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 آلمانفدرال  يجمهورو مواد در  يمتالورژ یآموزش مهندسبر  ینگرش
 

  2پور ینیو کامران مع *1يدیناصر توح
     دانشگاه تهران -  یفنّ يس دانشکده هایپرد - و مواد يمتالورژ یدانشکده مهندسار یدانش1

  ) عام یسهام(ران یااژ یع فروآلیشرکت صنا -  ق و توسعهیاحد تحقو2
  

  دهیچک
 یقاتیها و مراکز تحق در دانشگاه يمتالورژ يارشد و دکترا ی، کارشناسیدر سطوح کارشناس یو پژوهش یآموزش يها از برنامه یهآگا      

 یو پژوهش یآموزش يها  يزیر  برنامه يبراآلمان  فدرال يجمهور و مواد در يمتالورژ یاز جمله آموزش مهندسشرفته یپ یتصنع يکشورها
در  يالدیم 2008سال اکتبر در  1مزیتا یآموزش عال مجله يافته از سویج انتشار یبر اساس نتا، د باشدیواند مفت یران میا يها دانشگاه
دانشگاه ،  40خ رتبه یمون یدانشگاه صنعت (IT) اطالعات يفناور و یمهندس يهادر رشته جهان  یصنعتدانشگاه  300ن یدر ب لندن،
 را 165ف رتبه یشر یو دانشگاه صنعت 159دانشگاه تهران رتبه  یدانشکده فن ، 70 رتبهآخن  یدانشگاه صنعت،  65ن رتبه یبرل یصنعت

 يفناور و یازات حاصل از تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت مهندسیشتر بر اساس امتیب مجلهن یا در يرتبه بندمالك . ندکسب نمود
، دانشگاه ها و يا حرفه يها ی، در آکادميکاربرد یمدارس مهندسن در توا یدر آلمان م. باشد یم هپنج سال ک دورهی یطدر  (IT)اطالعات 
را  یمهندس يدکترا دوره توان یم یقاتیتحق يتوهایستیو ان یصنعت يدر دانشگاه ها، دانشگاه ها. ل نمودیتحص یصنعت يدانشگاه ها

مختلف  يها  در دانشگاه یآموزش يها برنامه یتح .گردد یسطوح مختلف ارائه م ن مراکز، متفاوت و دریدر ا یآموزش يها برنامه. گذراند
آخن و دانشگاه  یصنعت ارشد به عنوان نمونه در دانشگاه یو کارشناس یدر سطوح کارشناس یآموزش يها ن مقاله برنامهیدر ا .ستیکسان نی

 ي، الگوهایمیک، شیزیات، فیاضیعلوم ر یه و مبانیزمان به دروس پاها به مرور   در دانشگاهگرفته شد که   جهیبرگ ارائه و نتیفرا یصنعت
  در شتر یبت مواد یفید و کنترل کیتول ،، استخراجيورآشتر، بها داده شده حال آنکه دروس مربوط به فری، بیو طراح يه سازیشب

  .افته استی ز توسعهین يا  رشتهان یم يها ضمناً آموزش تخصص .دنشو یآموزش داده م يکاربرد یمهندس و مدارس يا حرفه يها یآکادم
  

 یکارشناس ،یآموزش کارشناس يها آلمان، برنامه يدانشگاه هادر  يمتالورژ یآموزش مهندس : يدیکل يواژه ها
 در آلمان و مواد يمتالورژ يو دکترا ارشد

 

 مقدمه
دهد،  ير در علوم و فنون نشان ميت انکار ناپذيواقع       
 ياديز دانش هنوز فاصله يران هم اکنون با مرز هايکه ا

د يق، توسعه و توليتحق يزيگر برنامه ريدارد و از طرف د
ستم آموزش و پژوهش در مراکز يران و در سيع ايدر صنا
 ييها و نارسا يران در دانشگاه ها، ناهماهنگيا يآموزش

 .رديق قرار گيعم يد  مورد  باز نگريدارد و با وجود ييها
است؟  ع ياز و رشد صنايران آموزش در جهت نيا در ايآ
انجام شده و در حال انجام  در دانشگاه ها  يا پروژه هايآ

د ينده مفيران در حال و آيع ايصنا ياز هاين نيتام يبرا
ران چه سمت و يا يدر دانشگاه ها يزياست؟ برنامه ر

د داشته باشد؟ هم اکنون هر پنج سال دانش يبا ييسو
، دانش يشمس ۱۴۰۰شود، در سال  يدو برابر م يبشر
 يهيبد. درهر دو ماه، احتماال دو برابر خواهد شد يبشر

ار يبس يزمان يد متناسبا در فاصله هايز باياست، آموزش ن
ر و تحوالت ييتغ ي، متحول گردد تا جوابگويکوتاهتر

ستم آموزش و پژوهش در يس يدانش روز باشد، لذا بازنگر
. رسد يبه نظر م يالزام يز  امريران نيا يدانشگاه ها

 يکشور ها يو پژوهش يآموزش يمه هاشناخت برنا
فدرال آلمان  همواره  ياز جمله جمهور يشرفته صنعتيپ

تواند  يز بوده است و مين يصنعت يمورد توجه کشور ها
 يو پژوهش يآموزش يها يزيبرنامه ر يش برايکم و ب

آلمان در فدرال  يجمهور .د باشديار مفيز بسيران نيا
 ک،يد، بلژهلن يکشورها نيدر ب يمرکز ياروپا

چک و  يجمهورش، يس، اتريفرانسه، سوئ  لوکزامبورگ،
  ۲۰۰۵ الـــدر س يجمهورن يا در .دارد قرار  لهستان

  ۷۶۵,۹۸۵,۱نفر  ۰۰۰,۳۶۰,۸۲ت يبا جمع يالديم
 ل يمشغول تحص )تيم درصد جمعيحدود دو و ن(دانشجو 

م يدوازده و ن( نفر  ۳۷۵,۲۴۸ن تعداد ياز ا. اندبوده 
م يان مقيرانيتعداد ا. بوده اند ين خارجايدانشجو )درصد

ن ي، که از انفر  ۷۹۲,۶۱ يالديم  ۲۰۰۵ آلمان در سال 
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ان يک درصد کل دانشجويکمتر از  (نفر   ۴۲۸,۲تعداد 
 يدانشگاه يموسسات آموزش. دانشجو بوده اند ،)يخارج

 :در آلمان عبارتند از
  يحرفه ا يها يآکادم -۱

(Professional Academies) "Berufsakademien" (ba)   
   يکاربرد يمدارس مهندس  -۲

(Polytechnics, University of Applied Science) 
"Fachhochschulen" (FH)  

                                                                               يصنعت يدانشگاه ها و دانشگاه ها  -۳
(TU) Universities) "Universitäten (U) und 

Technische Universitäten" (Universities & 
Technical  

با آموزش  ييآشنا ،ن مقالهيا ن يهدف از تدو
ر و يياز تغ يو مواد به عنوان نمونه ا يمتالورژ يمهندس

با . آلمان  است يدر دانشگاه ها يعال تحوالت آموزش
شرفته از يپ يصنعت يران با کشورهاينکه ايتوجه به ا

برنامه  ،دارد ياديآلمان فاصله زفدرال  يله جمهورجم
ن متناسب با رشد و آلما يارائه شده در دانشگاه ها ياه

اما  شود، يد الگوبرداريع کشور آلمان بوده و نباياز صناين
در دانشگاه  يآموزش يزيبرنامه ر يارتقا يبرا تواند يم
  .باشد ديمف رانيا يها

آلمان مورد  يهاکه آموزش در دانشگاه  نيش از ايپ
و  يشود که سابقه متالورژ يرد، اشاره ميقرار گ يبررس

  جورج .گردد يم ش بريمواد در آلمان به قرن ها پ
 در شهر يالديم  ۱۴۹۴مارس   ۲۴متولد  ۲کواليآگر

در شرق آلمان با تخصص  ۴الت ساکسنيدر ا  ۳گالخا
 يو متالورژ يه گذار بلور شناسي، پايو بلور شناس يپزشک

 يالديم  ۱۵۴۶او در سال  .)۱شکل(بود  ن درآلمانينو
ن بار ياول ياو برا. را منتشر نمود ۵"يبلور شناس " کتاب
، ن نموديتدو  ينه معدن و متالورژيدر زم کتاب دوازده

کسال پس از مرگ او در ي ۶"فلزات هدر بار" هکه در مجموع
  .منتشر شد يالديم ۱۵۵۶سال 

 مراکز وان درت یم را درآلمان یمهندسالت یتحص
  : دادر انجام یز یگوناگون آموزش عال

 
  یسیانگل نام  معادل  ینام آلمان  ركامد  )درصد(  یمراکز آموزش عال

 یصنعت يهادانشگاه  و دانشگاه ها
)65(  

Dipl.-Ing. , Dr.-Ing.        
B.Sc., M.Sc., Ph.D. 

Universitäten (U) und 
Technische Universitäten 
(TU) 

Universities & 
Technical  
Universities 

 ,B.Sc.                      Fachhochschulen (FH) Polytechnics    )30( يکاربرد یمدارس مهندس
Universities of  
Applied Science 

 B.S.c Berufsakademien (ba) Professional  معادل                                                                             )5( يحرفه ا يها یآکادم
Academies 

  

-.Dipl) يپلم مهندسيد در  سطوحتوان  يدر آلمان م

Ing.)يمهندس ي، دکترا (Dr.-Ing.)،  سانسيل(B.Sc.) ،  
 .ل نموديتحص (.Ph.D) او دکتر (.M.Sc) سانسيفوق ل

شتر  يب  يصنعت يو دانشگاه ها در دانشگاه هاسو  سمت و
 يو کارها دانش يدر مرز ها آموزش و پژوهشدر جهت 

حرفه  يها يو آکادم يدر مدارس مهندس اما يقاتيتحق
 و يکاربرد يمسائل مهندسحل جهت در آموزش  يا

دانشگاه ها و  عالوه بر.  دنشو يم يزيبرنامه ر يتجرب
 يقاتيقتح يهاتويستيانتوان در  يم يصنعت يدانشگاه ها

 يدر شهرها ۷پالنک ماکس يقاتيتحق يهاتويستيانمانند 
 در و يفلزات آهن يق رويتحق يبرا رفودوسلد

 يو متالورژ يآهن ريفلزات غ يق رويتحق يبرا اشتوتگارت
مرکز   ، ۸فرانهوف يقاتين در مراکز تحقيهم چنو  پودر
 قاتيکز تحقا، مر(BAM) نيمواد در  برل آزمونق و يتحق
 ۱۱درسدن و ۱۰، کارلسروهه ۹شيولي يهرهادر ش ياتم

در  .اقدام نمود زين ادکتر ةو اخذ درج قاتيتحقانجام  يبرا
 شهر يخته گريتو ريستيکه در ان ۱۲مرکز انجماد در فضا

 زيا  ندکتر قات در سطحي، امکان تحقاستآخن مستقر 
دکترا در آلمان  هنکه گذراندن دوريح ايتوض .وجود دارد

 يازين يگذراندن دروس تخصص بوده و به يپژوهش
 يآلمان که رشته ها يدانشگاه ها يدر تمام. ستين

مواد  يمهندس يوتيستيک اني، دنشو يارائه م يمهندس
دانشگاه ،  ۱۳آخن ياما در دانشگاه صنعت. ر استيدا

دانشگاه صنعتی کالوستال در ترم زمستانی ( ۱۴کالستال يصنعت
درصد دانشجوي  28( جو نفر دانش  066,3میالدي  با  2006/2007

پذیرش داشته و دانشکده ) درصد دانشجوي خارجی 39دختر و 
مواد غیر فلزي، مواد پلیمري ، (متالورژي این دانشگاه چهار انیستیتو 

دانشگاه   ).دارد) علم و فناوري مواد و متالورژي استخراجی آهن
 ین در ترم زمستانیبرل یدانشگاه صنعت( ۱۵نيبرل يصنعت
درصد  36(نفر دانشجو   344,28با   يالدیم  2006/2007
رش داشته و یپذ) یخارج يدرصد دانشجو 21دختر و  يدانشجو
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، يمواد فلز(تو یستیشش ان ين دانشگاه دارایا يدانشکده متالورژ
شه و ی، شیکیزیف ي، ساختار و خواص مواد، متالورژيمریمواد پل
مز یتا یعال مجله آموزش يبر اساس رتبه بند. بوده است ) کیسرام

ن در رشته یبرل یدر لندن، دانشگاه صنعت يالدیم  2008در سال 
را در جهان کسب   65رتبه   (IT)اطالعات  يو  فناور یمهندس يها

ک دانشکده ي ۱۶برگيفرا يدانشگاه صنعت و ).نمود

مختلف  يو مواد وجود دارد که در آنها شاخه ها يمتالورژ
 يبرخ هرستفر ير زد. ر استيو مواد دا يمتالورژ ةرشت

 يش هايبا گراآلمان  يصنعت ياز دانشگاه ها و دانشگاه ها
  :آورده شده است و مواد يمتالورژ

 
München (Millitary) Hamburg  (Military) Darmstadt Aachen 
TU- München Hannover Dortmund TU-Berlin 
Paderborn Ilmenau Dresden Bochum 
Rostock Kaiserslautern Duisburg-Essen Braunschweig 
Siegen Karlsruhe Erlangen-Nürnberg Bremen 

         Stuttgart  Kassel Freiberg Chemnitz 
  Magdeburg TU- Hamburg Clausthal 

  

 يآموزش مهندس ين مقاله به عنوان الگويدر ا
 يدر دانشگاه ها يآموزش يبرنامه ها ،و مواد يمتالورژ
از امکانات  يبرگ به عنوان نمونه ايو فرا آخن يصنعت
 ير و تحوالت آموزشييو تغ يررسب يالت دانشگاهيتحص

 يورژلدر رشته متان دو دانشگاه يا ر در يدر چند دهه اخ
  .ن شده استيتدو به اختصار و مواد
در آلمان  ييالت ابتدايکه تحص نينکته قابل توجه ا 

زده يا سجمع(الت متوسطه چهار سال ينه سال و تحص
شود که  يسال و کوشش م ۱۲الت ها يا يدر بعض سال

ان يلذا دانشجو است،) کسان شوديسال و  ۱۲همه جا 
ران با دوازه سال يمانند ا يياز کشورها که يخارج
ش از يپ ند،يآ يبه آلمان م و متوسطه ييالت ابتدايتحص

ک سال جهت يه الزم است مدت يالت عاليشروع تحص
  ۱۷يآموزش در کالج يليتحص يه هايپا يکسان سازي

  . نديل نمايتحص
  

   آخن یدانشگاه صنعتخچه احداث یتار
بزرگ  ياز دانشگاه ها يکيآخن    يدانشگاه صنعت

از جمله  يالت دانشگاهيتوان تحص يکه م،است آلمان
سطوح مختلف آن  را در و مواد يمتالورژ يمهندس رشته

  .ديآموزش د
آخن با  يصنعتدانشگاه  يانگذاريخچه بنيتار

مه دوم قرن يدر ناز آلمان ن منطقه يع ايخچه صنايتار
 ن آلمانيآخن  در مرز ب. هماهنگ است ،يالديم نوزدهم

فرانسه قرار  و لوگزامبورک يکيک و در نزديهلند و بلژ با
 يآخن با احداث دانشگاه ها يصنعت احداث دانشگاه .اردد

بوده ش همزمان يدر اروپا در قرن نوزدهم کم و ب يصنعت

ن دولت ها در محدوده يتماس، ارتباط و مبادله ب .است
و   يالديم ۱۷۹۴ درن بخار ين ماشيبا کشف اولآخن شهر 

از يعلت ن ،يالديم ۱۸۱۰در سال  ين بافندگين ماشياول
. ه استن منطقه بوديدر ا يصنعت يها يورابه آموزش فن

کاغذ  نهن کارخاياولبا اختراع  يالديم ۱۸۲۵ سال در
ها را ملزم  ين فناوريا بهشتر ياز بين ۱۸ر پروسد يساز

مدرسه  ،يالديم ۱۸۶۵ همماه  ۱۵در ن علت يبه ا .ساخت
افتتاح دانشگاه . ک در آخن احداث شديتکن يلپ يسلطنت
مصادف با رشد  يالديم ۱۸۷۰اکتبر  ۱۰آخن در  يصنعت

و برق  يميشدر ژه يشرفت علوم به ويع و پير صنايچشمگ
 ةک مدرسياز  آخن  يصنعت انشگاهدر آن زمان د. بود

ن يساختمان، ماش هدر رشت يو  مدارس  تخصص يعموم
 ةرشت سيتاس. ل شده بوديتشک يمتالورژ /يميو ش

در کنار  يمنطقه صنعتآن از ينن دانشگاه يدر امعدن 
    .بوده دور نات و علوم در آياضير يرشته ها

 

    
  

  .)يالدیم 1556تا  1494(کوال یآگر جورجر یتصو :1شکل 
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سازماندهي جديد دانشگاه صنعتي آخن  با کمک 
تا  ۱۸۳۱(مادي شاهزاده فريدريک سوم، وليعهد پروس 

پلي تکنيک پاريس،  ةبر اساس برنام)  ميالدي ۱۸۸۸
تصوير شاهزاده فريدريک سوم  وليعهد پروس .  انجام شد
 .نشان داده شده است  )۲(در شکل 

  
  

 عهد پروسیول  سوم کیدریشاهزاده فر ریتصو : 2شکل 
  .)يالدیم  1888 تا  1831(

 

 يگريد زبان يآلمان يخ به بعد، مدارس فنيتاراز آن 
 ينقش اساس آخن يصنعتدانشگاه . ندشد يه گذاريپا زين

 يدر منطقه صنعت يمتالورژو  يمعدنع يدر رشد صنارا 
ک يتکن يمدرسه پل يطرح  ساختمان اصل .فا نموديا ۱۹ررو

ه ادنشان د  )۳(شکل  در يالديم ۱۸۷۱آخن در سال 
 . شده است

نه تنها رشته هاي گوناگون مهندسي بلکه علوم پايه، 
علوم انساني، علوم پزشکي و دندان پزشکي هم در دانشگاه 

 ۱۹۸۲در ســال . صــنعتي آخــن آمــوزش داده مــي شــوند
ميالدي دانشکده پزشکي دانشـگاه صـنعتي آخـن سـاخته     

ه صنعتي آخن در سال تصوير دانشکده پزشکي دانشگا. شد
در سـال  . نشان داده شده است  ۴ميالدي در شکل  ۲۰۰۱
نفـر دانشـجو     ۰۰۰,۳۴اين دانشـگاه داراي   ميالدي ۲۰۰۱

در رشته هاي مختلف مهندسي، پزشکي، دنـدان پزشـکي،   
  .علوم پايه و علوم انساني  بوده است

 
  

  .يالدیم 1871ک آخن در سال یتکن یپل همدرس یطرح  ساختمان اصل  :3شکل 
  

 
  

  .يالدیم 2001در سال آخن  یصنعتدانشگاه  یپزشک دانشکدهاز  يریصوت : 4شکل 
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  :دارد )۱جدول(ب يبه ترت آخن ده دانشکده يدانشگاه صنعت
    

  .آخن یدانشگاه صنعت در مختلف يدانشکده ها  :1جدول 
  

  دانشکدهنام   شماره  دانشکدهنام   شماره
   20ات، اطالعاتیاضیدانشکده ر  1

  ،اتیاضیر یتخصص يگروه ها :شامل یعیو علوم طب
  يولوژیو ب یمیش ک،یزیاطالعات، ف

  فلسفه،  یتخصص يگروه ها :دانشکده فلسفه شامل  6
  اتیارتباطات و اله، یر فنیت  دبیترب
  

  دانشکده علوم اقتصاد  7  يدانشکده معمار  2
  )است را حذف شدهیاخ( یتیدانشکده علوم ترب  8  دانشکده عمران  3
  اطالعات يورادانشکده برق و فن  9  کیدانشکده مکان  4
  یو دندان پزشک یپزشک يشامل گروه ها یدانشکده پزشک  10  ي، معدن و متالورژین شناسیدانشکده زم  5

  

 يدر دانشگاه صنعت فوق الذکر هن ده دانشکدياز ب
 ،ين شناسيزم يش هايدر گرا ۵شماره  دانشکده در آخن،

 يمهندس هرشت ،يتالورژم يمهندس معدن و يمهندس

جدول به شرح  يتخصص تويستيان ازدهي و مواد يمتالورژ
  . دارد  )۲(

   
  .آخن یدانشگاه صنعت پنجشماره در دانشکده  و مواد يمتالورژ یمهندس یتخصص يها تویستیان  :2 جدول

  تویستیاننام   شماره  تویستیاننام   شماره
  يانتقال  جرم و انرژ   7  آهن یاستخراج  1
  ک فلزاتیزیو ف یکیزیف يمتالورژ  8  آهن و فوالد يکارآور  2
  مواد یمیش  9  د موادیتول يند هایآفر يه سازیشه و شبیک، شیسرام  3
  يمتالورژ يند هایآکنترل در فر يند هایآفر  10  فلزات يخته گریر  4
  يو الکترو متالورژ یر آهنیاستخراج فلزات غ  11  فلزات یشکل ده  5
        یصنعت يباال و ساخت کوره ها يدر دما يفناور  6

  

 و مواد، يمتالورژ يتخصص يهاتويستيانن يدر ب
  باشد  يم آنها نيآهن بزرگتر ياستخراج يتو متالورژيستيان

  .است  )۵(در شکل  آنر يتصو و

  

  
  

  .آخن یدانشگاه صنعت  در آهن یجاستخرا يمتالورژ  يتویستیان ریتصو  : 5شکل 
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 اخذ يبراو مواد  يمتالورژ یمهندسآموزش 
  آخن یدر دانشگاه صنعت 21یپلم مهندسید

 ميستم قديدر س توان يآخن م يدانشگاه صنعت در
 يدکترا و (.Dipl.-Ing) يپلم مهندسيد مقاطعدر 

 د در مقاطعيستم جديو درس (.Dr.-Ing) يمهندس
در ترم  .ل نموديتحص ادکتر و سانسيفوق ل، سانسيل

ن يان ايکل دانشجو يالديم  ۲۰۰۷/  ۲۰۰۶ يزمستان
 ۲۱دختر و  يدرصد دانشجو ۳۴با  نفر  ۱۸۰,۳۰ ،دانشگاه

مسال تعداد ين نيدر ا .بوده است يخارج يدرصد دانشجو
ل يمواد تحصو  يمتالورژ يدانشجو در رشته مهندس ۷۴۹

دختر  ينفر دانشجو ۱۶۹ن تعداد يکه از ا ،کردند يم
الت يتحص يالديم ۲۰۰۷/  ۲۰۰۶ يليتا سال تحص. بودند

فقط آلمان  و مواد در يمتالورژ يمهندس در رشته يلعا
 يليسال تحص زا اما .بوده است يپلم مهندسيد در مقطع

 يرشته مهندس در  ، آموزشيالديم  ۲۰۰۸/  ۲۰۰۷
 يياروپا ير کشور هايدر آلمان مانند ساو مواد  يمتالورژ

 االت متحدهيا نيچن هم اروپا و يعضو جامعه اقتصاد
 يآموزش داده م سانسيفوق ل و سانسيل در مقطعکا يامر
م و تحول آن به صورت يدبا آموزش ق ييآشنا يبرا. دوش

  . شوند يح ميستم به اختصار تشرين دو سيا يکنون
 

  

   يالدیم 2006 / 2005 یلیدر سال تحص آخن یدر دانشگاه صنعت  یپلم مهندسید در آموزش یتخصص یو  اساس هیدروس پا  : 3 جدول
      یتخصص یدروس اساس                                                                          هیپا روسد          

  شگاهیآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                                 درس   شگاهیآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته            درس
    2  4  )یر آهنیو غ یآهن( يمصالح فلز    3  4     1ات  یاضیر
    3  3  )یمواد ساختمان شه ویک، شیسرام( يفلز ریغ مصالح    2  4  2ات یاضیر
    2  4  )ی، شکل دهيخته گریر( يمصالح فلز يکارآور  4  2  4  1ک یزیف
    3  3  ير فلزیمصالح غ يکارآور  4  2  4  2ک یزیف
    2  4  علم مواد  8  2  4   یمعدن یمیش
    1  2   1باال  يدر دما يفناور    3٫5  1  2   1ک یزیف یمیش
    1  2  2 باال يدر دما يفناور  3٫5  1  2  2ک یزیف یمیش

    2  4  ییگرما یمیش    2  3  1ک یمکان
    3  3  ند هایآکنترل فر يفناور    2  3  2ک یمکان
    2  4  )یر آهنیو غ یآهن(افت یو  باز يمتالورژ    4  3  نیماش يجزاعلم ا

            2  3  یبلور شناس
              2  ند هایآفر  يبر فناور يمقدمه ا
            2  4یکیالکتر يستم هایک و سیالکتروتکن
            2    ر همگنیغ يتعادل ها
          1    مصالح  يبر فناور يمقدمه ا

          1  2  یفن  يستم هایک سینامید
    21  33  جمع  23  29  45  جمع

در سطح و مواد  يمتالورژ يدروس رشته مهندس 
   يالديم ۲۰۰۶/  ۲۰۰۵ يليسال تحص در يپلم مهندسيد

  .شده است يارائه م  )۶(تا   )۳( يها شرح جدول به

   

  .يالدیم 2006 / 2005  یلیآخن، سال تحص یدر دانشگاه صنعت  یپلم مهندسید هدر  دور  1 فدروس  ژر  همجموع  :4 جدول
  

  شگاهیآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                  درس   شگاهیآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                      درس
  7  5  5  )یر آلیو غ ير فلزیغ( مصالح علم  7  5  3  1 یکیزیف يمتالورژ
  7  6  3  فوالد يمتالورژ    3  4  2 یکیزیف يمتالورژ

  7  6  7  یر آهنیفلزات غ يمتالورژ  7  8  9  )الدفو( علم مصالح 
  13  1  7  فلزات يخته گریر  7  6  5  )یر آهنیفلزات غ( علم مصالح 

  7  9  9  فلزات یشکل ده  7  6  4  کیسرام
  8  7  7  ساتیندها و تاسیآفر يفناور  8  6  6  شهیش

  85  68  69  جمع        
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  .يالدیم 2006 / 2005 یلیآخن، سال تحص یدر دانشگاه صنعت  یپلم مهندسید هدر  دور  3ژرف   و  2دروس ژرف  همجموع  :5  جدول
  

  3دروس ژرف                   3دروس ژرف                 2دروس ژرف                 2دروس ژرف             
  احتراق يفناور  فوالد یفیت کیریمد  آهن و  فوالد يمتالورژ  ژه و امتحان مصالحیمصالح و
  يند هایآفر يفناور  سطح يژه و فناوریمصالح و

  1 یشکل ده 
  یمصالح مقاوم در برابر خوردگ

  باال يدر دما
  يو ساخت کوره ها يانرژ يفناور

  یصنعت 
  يفناور يندهایآفر يالگو ساز  يساخت مصالح فوالدمتالورژ ساتیتاس یو طراح ییجانما  ژهیو يکاربردها سطح و يفناور

       1 یشکل ده
   و مشکالت در يفناور  یکیسرام مصالح  شهیش يفناور یمبان

  فوالد يجوشکار
  يفناور يندهایآفر يالگو ساز

  2 یشکل ده  
  يستم هایس يفناور يروش ها
  کنترل

  يریقالب گ يروش ها يفناور
  يخته گریر و

  يم هاتسیس ییگرما یمیش  مداوم يخته گریر
  يمتالورژو  یمعدن

  و ندهایآفر ي، فناوريمتالورژ
  یر آهنیغافت فلزات یباز 

 ، انجماد و ساختاريخته گریر
  یکروسکوپیم

  ساتیاالت و تاسیک سیمکان  سطح يفناور

  شکل يدر فناور یطراح يروش ها
  یده 

  ينسوز و روش ها  مصالح
  ساخت آنها 

  ست دریط زیحفاظت مح
  فلزات افتیباز

  یحرارت يند هایفرا يفناور

  هیه و ثانویاقتصاد مواد خام اول  شهیش يربر فناو يمقدمه ا  ير فلزیغ یمصالح معدن  ک فلزاتیزیف
  د فوالدیتول يروش ها ینیگزیجا  ند هایآکنترل فر ينه سازیبه  یمواد مصنوع يکار آور  یکیزیف يمتالورژ یمبان

  یمصالح مصنوع  یصنعت یند پوشش دهیآفر  یسیلیس يک هایسرام  یبیت ها و مصالح ترکیکمپوز
  يادو اقتص یتوسعه، طراح    مینیآلوم يفناور

  ساتیتاسکردن 
  مصالح نسوز

  کیسرام یمبان  یر آهنیغ يمتالورژ یمبان    
  یستیمصالح ز  کیشه و سرامیش    
  ندها و مصالح  یآفر يالگو ساز  یکیزیف يعلوم متالورژ    

  

  .میالدي 2006/  2005مجموعه دروس اختیاري غیر فنی در دوره دیپلم مهندسی در دانشگاه صنعتی آخن، سال تحصیلی :   6جدول 
  

 آزمایشگاه  تمرین  نظري   ساعت در هفته                  نام درس   آزمایشگاه  تمرین  نظري   ساعت در هفته                   نام درس 
      4  2و  1حقوق مخترعین       8  2و1حفاظت محیط زیست در متالورژي 
  روش هاي عملی در آموزش مدیریت

  2و  1موسسات  
    2  2  اد مبانی علوم اقتص    2  2

    1  2  مدیریت کیفیت    2  2  2و  1منتخبی از سازماندهی تشکیالت 
  1  9  21  جمع  1  2  1  مدیریت محصوالت نوین

  

مقطع  و مواد در يد  متالورژیآموزش  جد
 یسانس در دانشگاه صنعتیسانس و فوق لیل

  آخن
/  ۲۰۰۷ يآخن از ترم زمستان يدر دانشگاه صنعت

و مواد  يمتالورژ يسمهندد يآموزش جد يالديم ۲۰۰۸
ن امکان داده ين ايگردد و به محصل يدر دو مقطع ارائه م

ت ينند، تا قابليسانس آموزش ببيکه در مقطع ل شود، يم
سانس در چهار يرا در مقطع فوق ل يليالت تکميتحص
در  يآموزش عال يه برايشرط اول. ش به دست آورنديگرا
پلم ين دداشت( يرستانيدب هسانس، گذراندن دوريل هدور
و شرط  يميک و شيزيات، فياضيو عالقه به ر) رستانيدب

 هسانس گذراندن دوريفوق ل هورود به دور يه براياول
 .است ۲۲موادو  يمتالورژ يسانس در رشته مهندسيل
  

در  سانسیلمقطع و مواد در  يآموزش متالورژ
   آخن یدانشگاه صنعت
 آموزش ديستم جديدر س سانسيل دروس دوره

در  آخن يدانشگاه صنعتدر  و مواد يالورژمت يمهندس
  :دنشو يترم عرضه م شش به مدت و مجموعهار هچ
  يعيات و علوم طبيضايعلوم ر يمبانمجموعه ) ۱
  يرشته تخصص يمبان مجموعه )۲
  يمجموعه دروس ژرف تخصص) ۳
  .ير فنيغ يمجموعه تخصص ها) ۴
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 شامل يعيات و علوم طبيضايعلوم ر يمبانمجموعه  
ل و يفرانسيد ، محاسبات۲و  ۱ ي، جبر خطيميک، شيزيف

 يمبان ،انيدانشجو ن دوره به يدر ا .است ۲ و ۱انتگرال 
، مهم هستند، آموزش مواد هتوسع و يطراح يکه براعلوم 

 يرشته تخصص يمجموعه مباندروس . شود يدا ده م
ک مواد، يزيمواد، ف يمي، ش۲و  ۱ يک فنيمکان :عبارتند از

 در .يه سازيشب يورافن و ياسمواد، بلور شن يژگيو
 يطحدر س التيتحص ،يدروس ژرف تخصص همجموع

داده  آموزش ،آنها يو کارآورد مواد يتول يفناور است که
مصالح  يوراشامل دروس فنمجموعه ن يا. دنشو يم

و  يمصالح، شکل ده يورک، کارايشه و سرامي، شيفلز
 انتقال يده هايک مصالح و پديزيو ف يمي، شيخته گرير

  .است
مجموعه تخصص هاي غير فني بر اساس آموزش 
. روش هاي انجام پروژه و مباني علوم اقتصاد، استوار است

تا پايان دوره ليسانس دانشجويان بايستي يک کارآموزي 
. سه ماهه در صنايع و نيز يک پروژه سه ماهه انجام دهند

مجموعه دروس آموزشي دوره ليسانس در شش ترم به 
  .مي باشد )۷(ترتيب جدول 

 
  .آخن یدر دانشگاه صنعت سانسیل هدور یمجموعه دروس آموزش  : 7 جدول

  ترم دوم                                                                           ترم اول      
  شگاه یآزما   نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                    درس  شگاه یآزما   نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                 درس

    2  3  2 شرفته یات پیاضیر    2  3  1 شرفتهیات پیاضیر
    2  4  2ک یزیف    2  4  1ک یزیف
    1  2  2 یک فنیمکان    2  4  1 یو معدن یعموم یمیش

      2  )قسمت دوم(  1علوم مصالح     1  2  1 یک فنیمکان
    2  2  )کیسرام(  2علوم مصالح     1  2  بر علم مواد يمقدمه ا

  4      ک یزیشگاه فیآزما    2  2  )اول قسمت(  1علوم مصالح 
          5      یمعدن یمیشگاه شیآزما
  4  7  13  جمع  5  10  17  جمع

  چهارمترم                                    سوم                                       ترم
  شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                    درس  شگاهیاآزم  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                         درس

    2  2   يات عددیاضیر    2  3  3  شرفتهیات پیاضیر
    1  2  ک کوانتمیمکان    2  3  یبلور شناس یمبان

    1  2  1ات امدج کیزیبر ف يمقدمه ا    2    ر همگنیغ يتعادل ها
    1  2  2ک  یزیف یمیش    1  2  1ک یزیف یمیش
      4   یآل یمیش    2  3  برق یمبان

    c    6 ++  يوتریان کامپبز    2    کسیبر اشعه ا يمقدمه ا
  3      2  علوم مواد يروش ها    2          کیزیشگاه فیآزما
  3  11  12  جمع    2      11  11  جمع

  ترم ششم                                          ترم پنجم                             
  شگاه یآزما   نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                        درس  شگاهیآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                         درس

    1  2  2  ساخت يو اجزا یکیالکترون مواد یمبان    1  2  2ک جامدات یزیبر ف يمقدمه ا
    1  1  )شهیش( ير فلزیغ مواد يکارآور    2  4  علوم مواد

  4       یکیالکترون يک هایسرام    1  2  1ن یماش يجزامواد برق و ا یمبان
            1  2  جامدات یمیش

            1  2  فلزات یبر شکل ده يمقدمه ا
  و یمعدن يستم هایس ییگرما یمیش
  یکیمتالورژ 

        3            

           2          5علوم مواد   يروش ها
  4  2  3  جمع    5      6  12  جمع
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شامل  سانسيل هدورسانس، يل هبدون احتساب پروژ
 آن دروس ساعت ۶۸ که ،باشد يم آموزش اعتس ۱۳۸
 شگاهيآزما هم ساعت ۲۳ ون يساعت تمر ۴۷ ،ينظر
معادل  سانسيل هازات با احتساب پروژيجمع کل امت .است
 .است  ۲۳ازيامت ۱۸۰

 
فوق   مقطعو مواد در  يآموزش متالورژ

  آخن یدر دانشگاه صنعت  M.Sc).(سانس یل
در مواد  و يمتالورژ يمهندس آموزشد يجد هدور         
آخن  يدر دانشگاه صنعت (.M.Sc) سانسيفوق ل مقطع

 ريز ش مختلفيدر چهار گراو  بوده شامل چهار ترم
  :شده است يم بنديتقس

  نانوو  کرويم يورافن  -۱
 يو نور يمواد الکترون  -۲
  زيسطح و کاتال يورافن  -۳
   ۲۴يطراح مصالح  -۴
  

 ن دانشگاهيدر از ين ، ۲۵يان رشته ايم يضمنا دوره ها
الن يفارغ التحصن آنها يکه از ب، دنشو يآموزش داده م

 يورافن و مصالح يمهندس" يان رشته ايش مزآمو
 .دشون يم ليفارغ التحص پلميد با مدرک هنوز  "اطالعات

ه دآور به اختصارمقاله  يدر انتها آن دوره يبرنامه آموزش
دروس هسته،  شيگرا ارچه نيا يتمام در .شده است

/ ي، اجبارير دوره ها به صورت اجباريدروس ژرف و سا
  .شوند يمختلف آموزش داده م يو در بسته ها يارياخت

ش شامل موضوعات يمشترک چهار گرا يدروس اجبار
. ندها و مواد استيآستم ها، فريس يورامربوط به فن

 نامهيگواه و اخذ يسينکه گذراندن زبان انگليا حيتوض
 ير فنيغ يدوره ها دين بايهمچن .است ياجبار ،انزب

ا يو  کيت استراتژيري، مديريم گيمانند آموزش تصم
ن يا ياريدروس اخت .دنز گذرانده شويت پروژه نيريمد

آموزش . است يارياخت /ياز دروس اجبار يقيتلف ،دوره
 هک دورينار، گذراندن يق ارائه سميها از طر دورهر يسا

 سانسيفوق ل ک پروژهيو  ر صنعتد دو ماهه يکارآموز
 يبرا سانس يفوق ل گذراندن دوره.است يالزام ،ماهه شش

ول اجد .باشد يم يالزام  ادکتردر مقطع  ليتحص مه ادا
مختلف را  يش هايگرا در مجموعه دروس  )۱۲(تا   )۸(

 :دنده ينشان م

  .ش هایگرا  "هسته " دروس  : 8 جدول
  شگاه یآزما   نیتمر  ينظر  ساعت در هفته               درس   شگاه یآزما   نیتمر  ينظر     اعت در هفتهس                         درس 
  و ساختار  يبر الگوساز يمقدمه ا

  یکروسکپیم
    3        2      2     یشکل ده يندهایآفر يالگوساز    3        2       2    

    4          یروبش یکروسکپ الکترونیم    3        2       2      يخته گریر يندهایآفر يالگوساز
    5         1اشعه رونتگن     A          8)قسمت (شرفته  یک پیزیشگاه فیآزما

  

  ."وننا کرو ویم يورافن " شیگرا دروس :9جدول 
    A1 ياجبار/ ياریدروس اخت                                                                          يدروس اجبار      

  شگاه یآزما   نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                  درس   شگاه یآزما   نیتمر  ينظر    ساعت در هفته                     درس 
      2   یکپ الکترونسکرویم    1  2  1جامدات  يورافن

    3          کرویز میشگاه آنالیآزما    1  2  2جامدات  يفناور
      3 یروبش یکروسکپ الکترونیم    2  3  يک نانو ساختاریزیف
            1  2  ينانو ساختار یمیش

  )بلور هارشد (  A2  ياجبار/ ياریاخت دروس     
  شگاهیآزما  نیتمر  يظرن  ساعت در هفته                       درس 
  نوترون و  ، xبر تفرق اشعه   يمقدمه ا

  الکترون  
2      

    2  2  رشد بلور ها
  )میسیلیس يها ستمیکروسیم(  B2 ياجبار/ ياریروس اختد                                )      مواد نو(  B1 يجبارا/ ياریدروس اخت     

  شگاه یآزما  نیتمر   ينظر  ساعت در هفته               درس شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                             درس 
    1   2  1م یسیلیس يستم هایکرو سیم    1  2    1 اطالعات يرساخت فناو يزاجواد نو و ام

    1  2  2م یسیلیس يستم هایکرو سیم    1  2    2 اطالعات يساخت فناور يمواد نو و اجزا
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   )ها يمه هادین يفناور(  B4 ياجبار/ ياریدروس اخت         )                ها ينور  الکترو(  B3  ياجبار/ ياریدروس اخت     
  شگاه یآزما   نیتمر   ينظر   ساعت در هفته                      درس   شگاهیآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                     درس 

      1        2      1ها  يمه هادین    1  2  1 يالکترو نور
      1        2      2ها  يمه هادین    1  2  2 يالکترو نور
  

  ."يو نور یرونمواد الکت"  شیگرا دروس : 10جدول 
    A1 ياجبار/ ياریدروس اخت                                                                     يدروس اجبار     
  شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                   درس   شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                       درس 

        2       یکروسکپ الکترونیم    1  2  1ها  يمه هادین
    3          ز یکرو آنالیشگاه میآزما    1  2  2ها  يمه هادین

 يساخت فناور يمواد نو و اجزا
   1 اطالعات

        3      یروبش یکروسکپ الکترونیم    1  2

 يساخت فناور يمواد نو و اجزا
  2 اطالعات 

2  1            

  )کرویم يستم هایس( A4  ياجبار/ ياریدروس اخت                         )       رشد بلورها( A2   ياجبار/ ياریدروس اخت       
  شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                   درس   شگاهیآزمانیتمر  ينظر  ساعت در هفته                    درس 
  ، نوترون وxبر تفرق اشعه  يمقدمه ا

  الکترون 
  يستم هاید سیتول يد هانیآرف      2

   1 کرویم 
2  1    

  يستم هاید سیتول يند هایآرف    2  2  کشت و رشد بلور ها
  2 کرویم 

2  1    

  )يالکترو نور( B2  ياجبار/ ياریدروس اخت                      )       جامدات يفناور(  A5 ياجبار/ ياریدروس اخت     
  شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                 درس   شگاه یآزمانیتمر  ينظر  ساعت در هفته                        درس 
    1  2 1 يالکترو نور    1  2  1جامدات  يفناور
    1  2  2 يالکترو نور    1  2  2جامدات  يفناور
              2   یکروسکپ الکترونیم
  )میسیلیس يها ستمیکرو سیم(  B5 ياجبار/ ياریدروس اخت                                   )حسگرها( B4  ياجبار/ ياریدروس اخت      

شگاه یآزما   نیتمر  ينظر   ساعت در هفته                   درس  شگاه یآزما نیتمرينظر   ساعت در هفته                   درس 
    1  2  1م یسیلیس يستم هایکرو سیم    1  2  1حسگرها 
    1  2  2 میسیلیس يستم هایکرو سیم    1  2  2حسگرها 

  
  ."زیسطح و کاتال يفناور " شیدروس گرا  :11جدول 

    A1 ياجبار/ ياریدروس اخت                                                                     يدروس اجبار      
  شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                        درس شگاه یآزمانیتمر  ينظر  ساعت در هفته                      درس 

  4  1  2  سطح يژه فناوریکاربرد و      3 یروبش یکروسکپ الکترونیم
    3  2  سطح يفناور  3  2  2  سطح يفناور

 ونی یف سنجیط(  4ک یزیف یمیش        
 )هیثانو يها 

1      

      2  )کاربردها(  2زر یل يفناور        
      2  یستیز يمر هایپل  / یستیمواد ز        
      2  یستیشگاه مواد زیآزما        

                B2 ياجبار/ ياریدروس اخت                                                     B1 ياجبار/ ياریدروس اخت       
شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                  درس   شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                  درس
  1  3  4  و حفاظت  یخوردگ    3  3  باال يک در دمایو سرام يبولوژیتر

            1  1  یکیمصالح  سرام یخوردگ
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                B4 ياجبار/ ياریدروس اخت                                                     B3 ياجبار/ ياریدروس اخت
شگاه یآزما نیتمرينظر  ساعت در هفته                      درس   شگاه یآزما  نیتمر  يظرن  ساعت در هفته                  درس 

      2  یستیاساس مصالح ز    1  2  ينانو ساختار یمیش
      2  یستیژه مواد زیو يجنبه ها        
      2  انسان یستیک زیاساس مکان        
  

  ."یطراح مصالح"  شیدروس گرا  : 12جدول 
    )سطح يفناور( A1  ياجبار/ ياریدروس اخت                                                                       يدروس اجبار       

  شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                    درس   شگاه یآزما   نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                  درس 
  3  2  2  سطح يفناور  2  2    مصالح آزمون
            1  2  )یرآهنیغ( يفلز مصالح
           1  1  )یمصالح ساختمان( ير فلزیغ مصالح

  )اتصال يفناور(  A3 ياجبار/ ياریدروس اخت                       )         ساخت يفناور(  A2 ياجبار/ ياریروس اختد     
  شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                  درس شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                   درس 
    2  2  چسب يفناور ياساس و روش ها    1  2  1ساخت  يفناور

      2  یمواد مصنوع یاتصال و شکل ده        
    1  2  فلزات - کیاتصال سرام يفناور        
    2  2  برش  يجوش و فناور        

    A6 ياجبار/ ياریدروس اخت                                                      A4 ياجبار/ ياریدروس اخت      
  شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                 درس   شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                 درس 
    2  2  2 یشکل ده يفناور    1  2  )آهن و فوالد(افت  یو باز يمتالورژ
            1  2  )یرآهنیغ(افت  یو باز يمتالورژ

  )یخوردگ(  B2 ياجبار/ ياریدروس اخت                          )  باال يرفتار در دما(  B1 ياجبار/ ياریدروس اخت      
  شگاهیآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                 درس   شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته              درس 

    1  2  ت هایکمپوز یکیرفتار مکان      2  1باال   يمارفتار مصالح در د
  1  2  4  و حفاظت  یخوردگ      2  2باال   يرفتار مصالح در دما

      2    باال  يدر دما علم مواد مصالح      1  يسات انرژیتاس يمصالح نو برا
              1 يانرژ يمصالح فناور

  )ت هایکمپوز(  B3 ياجبار/ ياریدروس اخت      
  شگاه یآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته                 درس 
     2   2  يرشته ا یتیکمپوز مصالح

  
 و مصالح يمهندس" يان رشته ايم شيگرا
  "اطالعات يورافن

در    (IT)اطالعات ين امروز با فناوريهمه مهندس
روزافزون نسان به طور ا ،د مصالحيتول يبرا. ارتباط هستند

فارغ . کند يم  دا يپ زاين يديده ها و اطالعات جديبه ا
 يو فناور مصالح يمهندس" در يا ان رشتهيمالن يالتحص

ع يصنا. ندباش هاازين نيا يجوابگود نوانت يم "اطالعات
در  ،يا ان رشتهيم با دانش يالنيآلمان به فارغ التحص

 ،دندار ازين  "اطالعات يو فناورمصالح  يمهندس "نه يزم
  ارائه پلم يدرت مان فقط به صولآ کشور ن رشته دريا

پلم يد سطح دو ن رشته دريآموزش در ا. دشو يم
ترم برگذار  دهدر  کلدر و  ۲۷ياصل پلميو د ۲۶يمقدمات

در جدول  يان رشته ايم نيکه خالصه دروس ا ،شود يم
 :است آورده شده )۱۳(

 

 یمهندس دانشکده یآموزش يبرنامه ها
  برگیافر یدانشگاه صنعت در و مواد يمتالورژ

 ۱۷۶۵نوامبر  ۱۸در  برگيفرا يصنعت هدانشگا
ن يا. س شديتاس ،آلماندر شرق الت ساکسن يدر ا يالديم

نه ين دانشگاه جهان در زميتر يميقد احتماال دانشگاه
 توان ين دانشگاه ميدر ا. مواد است يو مهندس يمتالورژ
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 يدکترا و يپلم مهندسيد مقاطعم در يستم قديدر س
سانس، فوق يلمقاطع  د دريستم جديو در س ۲۸يمهندس

 برگيفرا يدانشگاه صنعت. ل نموديتحص او دکتر سانسيل
دانشجو   ۶۵۶,۴ يالديم ۲۰۰۸ /۲۰۰۷ يدر ترم زمستان

درصد آن   ۹  درصد آن دختر و  ۳۴که  ،ه استداشت
ن قسمت به عنوان مثال يدر ا. نده ابود يخارج يدانشجو

 يرشته مهندس يپلم مهندسيد  هبرنامه آموزش در دور
  برگ ارائه يفرا يو مواد در دانشگاه صنعت يمتالورژ

پلم ياخذ د يکه طول دوره برا شود ياشاره م. شود يم
 )۱۴(جدول . به طور متوسط شش سال است يمهندس

 يدر رشته مهندس يپلم مقدماتيد هدر مرحل هيدروس پا

 يبرگ را نشان ميفرا يو مواد دانشگاه صنعت يمتالورژ
  :دهد

اصلي، رشته مهندسي متالورژي و در مرحله ديپلم 
مواد در اين دانشگاه به ده رشته تخصصي تقسيم مي شود، 
. که دروس و ساعات آموزش آنها با يکديگر متفاوت است

اين دروس از دو تا چهار ساعت در هفته آموزش داده مي 
 )۱۵(مجموع دروس آن تخصص ها به ترتيب جدول . شوند

وس اجباري، اختصاصي و دانشجويان عالوه بر در .مي باشد
اختياري موظف هستند پروژه مروري بر منابع، شش ماه 

حداقل (کارآموزي در صنايع و پروژه اصلي فوق ليسانس 
 .را انجام دهند) شش ماهه

  
  ."مهندسی مصالح و فناوري اطالعات"دروس میان رشته اي :   13جدول 

   دروس در مرحله دیپلم اصلی                            دروس در مرحله دیپلم مقدماتی              
  فناوري فرآیند ها  الگوسازي طراحی نرم افزارها  شیمی فیزیک  مقدمه اي بر اطالعات

  کارآوري مصالح  فناوري نرم افزارها، زبان و طراحی ها  بلور شناسی  الگوریتم و ساختار داده ها
  الگو سازي مصالح و فرایند ها  ي اطالعاتیمقدمه اي بر بانک ها  شیمی گرمایی   1ریاضیات پایه 

  فناوري شبیه سازي پایه   2ریاضیات پایه   مکانیک فنی  ریاضیات کاربردي 
  مقدمه اي بر روش اجزاي محدود  علم مواد  علم ماشین   اساس شیمی فیزیک 

(FEM) 
هاي تولیديفناوري اطالعات در واحد   پدیده هاي انتقال  فناوري کنترل فرآیندها  آزمایشگاه شیمی

  پردازش اطالعات  مصالح    
  بانک هاي اطالعات مواد  بهینه سازي    

 
  .برگیفرا یدر دانشگاه صنعت یپلم مقدماتیدر مرحله د هیدروس پا : 14جدول 

  شگاهیآزما  نیتمر  ينظر  ساعت در هفته       نام درس    شگاه یآزما  ن یتمر    ينظر  ساعت در هفته    نام درس     
    4  2  1ک یمکان    6    3و  2،  1 یسیانگل یزبان فن
    2  2  2ک یمکان    4    2و  1 یآلمان یزبان فن

    2  2  1االت یک سیمکان    4  6  1ات یاضیر
    2  2  2االت یک سیمکان    4  4  2ات یاضیر

    4     یک مواد مهندسیمکان    6  2  1اصول اطالعات 
  4    2  برق  یاصول مهندس    2  3  1 یمیک و شیزیاصول ف

    4  2  یرسم فن    1  4  1 یک تجربیزیف
    4  2  نیماش یطراح  12  1  3  2 یک تجربیزیف

 4  4   1مواد  یاصول مهندس    2  2   یآمار در مهندس
  )ناریسم(

4  

      6   2مواد  یاصول مهندس    4  4   1 یو معدن یعموم یمیش
  4    4   یساختارشناس  و  کروسکپیم    2  2   2 یو معدن یعموم یمیش
    4  2  يز عددیآنال  4  4  4  کیزیف یمیش

  4    2  يریاندازه گ يورافن  4      یمعدن یمیشگاه شیآزما
و علم  یبر  مهندس يمقدمه ا    4  2  ک یاستات

  مواد
4      

  36  74  72  جمع        
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  ٤٥                                 .....                                                                                                       يبر آموزش مهندس ينگرش     

  
  

  .برگیفرا یدر دانشگاه صنعتو مواد  يمتالورژ یمختلف در رشته مهندس يها تخصص  : 15 جدول
 جمع شگاهیآزما نیتمر  يدرس نظر  ساعت                                     یرشته تخصص

  79  6  26  47  یکیزیف يمتالورژ
  66  11  19  36  شه یک و شیسرام

  56  16  8  32  یشناس باستان يمتالورژ
  69  5  26  38  ) يمواد فلز(مواد  یمهندس

  85  11  24  50  فلزات یشکل ده
  79  11  22  46  فلزات يخته گریر
  74  14  16  44  د  آهن و فوالدیتول يورافن

  80  14  28  38   يو خالص ساز یر آهنیفلزات غ یاستخراج يمتالورژ
  70  9  26  35  آنها يو اجزا ی، مواد مهندسين سازیماش

  77  23  14  40  ک و حسگرهایمواد در الکترون
  

  يریجه گینت
و  يمتالورژ يرشته مهندس يآموزش يبرنامه ها از

 برگياآخن و فر يصنعت يها دانشگاهژه در يبه و مواد
   :شودکه يم يريجه گينت
ش ها در يو تعداد گرا يآموزش يبرنامه ها دوره ها و  -۱

 فدرال آلمان يجمهور يالت هايدر ا مختلف يدانشگاه ها
  .ستيکسان ني
ک يناميآلمان د يآموزش در دانشگاه ها يزير برنامه  -۲

در  .کند ير مييتغ ،عيو متناسب رشد و توسعه صنا است
 وداشته  يورافن يمهندسشتر جنبه يب   يگذشته متالورژ

  .است شتر شدهيب ينظره يعلوم پابه مرور نقش دروس 
کاهش  ش و سپسيش ها به مرور زمان افزايتعداد گرا  -۳
 .افته استي
ل يدل ،کوتاهتر شده است آموزش يطول دوره ها  -۴

 يستم آموزش عاليس يکسان سازي کاهش دوره ها ياصل
 .است يان خارجير دانشجوشتيو جذب ب متحد يدر اروپا

 يها و پروژه است ياجبار عيدر صنا يکارآموز – ۵
 يم در ارتباط با صنعت اغلبسانس يفوق لسانس و يل

  .باشند
  (ba) يحرفه ا يها يآکادمدر طول مدت آموزش  - ۶

 يمدارس مهندس در  (.B.Sc) سانسيدوره ل در ترم، شش
شگاه در دان يمهندسپلم يد  ،ترم هفت (FH) يکاربرد

  .است ترم وازدهد  (TU) يصنعت يا دانشگاه هايو    (U)ها
و  يمتالورژ يمهندس در رشته يپلم مهندسيد آموزش -۷

ر يمشابه سا سانسيفوق ل /سانسيبه آموزش ل ،مواد
 االت متحدهيا وه، انگلستان يهمسا يياروپا يکشورها

  .افته استير ييکا تغيامر

از دروس در  يو برخشتر شده يب يسيان انگلبت زياهم  -۸
 .  دنشو يارائه م يسيانگل و يآلمان بهسانس يفوق ل مقطع

برگ ياآخن و فر يصنعت يارائه دروس در دانشگاه ها  -۹
 /يکه هم اکنون دروس فن يطوره ب ،ستيکسان ني

شتر و در دانشگاه يب گبريافر يصنعت در دانشگاه يمهندس
 يه سازيو شب يالگو ساز ،يدروس نظر نآخ يصنعت

 .دنشو يآموزش داده م شتريب
آخن،  يصنعت دانشگاه د آموزش دريستم جديس در  -۱۰

 يم عرضه دانش يدر مرزها شتريب قاتيآموزش و تحق
 .دشو
 يها يو آکادم (FH) يکاربرد يمدارس مهندس در  -۱۱

آموزش  يعمل /يدروس فنشتر يب (ba) آلمان يحرفه ا
 يالورژمت يها شياز گرا يبعض فقط و دنشو يداده م

 د،يتوان آموزش د يم سانسيتنها در مقطع ل و وجود دارند
 يصنعت يو دانشگاه ها (U) دانشگاه ها که در يحال در

(TU)  در  دارند و وجود يو فن ينظر يش هايگرا اکثر
سانس،  فوق ي، ليمهندس ي،  دکترايمهندس  پلميد طعامق
 از مراکز يدر برخ. ديتوان آموزش د يسانس و دکترا ميل

ز يماکس پالنک ن يقاتيتحق يهاتويستيمانند ان يقاتيتحق
  . شود يدکترا انجام م هقات در دوريتحق
به گذراندن  يازيانجام دوره دکترا در آلمان ن يبرا -۱۲

 يالزام يست و فقط انجام پروژه پژوهشين يدروس نظر
  .است
در ارتباط  آلمان يآموزش و پژوهش در مراکز آموزش -۱۳
 يبرا ع و در جهت رشد و توسعه موادياصن يازهاين با

  .است تيفيک يارتقا
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                                                                                 ١٤٠٤ويژه کنفرانس آموزش مهندسی در , ۴۳ دوره, يه دانشکده فنينشر                                                                                   ٤٦     

  
  

ن دانشکده ها، يها، در ا يو فناور يعالوه بر دروس فن -۱۴
ت يري، مديريم گيمانند آموزش تصم ير فنيدروس غ
 . دنشو يز آموزش داده ميت پروژه نيريک و مدياستراتژ

  
  سخن آخر

 يکشورها يهاگاه در دانش يآموزش يبرنامه ها       
آلمان جهت  فدرال يشرفته جهان از جمله جمهوريپ

د ينبا اما ،د باشديتواند مف يان ميد و دانشجوياطالع اسات

ران يا يدانشگاه ها يبرا ييآنها به عنوان الگو همجموع
 .رديمورد استفاده قرار گ

  

  یقدردانتشکر و 
استاد  يپروفسور دکتر ناصر کنعان ياز جناب آقا         

 يدانشگاه صنعت در و مواد يمتالورژ يدسدانشکده مهن
 .شود يتشکر من گزارش يا ليتکمو  ينيبازب  يبرا نيبرل

  

  مراجع
  

1- George Agricola, De re Metallica Libri XII, 1556. 

2- Vorlesungsverzeichnis der TU-Bergakademie Freiberg WS 2004/2005 und SS 2005.   
3- Kurt Düwell, „Gründung und Entwicklung der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen bis 

zu ihrem Neuaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg“.       

4- Deutsch-Iranischer Wirtschaftsspiegel, Nr. 57, Januar 2008. 

5- Bärbel Schwertfeger, „FH und Uni: Noch immer erhebliche Unterschiede“, http://www.mba-  

    channel.com/             

http://www.rwth-aachen.de/ 6-  
7 -  http://www.tu-berlin.de/ 

8 - http://www.tu-clausthal.de/ 

9 - http://www.tu-freiberg.de/ 

10 - http://www.mpie.de/ 
11 - http://www.germany-opportunities.de/ 

12 - http://www.daad.de/ 
13 - http://www.campus-germany.de/ 
14- http://www.topuniversities.com/ 

  ب استفاده در متنیبه ترت یسیانگل يواژه ها
1 - Times Higher Education    2 - Georgius Agricola 
3 - Glauchau      4 - Sachsen 
5 - Natura De Fossilium     6 - De Re Metallica 
7 - Max-Planck-Institut     8 - Fraunhofer Gesellschaft 
9 - Jülich      10 - Karlsruhe 
11 - Dresden      12 - ACCESS 
13 - Technische Hochschule Aachen   14 - Technische Universität Clausthal 
15 - Technische Universität Berlin    16 - Technische Universität Freiberg 
17 - Studienkolleg     18 - Preussen 
19 - Ruhrgebiet      20 - Information 
21 - Diplom-Ingenieur     22 -Materials Engineering 
23 - Credit Points      24 - Construction Materials 
25 - Interdisciplinary     26 - Vordiplom 
27 - Hauptdiplom      28 - Doktor-Ingenieur 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.mba
http://www.rwth-aachen.de/
http://www.tu-berlin.de/
http://www.tu-clausthal.de/
http://www.tu-freiberg.de/
http://www.mpie.de/
http://www.germany-opportunities.de/
http://www.daad.de/
http://www.campus-germany.de/
http://www.topuniversities.com/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

