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مباحث مطروحه
مقدمه اي بر علم مواد :توضيح خواص مکانيکی ،حرارتی ،مغناطيسی ،مواد مختلف صنعتی و ارتباط بين ساختمان و

اول

خواص اينگونه مواد
مروري بر اتصاالت شیمیايي :اتمهای منفرد ،نيروهای پيوند قوی ،مولکولها ،نيروهای پيوندی نوع دوم ،فواصل بين
اتمی ،اعداد کوردينانس انواع مواد

دوم
سوم

آرايش اتمي در جامدات :تبلور ،سيستم های بلوری ،بلورهای معکبی ،بلورهای شش وجهی ،خاصيت چند شکلی بودن
آرايش اتمي در جامدات :شبکههای چند اتمی ،جهات بلوری ،صفحات بلوری ،ساختمان مواد غيربلوری
بي نظمي در جامدات :ناخالصیها در جامدات ،محلول جامد در فلز ،محلول جامد در ساختمان مرکب ،نابجايی در

چهارم

پنجم

بلورها ،عيوب چيده شدن ،مرز دانهها ،عيوب در مواد غير بلوری ،جابجايی اتمی
ساختمان و خواص فلزات تک فاز :آلياژهای تکفاز ،ساختمان ميکروسکوپی فلزات چند بلوری ،تغيير شکل کشان
ساختمان و خواص فلزات تک فاز :تغيير شکل پالستيک تک کريستالهای فلز ،تغيير شکل فلزات چند کريستالی،

ششم

هفتم
هشتم
نهم
دهم

طرحدرسعلممواد

مقطعکارشناسی-گرایشصنایع

یازدهم

بازيابی و تبلور مجدد
ساختمان و خواص فلزات تک فاز :خستگی ،خزش و شکست
امتحان ميان ترم
روابط کيفی فازها ،دياگرام فازها
ترکيب شيميای فازها ،مقادير فازها ،فازهای سيستم آهن-کربن
واکنشهای فازهای جامد ،ساختمان ميکروسکوپی چند فازی

دوازدهم

عمليات حرارتی

سیزدهم

پروسس رسوبی ،سختیپذيری

چهاردهم

کاربرد و انتخاب فلزات و آلياژها با توجه به ساختمان و خواص آنها
خورندگي در مواد :خورندگی در فلزات ،اصول الکتروشيميايی خورندگی ،واکنشهای آندی و کاتدی ،جفتهای گالوانيکی،

پانزدهم

سرعت خورندگی و طرق اندازه گيری آن ،کنترل خورندگی ،ممانعتکنندهها ،حفاظت آندی و کاتدی ،روکش دادن،
محيطهای خورنده و طبقه بندی آنها ،اکسيداسيون و مکانيزم آن ،خورندگی در مواد سراميکی و پالستيکی
مواد سرامیکي و خواص آنها :فازهای سرميکی ،کريستالهای سراميکی ،ترکيبات چند جزئی ،سيليکاتها ،شيشهها ،مواد
نسوز ،سيمان ،چينی و غيره ،عکس العمل الکترومغناطيسی سراميکها ،عکس العمل مکانيکی سراميکها ،خواص ديگر مواد

شانزدهم

سراميکی
شناخت و خواص مواد غیر فلزي غیر معدني  :پليمرها :روش تهيه پليمرها ،الستيک طبيعی ،ولکانيزه کردن ،حالتهای
شيشهای و متبلور پليمرها ،خواص مکانيکی پليمرها ،آشنايی با چند پليمر صنعتی ،چوب و کاغذ ،شناخت چند نوع چوب
صنعتی ،خواص مکانيکی چوب ،کاغذ و روش تهيه و خواص آن
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