
 

 بنام خدا
 گروه طراحی صنعتی دانشکده هنرهای زيبا

 دانشگاه تهــــــران

 

  ««)فلزات()فلزات(  ٢٢مـــواد و روشهای ساخت مـــواد و روشهای ساخت »»

 ١١٣٨-٢٨سال تحصيلی  ٢ترم  -واحد درس نظری/ عملــی ٢ 
https://www.sfsepehr.com/Sohail/courses.htm#metals 

 

 دکترای تخصصی مهندسی سازه سپهر، کارشناس ارشد و دانشجویسهيل فــــروزان مدرس:
 گـــــروه مهندســــی عمــــــــران دانشکده فنـــــــی دانشگاه تهــــــــران 

 دهی و ساخت فلزاتآشنايی با ويژگيهای فلزات، انتخاب مصالح، روشهای شکل هدف:
 ١٠-١٢ها ساعت شنبه، کارگاه: ١٥-١٧ها ساعت شنبهسهکالس نظری:  زمان:

 بارم نمرات: روش ارزيابی و
 نمره ٣جــــزوه کالسی:  ❖

 نمره ٦گزارش کاربرد مصالح و روشها، کارگاه و بازديدهای علمی:  ❖

 نمره ٥ترم: آزمــون پايان ❖

 نمره ٨های اجرايی کارگاه: پروژه ❖

 سرفصل دروس:
 کليات ❖

 ی، ای بر معيارهای طراحی تجسمی و فنمقدمه، اصول طراحی مهندسی، گامهای طراحی و ساخت، مقدمه
 مهارتهای اساسی در فرايندهای ساخت و توليد

 شناسايی و انتخاب مصالح فلزی ❖
 )عوامل مؤثر در انتخاب مصالح، ويژگيهای کلی فلزات )ويژگيهای مکانيکی، فيزيکی، شيميايی 

  آشنايی با ويژگيهای فلزات مهندسی و حدود کاربرد آنها: فلزات آهنی )آهن، چدن، فوالد(، فلزات پايه
وم، مس، سرب، قلع، نيکل، روی و ...(، آلياژها )برنج، برنز و ...(، فلزات ديرگداز، فلزات )آلوميني

 ای بر مواد کامپوزيتگرانبها )پالتين، طال، نقره و ...(، مقدمه

 )... معيارهای انتخاب فلزات )مقاومت، تاب، حرارت، خستگی، سايش، خوردگی و 

 دهی فلزاتروشهای ساخت و شکل ❖
 ها، معايب و مزايا(وشها، مراحل ذوب فلزات، انواع کورهگری )رريخته 

 برداری، ماشينکاری با ابزار خاص(ماشينکاری )روشها، ابزار برش، انواع براده 

 کاری، ورقکاری، خمکاری، دهی فلزات در حالت جامد )کار گرم، کار سرد، آهنگری، نورد، حديدهشکل
 اری، گازی، هيدروليکی و ...(دهی کششی، چرخشی، انفجبرشکاری، روشهای شکل

  متالورژی پودر )کاربرد قطعات متالورژی پودر در صنعت، فرايندهای توليد پودر فلزات، ويژگيهای پودر
 دهی پودر، تفجوشی، عمليات تکميلی روی قطعات توليد شده(فلزات، مخلوط کردن پودر، فرايندهای شکل

 اتصال فلزات ❖
 اری سخت(ککاری نرم، لحيمکاری )لحيملحيم 

 ای، آهنگری، جوشکاری با گاز، جوشکاری سرد، جوشکاری )جوشکاری قوسی، مقاومتی، ترميت، زائده
جوشکاری زير آب، جوشکاری انفجاری، ليزری، الکترونی، اولتراسونيک، اصطکاکی، جوشکاری 

 پالسما(، قابليت جوشکاری فلزات، معايب و مزايا

 اتصاالت پيچی و پرچی 


