگاه تعداد جوشكاری و ژئوتكنيک، نانو، فناوری گری،ریخته
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 كشور در هم و دانشگاه در هم امكانات و تنوع نظر از كه رسيد مورد 3۰از بيش به

  .است نظيربي

 دانشکده:اداري هاي مختلف بخشکارشناسان معرفي 

 شماره تلفن مسئول واحد اداری/آموزشي ردیف
 6454296۰ شهره مریم فارسي تحصيالت تكميلي مقطع دكتری 1

 امور خدمات آموزشي 2

 تحصيالت تكميلي مقطع ارشد
 6454296۰ خدیجه حق شنو

 امور خدمات آموزشي 3

 تحصيالت تكميلي

 6454293۰ غالمرضا جمعي

 64542964 زهره توكلي سایت كامپيوتر 4
 64542964 محمد عبادی سایت كامپيوتر 5
 64542934 حسن صبوری آموزش دانشجویان مجازی 6
 64542924 زهره آقابراری امورآموزشمدیر  7
 64542924 مریم فقيهي امور آموزش 8
 64542966 محمد رضا اصالني مدیر پژوهشي 9

ذیحساب مالي وعامل مالي  1۰

 دانشكده

 64542957 حميد زهره وند

 645429۰۰ منور شهروی متصدی امور دفتری 11

 645429۰۰ فاطمه شيرجعفری دفتر دانشكده 12

 64542944 غالمحسين عليزاده انتشارات دانشكده  13

 64542922 عباس گودرزی كتابخانه 14
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 هاي دانشکده:آزمایشگاه برخي از 

 كارشناس سرپرست آزمایشگاه آزمایشگاه ردیف

 آزمایشگاه

شماره 

 تماس

 64542923 رضا بهرامي صادق فيروزی متالورژی استخراجي 1

 64542918 زاوان وارطان  اشعه ایكس 2

 64542923 رضا بهرامي مصطفي كتابچي شكل دادن فلزات 3

رایگان ليال پيک اميررضا آزادمهر آناليز دستگاهي 4  64542919 

سيدمحمد حسين  انجماد فلزات 5

 ميرباقری

وندحميد زهره  64542957 

وندحميد زهره كامران دهقاني خواص مكانيكي مواد 6  64542957 

سيدمحمد حسين  كارگاه پروژه 

 ميرباقری

 64542976 

 64542919 ليلي آخشيج اميررضا آزادمهر شيمي تجزیه 7

 64542934 حسن صبوری فرزاد محبوبي عمليات حرارتي 8

 64542923 رضا بهرامي نادر پروین متالورژی پودر 9

 64542951 داوود موالیي سيد محمد موسوی خوئي متالوگرافي 1۰

فرزادیعلي  جوشكاری 11  64542923 رضا بهرامي 

 64542917 اكبر مهدیلو  ميكروسكوپ الكتروني 12

نودهاسالم رنجبر بررسي های غير مخرب 13 بهرامي رضا   64542923 

بهرامي رضا داود حق شناس مركزی فناوری نانو 14  64542976 

سيدمحمد حسين  كارگاه ریخته گری 15

 ميرباقری

وندحميد زهره  64542957 

تصاالت نوینا 16 75645429 مجتبي محب سيداحسان ميرصالحي   

بهرامي رضا ميالد رضایي خوردگي و حفاظت 17  64542923 

 64542916 محمد مسيبي   تهيه مقاطع 18

 64542943 مصطفي چگيني مهدی ایران نژاد كانه آرایي 19
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 معرفي سایر امکانات دانشکده

 :متالورژي و معدن مهندسي دانشکده کتابخانه -

 زا یكي و معدن مهندسي كتابخانه بزرگترین متالورژی و معدن دانشكده كتابخانه

 و ودهب مكانيزه این كتابخانه. است كشور متالورژی مهندسي هایكتابخانه ترینغني

 رفتهگ قرار آن سایت روی كتابخانه در موجود های نامه پایان و كتب كليه اطالعات

 ایگاهپ در را خود جستجوی كتابخانه به سایت مراجعه با توانند مي كاربران و است

 و رزرو را ازني مورد مدارک بازیابي، را خود نياز مورد اطالعات و داده انجام نظر مورد

 .كنند تمدید را امانتي مدارک

 بدیلت مكانيزه به دستي سيستم از دانشكده كتابخانه سيستم 84 سال ماه شهریور در

 و دستي امانات كليه و شد كتاب باركدگذاری نسخه 8718 از بيش آن طي كه شد

 اربرانك آن، از پس. شد كامپيوتر وارد كتابخانه در موجود مدارک به مربوط اطالعات

 شده، انهكتابخ سایت وارد باشند، داشته دسترسي اینترنت به كه كجا هر از توانندمي

 گاهآ مدرک بودن یا موجود امانت وضعيت از كنند، جستجو را خود نياز مورد مدارک

 در. نندك تمدید را خود امانتي مدارک ویا كنند رزرو را خود نياز مورد مدارک شوند،

 نامه پایان به قسمت این كه یافت افزایش درصد 4۰ميزان به كتابخانه فضای 86 سال

 یافت. اختصاص دكترا و ارشد و كارشناسي ها

 :دانشکده سایت کامپیوتر -

 كارشناسي بخش دو از متشكل متالورژی و معدن دانشكده اصلي كامپيوتر مركز

 طبقه در نيز مركز دو و گردیده واقع دانشكده سوم طبقه در ارشد وكارشناسي

  .است شده گرفته نظر در دكترا دانشجویان استفاده برای هشتم و همكف
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 امکانات:

 دانشکده سرورهاي: 
 یک ، Intel Xeon 3.60 GHمدل  HPاصلي سرور یک به مجهز كامپيوتر مركز

 .است چاپ سرور و سرور وب پشتيباني، سرور

 شبکه تجهیزات: 
 با اینترنت، با نهایت در و دانشگاه انفورماتيک مركز با دانشكده كامپيوتر مركز ارتباط

 خليدا شبكه وارتباط نوری، فيبر طریق از و افزاری نرم  router  یک از استفاده

 در رتپو 24 و سوئيچ 1۰ از بيش از استفاده با و CAT5 هایكابل طریق از دانشكده

 .است برقرار دانشكده، ساختمان مختلف طبقات

 سایت کامپیوترهاي: 
 ياراخت در كامپيوتر22 با ارشد كارشناسي وسایت كامپيوتر 32 با كارشناسي سایت

 تخصصي افزار نرم 35  از بيش نسخه آخرین شده سعي كه دارد، قرار دانشجویان

 بنص آنها روی عمومي نرم افزارهای سری یک اضافه به دانشكده مختلف گرایشهای

 چاپگر دستگاه سه و كامپيوتر 15 حدود با نيز دكترا دانشجویان ویژه سایت دو. شود

 .است شده واقع هشتم و همكف طبقات در ليزری

 نام با یک هر دانشجویان و هستند domain  یک تحت مركز كامپيوترهای همه

 برای اختصاصي فضای كاربر هر به. نمایند استفاده امكانات از توانندمي خود كاربری

 با كاربران. دارد دسترسي آن به او خود فقط كه شده داده تخصيص هافایل ذخيره

 نظر مورد صفحات تعداد به و نموده، شارژ را اعتبارخود توانندمي اعتباری كارت خرید

امكانات  دیگر از نيز رنگي پرینت و دی وی دی و دی سي رایت و اسكن. بگيرند پرینت

 نرم از اعم دانشجویان نياز مورد و گوناگون افزار نرم 15۰ از بيش. است مركز این

 مجموع در. است موجود دانشكده سرور روی كپي برای تخصصي و عمومي افزارهای
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 داخلي شبكه تحت كامپيوتر 16۰  از بيش به اداری، دفاتر و اساتيد كامپيوترهای

 گردد.مي مدیریت

 :شوراي صنفي -
های دانشگاه است كه برای مشاركت و تصميم سازی در كارهای صنفي، یكي از سازمان

نفي وظيفه شورای ص .رفاهي، آموزشي، و پژوهشي دانشجویان دانشگاه به وجود آمد

شگاه دانانعكاس و پيگيری امور صنفي و رفاهي دانشجویان از طریق مسؤوالن ذیربط 

 .باشدو نظارت بر امور محوله مي

 .شامل موارد زیر استامور صنفي  1377مصوب  5بر اساس ماده 

 امور تغذیه. 

 ها و سكونت دانشجویانامور خوابگاه. 

 ها و دفاتر تكثير، ایاب و ذهاب امور خدماتي و رفاهي از قبيل: امور فروشگاه

 ز درمانيهای دانشجویي و مراكدانشجویان، وام

 باشد.ميواقع  2۰4، اتاق شورای صنفي دانشكده در طبقه دوم

 انجمن علمي: -

ل به مشغو ريركبيام يكل دانشگاه صنعت يعلم هایانجمن ادارهنظر  ریانجمن ز نیا

بقات ها و مسا شیهما یبرگزار یها نهيدر زم یيها تيانجمن فعال نیاست. ا تيفعال

 يلمع یكالس ها یبرگزار ،یدرون و برون شهر یها و اردوها دیبازد یبرگزار ،يعلم

نزدیک  هدف اصلي انجمن علمي ایجاد ارتباط دهد. يانجام م انیدانشجو یبرا غيرهو 

 انشجویي در دانشكده است.د-با اساتيد و ایجاد فضای علميدانشجویان 
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 :بسیج  -

 يدانشگاه صنعت یمعدن و متالورژ يدانشكده مهندس یيدانشجو جيبس ق،يعق

 یهانهيزم ژهیوبه ،يچند سال گذشته، با توجه به مسائل دانشگاه يدر ط ر،يركبيام

ر د يتوجه انیشا گاهیدانشكده به جا نیا انیو با همت دانشجو ،يو فرهنگ يعلم

 .ستا دهيكشور رس یهادانشكده یيدانشجو یهاگاهیپا

در دانشگاه  يقاتيحقو ت يعلم یهابستر انجام پروژه جادیبا ا قيعق يفرهنگيعلم دفتر

ان با دادن و مرتبط كردن آن ونديپ ،یارشد و دكتر يليمقاطع تحص انیدانشجو یبرا

مقطع  نيمهندس يحداقل یهایيتوانا شیو با افزا يصنعت یهاصنعت و انجام پروژه

از معادن و  يعلم دیافزار، بازدآموزش نرم یهاسكال یبا برگزار يكارشناس يليتحص

 نیهمتراز م يكیبه  يفروشاز خام یريدر جلوگ جدی عزم و ،…و يكارخانجات صنعت

در سطح  یمعدن و متالورژ يمهندس یدر رشته یيدانشجو يعلم یهاگاهیپا

 .نديبيخود م یرو شيرا در پ يمهم یاندازهاگشته و چشم لیكشور تبد یهادانشگاه
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 تعاریف و تقسیم بندي دروس دانشگاهي
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 دروس دانشگاهيتقسیم بندي 
 

 نوع درس تقسیم بندي بر اساس
بندی قسيمنامه و سمينار تاز این نظر دروس به دروس اجباری، اختياری، پروژه پایان

 شوند.مي

 

رای بمجموعه دروسي است كه گذراندن آنها در طول دوره  :الف( دروس اجباري 
 دانشجو الزامي است و قابل تعویض نيست.

 
 

دروسي هستند كه در طول دوره برای دانشجو به صورت : دروس اختیاري )ب
شود و دانشجو برحسب نياز و عالقه باید تعدادی از این  دروس را اختياری ارائه مي

 كند.اخذ 
 
 

ش يبخش نامهپایان :نامهپروژه پایان )ج ش وهياز  ست كه د پژوهشييآموز  کیر ا
و شش واحد  شودياستاد راهنما انجام م یيو با راهنما يليمشخص رشته تحص نهيزم

  .دهديم ليارشد را تشك يواحد كارشناس 32از مجموع 
صيه مي شجویان عزیز تو سياری از پروبه دان ها و ژهشود كه با توجه به عملي بودن ب

مایش به آز ياز  كه در ترم اول و دن نات موجود بهتر استتتت  كا عدد  و ام وم های مت
 ی خود را انجام دهند.روژهمقدمات الزم برای شروع پ

 
 
 

د دانشجویان موظف به اخذ درس سمينار در نيمسال اول تحصيل خو :سمینار  )د
یه دو واحدی ارا"سيمنار ارشد آموزشي  "هستند. در شيوه درس سمينار تحت عنوان

 .مي شود
ناسي های دانشجویان كارشهای گروه متالورژی درزمينه پروژهبا توجه به سياست 

دفاع شود.  شود و باید در اواسط ترم دومواحد درس سمينار در ترم اول ارائه ميارشد 
ر ترم دالزم به ذكر است برای این كه دانشجویان با مشكل مواجهه نشوند بهتر است 

 ی خود را مشخص كرده و مطالعات مربوطه را شروع كنند.اول عنوان پروژه
 

ه گرو صيكه به تشخ گرددياطالق م يبه درسكارشناسي  يدرس جبران :ه( جبراني
  است. یمهارت دانشجو، ضرور ایرفع كمبود دانش  یگذراندن آن برا ،يآموزش
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 بندي بر اساس وابسته و مستقل بودنتقسیم

 شوند:از نظر ارتباط با دروس دیگر به دو گروه مستقل و وابسته تقسيم مي
 

 

ن گذراندن آنها منوط به گذرانددروسي است كه انتخاب و : دروس مستقل )الف
 درس دیگری نيست.

 
 

 دروسي است كه انتخاب و گذراندن آنها منوط به گذراندن دروس وابسته:) ب
 درس پيشنياز آن یا اخذ همزمان درس همنياز آن است. 

 

 

 تقسیم بندي بر مبناي نظري و عملي       
 شوند.از نظر نحوه تدریس دروس به نظری و عملي تقسيم مي 
 
 

حاوی مجموعه دانشي است كه به صورت خطابه، كنفرانس، : دروس نظري )الف
 شود.سمينار و بحث و گفتگو در كالس ارائه مي

 
 

هایي است كه گذراندن آنها نياز به حاوی مجموعه مهارت: دروس عملي )ب
 عمليات كارگاهي و آزمایشگاهي دارد. 
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کارشناسي ارشد هاي ي گرایشمعرف

و متالورژي مهندسي مواد  
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 مهندسي شناسایي و انتخاب مواد: 
 

 :تعریف و هدف
فته نظری، آزمایشگاهي پيشر ای از دروسشناسایي و انتخاب مواد مهندسي مجموعه

پژوهش  وباشد كه به منظور طراحي و بهينه سازی مواد مهندسي و پروژه تحقيقاتي مي

ین اریزی شده است. هدف از آموزش در خواص و ارتباط با روش ساخت آنها برنامه

-لي ميمجموعه تربيت نيروی انساني مورد نياز مراكز تحقيقاتي، صنعتي و آموزش عا

 باشد.

 : ل دوره و شکل نظامطو
ز سال است. حداقل و حداكثر مدت مجا 2طول مدت الزم برای گذراندن این دوره 

موزشي آباشد. نظام برای انجام این دوره مطابق آئين نامه دوره كارشناسي ارشد مي

ه هفت 17شود و زمان هر نيمسال نيمسال ارائه مي 4آن واحدی است و دروس در 

 باشد.ساعت مي 34ساعت و یک واحد عملي  17واحد نظری است و مدت تدریس یک 
 :نقش و توانایي

 اشته باشند:های تحقيقاتي ذیل فعاليت دتوانند در زمينهفارغ التحصيالن این دوره مي

 الف( طراحي جنس، انتخاب مواد، توسعه و نوآوری مواد

 نيكيهای ساخت به منظور بهينه سازی خواص فيزیكي و مكاب( تحقيق در روش

 های مناسب برای جلوگيری از آنج( تحليل تخریب مواد و ارائه روش

حقيقاتي های آموزشي و تحقيقاتي در مراكز آموزش عالي و موسسات تد( انجام فعاليت

 كشور

  تعداد واحدهاي درسي:

 واحد به شرح زیر است: 32تعداد واحدهای درسي این دوره 

 واحد 14    دروس اجباری     

 واحد 1۰اختياری       دروس 

 واحد 6پروژه پایان نامه        

 واحد 2                 سمينار
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 مهندسي استخراج فلزات: 
 

 تعریف و هدف:
الد، مس، فو دياعم از تول ران،یدر كشور ما ا یفلز عیو گسترش صنا تيبا توجه به اهم

 نینو یدهانیاز فرآ شتريهر چه ب يلزوم آگاه اژها،يفروآل زيو ن ومينيآلوم ،یسرب، رو

 .شود يها احساس م نهيزم نیو پژوهش در ا ديتول

 يكیژو تكنولو يعلم ياز مبان ياست كه با آگاه ينيمتخصص تيدوره ترب نیاز ا هدف

 يرسبه بر عیصنا نیفلزات بتوانند در ا هيگوناگون استخراج و تصف یها نهيدر زم

 مؤثر باشند. زين یحل آنها بپردازند و در انتقال تكنولوؤ يمشكالت و چگونگ

 طول دوره و شکل نظام:
ز سال است. حداقل و حداكثر مدت مجا 2طول مدت الزم برای گذراندن این دوره 

موزشي آباشد. نظام برای انجام این دوره مطابق آئين نامه دوره كارشناسي ارشد مي

ه هفت 17شود و زمان هر نيمسال ارائه مينيمسال  4آن واحدی است و دروس در 

 باشد.ساعت مي 34ساعت و یک واحد عملي  17است و مدت تدریس یک واحد نظری 
  نقش و توانایي:

شته دا تيفعال لیذ يقاتيتحق یها نهيتوانند در زم يدوره م نیا النيالتحص فارغ

 :باشند

 یمتاورژدرويه،یرومتالورژياعم از پ يكیمختلف متالورژ یفلزات به روشها دي( تولالف

 آنها ياز منابع اصل یو الكترومتالورژ

 یالورژدرومتيه،یرومتالورژياعم از پ يكیمختلف متالورژ یفلزات به روشها دي( تولب

 (فلزات افتی)باز هیاز منابع ثانو یو الكترومتالورژ

 االترب یبهره ور زانيبه م يابياستخراج جهت دست یندهایفرآ يكی( بهبود متالورژج

اقل استخراج فلزات و به حد یواحدها یها ندهیو كنترل پسابها و آال تیری( مدد

 رساندن آنها

 يقاتيقو موسسات تح يدر مراكز آموزش عال يقاتيو تحق يآموزش یها تي( انجام فعاله

 كشور
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 تعداد واحدهاي درسي:

 واحد 17    دروس اجباری     

 واحد 7دروس اختياری        

 واحد 6پایان نامه        پروژه 

 واحد 2                 سمينار

 

 مهندسي جوشکاري: 
 

 تعریف و هدف:

 نهيمتخصص در زم یروهاين تيبه منظور ترب " یجوشكار"ارشد  يدوره كارشناس

كه خواص اتصال برابر با  یاگونه( بهیفلز ريو غ یاتصاالت مواد مختلف )اعم از فلز

 یرژعلوم متالو يتمام ،یجوشكار .شده است یزیباشد، برنامه ر هپای یخواص ماده

خودش  فازها، رشد دانه و ... را در ليذوب، انجماد، تشك ش،یسرما ش،یمانند گرما

(در  ی، گاز ) بخارات جوشكار عیجامد ، ما يعنیهر سه حالت ماده،  نيدارد. همچن

 رشته مطرح هستند. نیا
 طول دوره و شکل نظام: 

ز سال است. حداقل و حداكثر مدت مجا 2الزم برای گذراندن این دوره طول مدت 

موزشي آباشد. نظام برای انجام این دوره مطابق آئين نامه دوره كارشناسي ارشد مي

ه هفت 17شود و زمان هر نيمسال نيمسال ارائه مي 4آن واحدی است و دروس در 

 باشد.ساعت مي 34ملي ساعت و یک واحد ع 17است و مدت تدریس یک واحد نظری 
 نقش و توانایي:

انداردهای های اتصاالت مواد در ساخت و توليد بر مبنای استالف( طراحي و ارائه روش

 بين المللي
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های كنترل كيفي بر مبنای استانداردهای بين المللي و تعيين ب( انجام آزمایش

 كيفيت قطعه كار

 نهاآهای مناسب برای جلوگيری از ج( بررسي علل تخریب در اتصاالت و ارائه روش

 مينهد( بهينه سازی شرایط جوشكاری در واحدهای مختلف صنعتي و نوآوری در این ز

حقيقاتي های آموزشي و تحقيقاتي در مراكز آموزش عالي و موسسات ته( انجام فعاليت

انبي جو صنایع كشور در رابطه با علوم و فنون اتصاالت و كنترل كيفي و موضوعات 

 آن

رل های كنتو( تحقيق و نوآوری در مواد مصرفي جوشكاری )اتصاالت( و آزمایشگاه

 كيفي

 ایع كشورز( استفاده از فرآیندهای پيشرفته اتصاالت به كمک كامپيوتر و ربات در صن

 تعداد واحدهاي درسي: 

 واحد به شرح زیر است: 32تعداد واحدهای درسي این دوره 

 واحد 18    دروس اجباری     

 واحد 6دروس اختياری        

 واحد 6پروژه پایان نامه        

 واحد 2                 سمينار

 

  موادمهندسي خوردگي و حفاظت: 
 

 تعریف و هدف:
وشيميایي الكترشيميایي/های خوردگي عبارتست از تخریب مواد در اثر انجام واكنش

قرار  خود ريرا تحت تاث عیفلزات، همه صنا ژهیمواد، به و ي. خوردگاطراف محيط با

ابله مق یموجود برا یهارشته همواره در تالش هستند تا روش نیا نيداده و مهندس

 .ابنديكار ب نیا یبرا ينینو یروشها ایو  دهيرا بهبود بخش دهیپد نیا بارانیبا اثرات ز

شود. این ی مخرب پرداخت ميهای قابل توجهي برای جبران این پدیدههزینه ساالنه

خسارات اغلب شامل تعویض قطعه خورده شده، توقف كار، آتش سوزی و انفجار، 
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 اريبس عیدر صنا ينفوذ خوردگ یاست. از آنجا كه گستره غيرهآلودگي مواد توليدی و 

 نيو همچن يخوردگ ندیفرا يمبانبا اصول و  یيآشنا رسد،ياست، به نظر م عيوس

 است. یضرور نيهمه مهندس یبرا ده،یپد نیكنترل ا یبرا يعموم یروشها

 :طول دوره و شکل نظام
ز سال است. حداقل و حداكثر مدت مجا 2طول مدت الزم برای گذراندن این دوره 

موزشي آباشد. نظام برای انجام این دوره مطابق آئين نامه دوره كارشناسي ارشد مي

ه هفت 17شود و زمان هر نيمسال نيمسال ارائه مي 4آن واحدی است و دروس در 

 باشد.ساعت مي 34ساعت و یک واحد عملي  17است و مدت تدریس یک واحد نظری 

 نقش و توانایي:
 كسب یيتوانا ریز یها نهيو حفاظت مواد در زم يخوردگ يانش آموختگان مهندسد

 :كنند يم

 .يمورد استفاده در صنعت از نظر خوردگ یاژهايبهبود خواص آل اصالح والف( 

 .هاممانعت كنندهبا استفاده از  بسته یهاطيدر مح اژهايحفاظت فلزات و آلب( 

 .یيایدر ساتيو تاس ينيزم ریز یهاخصوصا در مورد لوله یو آند یحفاظت كاتدج( 

 .عیدر صنا یفلز ريمختلف غ یهاكاربرد پوششد( 

ا و هپوشش ،ی، مواد پاک كننده، مواد آبكاريخوردگ یمواد كاهش دهنده هيتهه( 

 ها.آن تيفيبهبود ك
 تعداد واحدهاي درسي:

 واحد به شرح زیر است: 32تعداد واحدهای درسي این دوره 

 واحد 19    دروس اجباری     

 واحد 5دروس اختياری        

 واحد 6پروژه پایان نامه        

 واحد 2                سمينار 
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 ي دروس و برنامه ترم بندي گرایش هامعرف

  مختلف ارائه دروسي كه در این دانشكده برای دانشجویان گرایش های

 مي شوند به شرح زیر اند: 

 

 گرایش شناسایي و انتخاب مواد
 

 کد درس نام درس واحد نوع درس

 اول ترم

 2739202 مواد انتخاب 2 جبراني

 2746313 2مواد مكانيكي خواص 3 جبراني

 2783183 انجماد فرایندهای 3 الزامي

 2783233 يهائتئوری نابجا 3 الزامي

 2789171 گيری در تحقيقات موادخطاهای اندازه 1 الزامي

 2783902 سمينار 2 الزامي

  دروس اختياری  

 دومترم 

 2783122 های متالورژیكيتغيير حالت 2 الزامي

 2783102 مواد پيشرفته ترمودیناميک 2 الزامي

 2783152 های پيشرفته مطالعه موادروش 2 الزامي

 2783131 های پيشرفته مطالعه موادآزمایشگاه روش 1 الزامي

  دروس اختياری  

 ترم سوم
  دروس اختياری  
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 گرایش استخراج فلزات
 

 کد درس نام درس واحد نوع درس

 اول ترم

 3912293 (1ویژه )اصول توليد فلزات مباحث  3 جبراني

 3912353  سينتيک مواد 3 جبراني

 2788103 مواد پيشرفته ترمودیناميک 3 الزامي

 2783152 مواد مطالعه پيشرفته هایروش 2 الزامي

 2783131 مواد مطالعه پيشرفته هایروش آزمایشگاه 1 الزامي

 2788143 پيرومتالورژی فرایندهای تئوری 3 الزامي

 2789902 سمينار 2 الزامي

  دروس اختياری  

 دومترم 

 2788132 مواد پيشرفته سينتيک 2 الزامي

 2788153 الكترومتالورژی و هيدرو فرایندهای تئوری 3 الزامي

 2788161 متالورژی فرایندهای آزمایشگاه 1 الزامي

 2788172 استخراج فلزات نادر 2 الزامي

  دروس اختياری  

 ترم سوم
  دروس اختياری  
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 جوشکاريگرایش 

 

 کد درس نام درس واحد نوع درس

 اول ترم

 2746313 2 مواد مكانيكي خواص 3 جبراني

 2746282 مخرب غير هایبررسي 2 جبراني

 2789103 )اتصاالت( جوشكاری پيشرفته هایروش 3 الزامي

 2783152 مواد مطالعه پيشرفته هایروش 2 الزامي

 2783131 مواد مطالعه پيشرفته هایروش آزمایشگاه 1 الزامي

 2789132 پيشرفته انجماد فرایندهای 2 الزامي

 2789123 شكست( )مكانيک خستگي و شكست 3 الزامي

 2789902 سمينار 2 الزامي

 دومترم 

 2789113 جوش پيشرفته متالورژی 3 الزامي

 2789171 مواد تحقيقات در گيریاندازه خطاهای 1 الزامي

 2789181 پيشرفته جوشكاری آزمایشگاه 1 الزامي

 2789162 جوش كيفي كنترل و بازرسي 2 الزامي

  دروس اختياری  

 ترم سوم
  دروس اختياری  
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 اظت موادفخوردگي و حگرایش 

 

 کد درس نام درس واحد نوع درس

 اول ترم

 2746313 2 مواد مكانيكي خواص 3 جبراني

 3912353  سينتيک مواد 3 جبراني

 2798102 الكتروشيمي پيشرفته 2 الزامي

 2798112 خوردگي پيشرفته 2 الزامي

 2798131 آزمایشگاه خوردگي پيشرفته 1 الزامي

 2798142 )خوردگي( ترمودیناميک پيشرفته 2 الزامي

 2789902 سمينار 2 الزامي

  دروس اختياری  

 دومترم 

 2783152 مواد مطالعه پيشرفته هایروش 2 الزامي

 2783131 مواد مطالعه پيشرفته هایروش آزمایشگاه 1 الزامي

 2788132 مواد پيشرفته سينتيک 2 الزامي

 2798152 اكسيداسيون و خوردگي داغ 2 الزامي

 2798162 جنبه های مكانيكي خوردگي 2 الزامي

 2798172 حفاظت كاتدی و آندی 2 الزامي

 2798181 آزمایشگاه اصول حفاظت 1 الزامي

  دروس اختياری  

 ترم سوم
  دروس اختياری  
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 گرایش شناسایي و انتخاب مواد دروس اختیاري اسامي

 کد درس نام درس واحد

 2783162 جامدات در نفوذ 2

 2783652 مواد مهندسي در سازی شبيه 2

 2783752 ورق دادن شكل 2

 2789123 شكست( )مكانيک خستگي و شكست 3

 2793272 مباحث ویژه در مهندسي سطح 2

 2789563 های اجزای محدودروش 3

 2783512 متالورژی پودر پيشرفته 2

 2783592 مهندسي سطح پيشرفته 2

 2783692 هاكامپوزیت 2

 2783682 مطالب ویژه )بررسي فني و اقتصادی توليد مواد( 2

 

 

 گرایش استخراج فلزات دروس اختیاري اسامي

 کد درس نام درس واحد

 2788522 های انتقال پيشرفتهپدیده 2

 2788602 ی متالورژیسازی فرایندهااصول شبيه 2

 2788552 مطالب ویژه در استخراج فلزات 2

 2788562 بررسي فني و اقتصادی توليد فلزات 2

  ریاضيات پيشرفته مهندسي 3

 2789171 مواد تحقيقات در گيریاندازه خطاهای 1

 2783682 مطالب ویژه )بررسي فني و اقتصادی توليد مواد( 2
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 گرایش جوشکاري دروس اختیاري اسامي

 کد درس نام درس واحد

 2789582 نرم و سخت كاری لحيم 2

سيستمهای طراحي و توليد به كمک كامپيوتر در صنعت  2

 اتصال

2789573 

 2789563 روش های اجزای محدود 2

 2789602 جوشكاری اتصاالت طراحي 2

 2789592 جامدات در نفوذ 2

 2789552 شده جوشكاری قطعات در خوردگي مكانيكي هایجنبه 2

 2783682 مطالب ویژه )بررسي فني و اقتصادی توليد مواد( 2

 

 گرایش خوردگي دروس اختیاري اسامي
 کد درس نام درس واحد

 2789171 مواد تحقيقات در گيریاندازه خطاهای 1

 2798192  ممانعت كننده های خوردگي 2

 2798202  خوردگي در واحدهای صنعتي 2

 2798222 های تبدیليرنگ و پوشش 2

 2798122 مهندسي سطوح 2

 2798211 آزمایشگاه بررسي علل تخریب مواد 1

  كنترل خوردگي  2

 2783682 مطالب ویژه )بررسي فني و اقتصادی توليد مواد( 2
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هاي آموزشي نامهبخشي از آیین  



مهندسی معدن و متالورژیدانشکده  98-97 کارشناسی ارشد مواد و متالورژی آموزشی راهنمای   

   

34 

 

 دانشگاه هاي آموزشي آیین نامه

يلي آئين نامه های مربوط به دوره كارشناسي ارشد در سایت تحصيالت تكم

 دانشگاه به آدرس:

edu.aut.ac.ir/iCMS/pg/?f=p1&s=rg.search&l=1&_p_st=1 
رمائيد. فمطالعه به دقت توصيه مي شود حتماً آئين نامه ها را قابل دسترسي است. 

 از این آیين نامه ها اشاره مي شود. اینجا به چند ماده در 

 ماه پس از 2دانشجویان دوره كارشناسي ارشد موظفند حداكثر ظرف مدت  -

 نام دردوره كارشناسي ارشد، یعني تا پایان آبان ماه سال ورود، نسبت به تسویهثبت

التحصيلي حساب با دانشگاه مقطع قبلي و ارائه مدرک كارشناسي خود مبني بر فارغ

وقت یا متا پایان شهریورماه سال ورود )نامه معرفي به نظام وظيفه یا گواهي نامه 

، دانشجو ایند. در صورت عدم ارائه مدرک كارشناسي در موعد مقرردانشنامه( اقدام نم

 .منصرف از تحصيل شناخته خواهد شد

تال كليه دانشجویان پس از دریافت شناسه كاربری در زمان ثبت نام به پور -

 رتال انجام مي شود.وخواهند داشت. اخذ واحد از طریق پآموزشي خود دسترسي 

ره ین دوادانشجو باید در هر نيمسال تحصيلي در  واحدهای درسي را كهتعداد   -

 است. 14و حداكثر  8اخذ نماید حداقل 

انشجویان موظفند دروس جبراني رشته خود را به تشخيص گروه آموزشي اخذ د -

ر معدل دو این نمره  ( است12نمایند. حداقل نمره قبولي در هر درس جبراني دوازده )

 . ترمي لحاظ نمي شود

كسب  14دل كمتر از متوالي یا غير متوالي معه  دانشجویي  دو ترم در صورتيك -

 از ادامه تحصيل محروم خواهد شد . شود ،  مشروطكند و 

 كمتر باشد، در غير این 14يانگين كل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از م -

  شود.ارشد شناخته نميناسيآموخته دوره كارشصورت، دانش



مهندسی معدن و متالورژیدانشکده  98-97 کارشناسی ارشد مواد و متالورژی آموزشی راهنمای   

   

35 

 

 انشجو تا قبل از شروع امتحاناتطول سنوات تحصيلي دحذف یک درس در  -

وجيهي آموزشي( با تایيد شورای تحصيالت تكميلي دانشكده و ذكر دالیل ت 12هفته )

 بالمانع است . 

اوز مجموع ساعات آن درس تج سه شانزدهمغيبت دانشجو در هر درس نباید از  -

 شود.وب ميكند، در غير این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محس

 تواند حداكثر یک نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نماید،مي دانشجو -

شود. درخواست مرخصي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميمرخصي تحصيلي 

 باشد.تحصيلي در اولين نيمسال ورود به دانشگاه مجاز نمي

اعضای هيات  به پيشنهاد دانشجو و با موافقت یكي از ی پایان نامهاستاد راهنما -

 شود.علمي با مرتبه حداقل استادیاری و تأیيد شورا تعيين مي

ارشد كه به هر دليل از تحصيل باز مي ماند، فقط یک به دانشجوی كارشناسي -

عطا اگواهي كه دانشجو چه دروسي را در چند واحد و با چه نمره ای گذرانده است 

 شود.مي

ی آنان از به دانشگاه برا یان مشمول سربازیحداكثر دوماه پس از ورود دانشجو -

ود، شهای مربوط ارسال ميه دانشكدهكه ب يیها گهحوزه وظيفه عمومي در قالب بر

 انشكدهدم به  دریافت برگه ها از و دانشجویان ملزمي شود معافيت تحصيلي درخواست 

 . باشند مي 1۰ارایه آن به دفاتر پليس +  تكميل و و

 نيمسال تحصيلي است. 4سال مشتمل بر  2طول مدت دوره حداكثر  -

د در صورت پایان نيافتن تحصيل، دانشجو برای تحصيل در ترم پنجم بای -

ز ااست دانشجوی ورودی مشمول آموزش رایگان ملزم درخواست كتبي ارائه نماید. 

مطابق را نوات شهریه تمدید س)ترم پنجم( تا زمان دفاع از پایان نامه، ابتدای آبان ماه 

 . نمایدبا تعرفه مالي دانشگاه پرداخت 

به )و تمدید ترم هفتم  شودمنظور مي 17نامه از در نيمسال ششم نمره پایان -
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 .امكانپذیر نيست( خاص و استثنایي اريدر موارد بسجز 

به آدرس: شگاه در موارد زیر به سایت تحصيالت تكميليبرای اطالع از آئين نامه های دان  

edu.aut.ac.ir/iCMS/pg/?f=p1&s=rg.search&l=1&_p_st=1 
 نمائيد: مراجعه

  حذف درس و حذف غيبت امتحاني 

  ،رتبه  و كارنامه صدور گواهي های اشتغال به تحصيل 

 نحوه ارزیابي دروس 

 پایان نامه و سمينار 

  نيمسالمرخصي تحصيلي و حذف 

 حمایت مالي )تشویقي( از چاپ مقاالت و ثبت اختراعات 

 آموختگيمالک دانش 

 به آموزش محور تغيير شيوه آموزشي 

 نامهخلفات دانشجو در تدوین پایاناثيرات تت 

  شرایط ارائه گواهي پزشكي 

 

 : مصوبات گروه مهندسي مواد و متالورژي

ی هارایشتوانند دو درس از دیگر گدانشجویان گرایش شناسایي و انتخاب مواد مي -

های ایشاخذ نمایند و دانشجویان دیگر گر را به عنوان درس اختياری مهندسي

رس به عنوان د ی مهندسيهااز سایر گرایش توانند یک درس را متالورژی نيز مي

 اختياری اخذ نمایند.

تخاب ا اندانشجویان باید دروس اختياری خود را پس از مشورت با استاد راهنم -

اء استاد نمایند. دروس انتخابي دانشجو باید در برگه ثبت نام درج شود و پس از امض

س ثبت ق دروانطبا ،راهنما به دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده تحویل شود. این دفتر

 ثبت نام بررسي خواهد كرد. ینام شده در پرتال را با برگه ها
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تر دانشجویان در كالسها، دروس اختياری با ظرفيت 15 به منظور توزیع متوازن -

نفر برگزار مي شوند. امكان ارائه دروس اختياری در دو ترم متوالي در صورت نياز 

 وجود دارد. 

دانشجویان ملزم به اخذ درس سمينار در ترم اول هستند. موضوع سمينار در ترم  -

 با هماهنگي استاد راهنما تعيين مي شود. اول و موضوع پروژه در اوایل ترم دوم 

در اواسط ترم دوم، دانشجویان باید از طرح پروژه )پروپوزال( خود در حضور استاد  -

راهنما و و یک داور از اعضای گروه مواد و متالورژی به صورت شفاهي در مدت حدود 

  دقيقه دفاع نمایند. 2۰

بعد به  96دوره ایمني در آزمایشگاه برای كليه دانشجویان كارشناسي ارشد ورودی  -

برگزار شود و انجام پروژه در آزمایشگاه های دانشكده برای این دانشجویان منوط به 

 . در این دوره است اخذ گواهي شركت
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مهندسي مواد و  گروهمعرفي اساتید 

 متالورژي



 و متالورژي مهندسي مواد گروهمعرفي اساتید 

ف
دی

ر
 

 آدرس پست الکترونیکي محورهاي تخصصي رتبه نام و نام خانوادگي

 arebrahimi@aut.ac.ir جوشكاری، شكست و خستگي دانشيار دكتر عليرضا ابراهيمي 1

 omidvar@aut.ac.ir خوردگي مهندسي سطح، جوشكاری، دانشيار دكتر حميد اميدوار 2

 nparvin@aut.ac.ir متالورژی پودر، بيو مواد دانشيار دكتر نادر پروین 3

 ajafari@aut.ac.ir ریخته گری ،شبيه سازی استادیار راميانيدكتر امين جعفری  4

 dahafa@aut.ac.ir هيدرومتالورژی، ترمودیناميک و سينتيک فرآیندهای متالورژی استادیار شناسدكتر داود حق 5

 dehghani@aut.ac.ir رفتار مكانيكي فلزات، شكل دادن فلزات، نانومواد استاد دهقاني كامران دكتر 6

 miladrezaei@aut.ac.ir خوردگي و الكتروشيمي استادیار يئدكتر ميالد رضا 7

 islam_ranjbar@aut.ac.ir متالورژی جوشكاری، شبيه سازی استادیار دكتر اسالم رنجبر نوده 8

 shamsipur@aut.ac.ir متالورژی سطوحجوشكاری،  استادیار پوردكتر علي شمسي 9

 tabaian@aut.ac.ir سنتز موادالكترومتالورژی و  ،پيرومتالورژی دانشيار هادی طبائيانسيد دكتر 1۰

 farzadi@aut.ac.ir انجمادجوشكاری، شبيه سازی فرآیندها و استحاله های متالورژیكي،  استادیار دكتر علي فرزادی 11

 s.firoozi@aut.ac.ir متالورژی استخراجي، سنتز حرارتي مواد استادیار دكتر صادق فيروزی 12
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mailto:s.firoozi@aut.ac.ir
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 ketabchi@aut.ac.ir و نانو مواد شكل دادن فلزات، رفتار مكانيكي مواد استاد كتابچي دكترمصطفي 13

 alamdari@aut.ac.ir پيرو متالورژی و هيدرومتالورژی استخراج فلزات، دانشيار  علمداریدكتراسكندر كشاورز  14

 mahboubi@aut.ac.ir عمليات حرارتي مهندسي سطح و پوشش پالسمایي، كاشت یون، استاد دكتر فرزاد محبوبي 15

 mmousavi@aut.ac.ir مهندسي سطح های نفوذی، عمليات حرارتي وپوشش دانشيار دكترسيدمحمد موسوی خویي 16

 smhmirbagheri@aut.ac.ir و شبيه سازی ریخته گری، توليد فوم، كامپوزیت  دانشيار ميرباقریدكتر سيدمحمدحسين  17

 mirsalehi@aut.ac.ir كاریمتالورژی جوشكاری و لحيم دانشيار دكتر سيد احسان ميرصالحي 18

 mnaderi@aut.ac.ir گرافن و مواد نوظهورنانومواد،  دانشيار دكتر مالک نادری 19

 pmarashi@aut.ac.ir مواد پيشرفته، نانومواد، جوشكاری، آناليز دانشيار مرعشيهویدادكتر سيد پيروز  2۰
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