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هفته اول

معرفی دستگاه ،تجهیزات و کاربردها ،روشها وابزار اندازه گیری نیرو،
جابجایی و انرژی
معرفی روشهای آماده سازی جهت آزمون کشش ،ساخت نمونه های استاندارد

هفته سوم

آزمون کشش و مقایسه منحنی های تنش – کرنش مواد مختلف

هفته چهارم

آزمون کشش ،بررسی سطوح شکست نرم ونیمه نرم

هفته پنجم

آزمون کشش ،بررسی اثر کار سختی بر روی رفتار کششی مواد

هفته ششم

آزمون کشش ،بررسی اثر سرعت تغییر شکل بر روی رفتار کششی مواد

هفته هفتم

آزمون کشش ،بررسی اثر عملیات حرارتی و تغییر ریز ساختار بر روی خواص
کششی مواد
آزمون فشار ،رفتار مواد در آزمون فشار و مقایسه آن با رفتار مواد در
آزمون کشش
آزمون ضربه ،آشنایی با اصول و روش انجام آن

هفته دهم

آزمون ضربه ،بررسی اثر دما در مقاومت به ضربه فلزات و آلیاژها با سختار
کریستالی  FCCوBCC
آزمون شکست و اندازه گیری مقاومت به شکست در مواد

هفته دوم

هفته هشتم
هفته نهم

هفته
یازدهم
هفته
دوازدهم
هفته
سیزدهم
هفته
چهاردهم
هفته
پانزدهم
هفته
شانزدهم
توجه:

آزمون سختی ،معرفی روشهای مختلف سختی سنجی ،روش سختی سنجی برینل
آزمون سختی ،روش سختی سنجی ویکرز و راکول و کاربردهای آنها
آزمون خستگی ،روش انجام آزمون و عوامل موثر بر خواص خستگی طی آزمون
آزمون خمش ،آشنایی با روش انجام آزمون و اطالعات حاصل از آن
آزمون خزش ،رسم منحنی کرنش – زمان و بررسی تاثیر عوامل موثر بر خواص
خزشی مواد
در صورت

تغییر مباحث

و

نحوه

تدریس

به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت

درس

در هر نیمسال الزم است

فرم مربوطه مجددا توسط استاد

محترم تکمیل و جهت

واحد قرار گیرد.
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