
مهندسي مواد



طراحي ساختار و خواص مواد به منظور بين است که در آن رابطه ايرشته ميان حوزه یک و علم موادمهندسي 
به عنوان علم متالوژي. مي گيردقرار بررسي مواد مورد فناوري روزافزون نيازهاي به جدید براي پاسخگویي مواد 

ه نيز یکي از یک صنعت مادر نه تنها در حال حاضر نقش مهمي را در پيشبرد تکنولوژي بر دوش دارد، بلکه در آیند
هاي گوناگوني است که در هر کدام قطعات و صنایع دنيا شامل بخش.عوامل مهم پيشرفت تمدن بشري است

س مناسب است به منظور تهيه این قطعات نياز به آگاهي جامع از جن. گيردتجهيزات مختلفي مورد استفاده قرار مي
طور کلي در واقع، در مقطع کارشناسي ب. مي گيردرشته قرار اختيار دانشجویان این اطالعات در اینگونه که 

ازرسي هاي مختلف توليد و باطالعات در مورد خصوصيات فيزیکي و مکانيکي مواد در شرایط گوناگون، روش
.گرددارائه مي
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تعریف
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ي قوي دانشجویان این رشته باید در فيزیک و شيمي و ریاض
در این رشته نياز به آشنایي با زبان انگليسيهمينطور باشند و 

رشته این در .بيش از دیگر رشته هاي مهندسي اهميت دارد
.استنياز کنجکاو و خالق مورد ذهني 

توانايي
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دروس تخصصي

روش هاي 
نوین آناليز

مواد

شکل دادن 
فلزات

ریخته گري

شيمي تجزیه

ساختار 
سراميک ها

سينتيک مواد



121

توليد مختلف هاي روش این گرایش در 
روش هاترین این مهم که )فلزيمصنوعات 

وجوشکاري شکل دادن، متالورژي پودري، 
و خواص و مشخصات ( استماشين کاري 

د مواد مورمکانيکي و فيزیکي، ساختاري 
.  مي گيردقرار بررسي مطالعه و 

دن شامل جداکردن فلزات از سنگ معاین گرایش 
کوره ، شناخت انواع(فلزاتتوليد )آنان ه يتصفو 

.ودششيميایي مي ها، سوخت ها و فعل و انفعاالت 
متالوژي 

صنعتي متالوژي 
استخراجي

گرايش ها
(کارشناسي )

در طول دوره دانشجویان مهندسي سراميک 
وپایه هاي علمي خود، پس از کسب تحصيلي 
را يک سرامساخت کليه فرایند هاي الزم، مهندسي 

رل آن گرفته تا کنتسازي و آماده اوليه از مواد 
بين محصوالت ساخته شده و ارتباط کيفي 

.ميگيرندمواد را فرا این ساختمان و خواص 

سراميک
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مقاطع باالتر

.استتحصيل هم قابل دکتري رشته در مقطع این 

داراي گرایش هاي ارشد کارشناسي مواد در مقطع مهندسي 
، «شکل دادن فلزات»، «مهندسيو انتخاب مواد شناسایي »
، «از موادت ظحفاو خوردگي »، «استخراج فلزات»، «جوشکاري»
.باشدمي « بيومواد»و « ریخته گري»، «نانومواد»، «سراميک»
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وقعيت امروزه متالوژي در کليه صنایع نقش مهمي را ایفا مي کند و در نتيجه م
با توجه به وجود  .شغلي فارغ التحصيالن این رشته نيز بسيار گسترده است

د در صنایع تواننالتحصيل این رشته ميتجهيزات و قطعات مختلف مهندسي فارغ
، هاي طراحيگوناگون نظير نفت، گاز، پتروشيمي و کارخانجات در بخش

از مزایاي مهم این رشته امکان باالي. بازرسي و اجرا مشغول به کار شوند
رشته پذیرش براي ادامه تحصيل در خارج از کشور است چراکه استقبال از این

.درسایر کشورها بسيار باالست

موقعيت شغلي




