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 سرفصل های درس:

  مهندسی سطحمقدمه ای بر 

 تریبولوژی 

 فرایندهای سختکاری سطح 

 .. (فرایندهای نفوذی )کربوراسیون، نیتراسیون و. 

 فرایندهای آبکاری 

 ( فرایندهای الیه نازکCVD ،PVD)... و ، 

 ارائه توسط صنعت( فرایندهای پاشش حرارتی( 

 نمره 23از  ارزشیابی

 نمره( 3ارائه نمره+  1چکیده نمره+  4 )فایل متن تحقیق نمره  8: 1 تحقیق 

 :ق ایمیل و دریافت آبان از طری 5 تا و انتخاب (وبسایتماه )انتخاب از لیست موضوعات آپلود شده در مهر 28 زمان دریافت

 ایمیل تایید

 حاوی فایل  ایمیل) جلسه آخر درس: متن تحقیق تحویل زمانWord + PPT  +؛ فولدر حاوی منابع استفاده شده در تحقیق

منبع بسیار جامع و کامل در آن زمینه را انتخاب و به دقت مورد بررسی قرار  چندتوضیح: بعد از بررسی منابع علمی، یک یا 

استفاده موضوع بر عهده شخص دانشجو است. جامع بودن منابع انتخابی در آن . به عنوان تحقیق از آنها استفاده نماییددهید و 

. نمره دهی بر اساس مقایسه کیفیت کارها منجر به از دست دادن تمام نمره این بخش خواهد شد از مطالب آماده اینترنتی

 (باشد.می

 ماه پایانی ترم( در طول ترم با هماهنگی قبلی :زمان ارائه تحقیق( 

  :ایقهدقی 01صفحه ای حاوی مطالب مهم و شکل ونمودار به همکالسی ها )اجباری( + سمینار  2چکیده روز ارائه 

  (مهندسی سطح)کار بر روی یک استاندارد  نمره 4: 2تحقیق 

 (حاوی فایل ایمیل) آذرماهپایان : تحویل زمان 

 یمیل اطالع دهید( موضوع و فایل استاندارد از طریق ایمیل به صورت راندوم ارسال خواهد شد )دریافت موضوع را از طریق ا 

 (بر اساس موضوعات درسینمره ) 4: کوتاه درسی های تحقیق 

 هفته بعد از ارائه از طریق ایمیل: تحویل زمان 

 نمره 2 تاو سواالت کالسی ارزشمند:  )پاسخ به سواالت( مثبت کالسی 

 (در اختیار مدرس شرکت پرتو مپنانمره ) 1: بخش صنعت تکلیف 

 نمره 4: الین-آن ترم پایان 
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