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 (1-98-97) عناوین سمینارهای درس متالورژی جوشکاری

 جوشکاری تیتانیوم و آلیاژهای آن  .1

 جوشکاری منیزیم و آلیاژهای آن .2

 جوشکاری مس و آلیاژهای آن .3

 جوشکاری نیکل و آلیاژهای آن .4

 جوشکاری سوپر آلیاژها .5

 جوشکاری فوالدهای نسوز .6

 API یجوشکاری فوالدها .7

 … ,Exotic Metals (Hf, Nb, Br, Mo, Wجوشکاری  .8

 هاجوشکاری کامپوزیت .9

 هاجوشکاری سرامیک .10

 (Dissimilar metal welding) جوشکاری فلزات غیر مشابه .11

 (Laser Welding) شکاری لیزرجو .12

 (Electron Beam Welding) جوشکاری پرتو الکترونی .13

 (Friction Stir Weldingجوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ) .14

 (Explosive Weldingجوشکاری انفجاری ) .15

 (Roll Weldingجوشکاری نوردی ) .16

 (Diffusion Weldingجوشکاری نفوذی ) .17

 (Thermite Weldingجوشکاری ترمیت ) .18

 (Ultrasonic Weldingجوشکاری ماورای صوت ) .19

 (Soldering & Brazingلحیم کاری سخت و نرم ) .20

 جوشکاریهای کدها، استانداردها، عالئم و نشانه .21

 اخت الکترودهای جوشکاری و استانداردهای آنها س .22

 کاربرد جوشکاری در مهندسی سطح .23

 ایجوشکاری در صنعت انرژی هسته .24

 (Residual stress of the weldگیری تنش پسماند در جوش )های اندازهروش .25

 نکات مهم

 شیابی )محتوی فایل پاورپوینت تحقیق  نمره 3 :ارز

 نمره( 1نمره+ ارائه و چکیده  2

 شرط الزم و اولیه برای کل پروژه استارائه : 

 صفففحه ای واوی مطالم مهم  2تا  1: چکیده ارائه

 دقیقه ای 15+ سمینار و شکل ونمودار

 

  ستخراج  2در چکیده وداقل سوال از تحقیق خود ا

 نمایید.

 

 در روز ارائه): تحویل CD فایل واوی  

PPT  شده استفاده منابع دیگر واوی ولدر+ ف 

 (تحقیق در

 

 از راندوم صففورت به) آذرماه از: ارائه زمان 

 (یا هماهنگی قبلی لیست

 

 هسففتند،  در موضففوعاتی که تکنولوژی جوشففکاری

هفا بففایسفففتی میففالهففایی از فلزاتی کففه بففا آن روش

 جوشکاری شده اند ارائه شود.

 

   در ساعت کالس مهر( 10 )فقطاختصاص موضوع 
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 (Underwater Welding) جوشکاری زیر آب .27

 (Electro-Slag Weldingجوشکاری سرباره الکتریکی ) .28

29. WPS” (Welding Procedure Specification) and “PQR” (Procedure Qualification Record) 

 (Flux Cored Arc Weldingالکترود مغزه گداز آور )جوشکاری قوسی با  .30

 جوشکاری قطعات متالورژی پودر .31


