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 فصل اول 
 در مبحث انتخاب مواد یدو پارامتر مهم و اساس یمعرف •
 در انتخاب مواد  یدو پارامتر مهم و اساس تأثیر یدربارهچند مثال  حی تشر  •
 مهندس انتخاب مواد خوب  کیبارز  یژگیو یمعرف •
 یاقتصاد نظرازنقطهانتخاب مواد  گاهیو جا تیاهم حی تشر  •
 کی ساخت  هایهزینهساخت و اجرا چند در صد از  یهزینهو  یطراح  یهزینه معمولا  •

 ؟گیرندبرمیرا در  زی تجه ایقطعه 
  ای زیتجه ایقطعه  کی ساخت  هایهزینهچند در صد از  هیمواد اول یهزینه معمولا  •

 ؟گیرندبرمی پلنت را در 
 ال یبر اساس متر  هاانسان  خی تار  بندیدستهمبحث  حی تشر  •
 (Stone Age) در عصر حجر مورداستفاده الیمتر  حی تشر  •
 (Bronze Age) در عصر مفرغ مورداستفاده الیمتر  حی تشر  •
 در عصر مفرغ مورداستفادهاز ابزار  یر یتصو ارائه •
 (Iron Age) در مورد عصر آهن یحاتیتوض ارائه •
 (Engineering Material) یمواد مهندس یاصل یژگیسه و یمعرف •
 یجاندار بودن مواد مهندس  ریغ یژگیو حی تشر  •
 مورداستفاده ی، جامد بودن در دمایژگیو حی تشر  •
 خواص مشترک ازنظر یمواد مهندس بندیدسته یمعرف •
 انسان یزندگ  خیدر طول تار  یانواع مواد مهندس گاهی نمودار از جا کی ارائه •
 مشترک فلزات هایویژگی  حی تشر  •
 پلیمرها مشترک  هایویژگی  حی تشر  •
 پلیمرهاانواع  یمعرف •
 انواع ترموپالست ها یمعرف •
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 ها ABS یمعرف •
 ها PVC یمعرف •
 ها  Acrylic یمعرف •
 ها Polyethylene یمعرف •
 ها Nylon یمعرف •
 ها Thermoset حی تشر  •
 ها  Elastomer یمشهور و اصل یژگیو یمعرف •
 کیو پالست کیشکل الست ری تغ فیتعر  •
 ها  Elastomer انواع حی تشر  •
 هاسرامیک  حی تشر  •
 هاسرامیکمشترک  هایویژگی یمعرف •
 (هاکامپوزیت ) علت به وجود آمدن مواد مرکب حی تشر  •
 هاکامپوزیت  حی تشر  •
 هاکامپوزیت چند مثال از  یمعرف •
 خودرو سبک باشد؟ یبدنهدارند  یسازندگان خودرو سع چرا •
و فلزات و  پلیمرهاو  هاسرامیک هایویژگی نیب سهیمقا یدرباره دیسه اسال ارائه •

  آن رامونی پ یحاتی توض حی تشر 
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 فصل دوم 
 خواص مواد  کردیمبحث انتخاب مواد با رو حی تشر  •
 ال یانواع خواص متر  یمعرف •
 ی کیز یخواص ف فیتعر  •
 یکیز ی انواع خواص ف یمعرف •
 یکیخواص مکان فیتعر  •
 ییایمیخواص ش فیتعر  •
 مواد  یکیز یمبحث خواص ف حی تشر  •
 زات یمواد در ساخت تجه یکیز یچند مثال از کاربرد انواع خواص ف حی تشر  •
  شده استفاده یصفحات سرب نیدر کف ماش 5 پیت 206مثل  خودروها  یدر بعض چرا •

 است؟
 ( موادییآهنربا ) یسیمغناط یر ی نفوذپذ تی خاص هایخروجی از  یکی یمعرف •
 زاتی مواد در ساخت تجه یکیالکتر  تیهدا تیچند مثال از کاربرد خاص حی تشر  •
 زاتی مواد در ساخت تجه Thermal Expansion تیچند مثال از کاربرد خاص حی تشر  •
 (Heat Capacity) ژهیو یی گرما تیظرف فیتعر  •
 ومینیآلوم یبال ژهیو ییگرما  تیظرف تیمثال از کاربرد خاص کی ارائه •
است  ومینیبرابر نقطه ذوب آلوم میدو و ن تقریباا ذوب فولد  ینقطه  نکهیتوجه به ا با •

 یلزم برا یبرابر با انرژ  میفولد را ذوب کن 1Kgکه لزم است تا  یمقدار انرژ  تقریباا چرا 
 است؟  ومینیآلوم 1Kg ذوب

 میاستحکام تسل یمعرف •
 م یتنش تسل یمعرف •
 میو تنش تسل میاستحکام تسل نیتفاوت ب یمعرف •
 ( UTS) یینها یتنش کشش یمعرف •
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 مواد  یکیمبحث خواص مکان حی تشر  •
 زاتیمواد در ساخت تجه  Yield-UTSچند مثال از کاربرد خواص  حی تشر  •
  یحاتیتوض و تشریحمواد  تهیدر مورد نسبت استحکام مواد به دانس دیاسال کی ارائه •

 آن  رامونیپ
 یمختلف از منظر استحکام کشش  یمهندس مواد نیب سهیمقا حی تشر  •
 ؟ گویندمی High Strength Material ی چه مواد به •
 ت یفنر  فیتعر  •
 کرنش -با توجه به نمودار تنش تی فنر  تیبر خاص تأثیرگذار پارامترهای حی تشر  •
 مواد تی صلب تیخاص تشریح •
 Ductility تی خاص یمعرف •
 زاتیمواد در ساخت تجه  Ductility تیچند مثال از کاربرد خاص حی تشر  •
 Brittleو مواد  Ductilityمواد  فیتعر  •
 ی مفهوم چقرمگ یمعرف •
 پلیمرها و  هاسرامیکفلزات و  ی چقرمگ زانیم حی تشر  •
 یک ینامیو د یکیاستات یتفاوت بارگذار  حی تشر  •
 زاتی مواد در ساخت تجه ی چقرمگ تیچند مثال از کاربرد خاص حی تشر  •
 یمواد مهندس یبرخ  یچقرمگ زانیدر مورد م دیدو اسال ارائه •
 یخستگ دهیپد حی تشر  •
 ؟ شودمیمواد  یعمر خستگ شیافزا ایباعث کاهش  یعوامل چه •
 بال هایحرارت رفتار ماده در درجه  تیخاص حی تشر  •
( مواد در ساخت  شیمقاومت به سا)  Wear تیچند مثال از کاربرد خاص حی تشر  •

 زاتی تجه
 موس  دگاهیمواد مختلف از د یسخت زانیدر رابطه با م دیاسال کی ارائه •
 مواد  ییایمیمبحث خواص ش حی تشر  •
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 آن  رامونی پ یحاتیتوض حیو تشر  یخوردگ ییایمیالکتروش لیجدول معروف پتانس ارائه •
 زاتی مواد در ساخت تجه  ییایمیچند مثال از کاربرد خواص ش حی تشر  •
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 فصل سوم 
 قطعه تابع آن است کیکه عملکرد  یپارامترهای یمعرف •
 قطعه کی  دیمراحل تول یمعرف •
 یطراح  یمرحله حی تشر  •
 الیمتر  یمرحله حی تشر  •
 د یساخت و تول ند یفرآ یمرحله حی تشر  •
 خواص ساخت( )  ساخت هایویژگی مبحث  حی تشر  •
 پذیری جوش  فیتعر  •
  ندیعملکرد، خواص، ساختار و فرآ  پارامترهای نینکته مهم در مورد ارتباط ب کی حی تشر  •

 دیتول
 مترسانتی برحسبمواد  یانواع سطوح ساختار  حی تشر  •
 ی ساختار بلور  فیتعر  •
 از کدام سطح ساختار ماده است؟ یکیو مکان یکیز یخواص ف تیتبع عمده •
 ؟گذارندمی اثر  یاز سطوح ساختار  کیبر کدام  دیتول فرآیندهای •
 یو خواص مواد مهندس دیتول ندیفرآ نیتناسب ب مبحث حی تشر  •
 یمواد مهندس دیساخت و تول فرآیندهایانواع  یمعرف •
 ( Casting) گریریخته فرآیندهایمبحث  حی تشر  •
 Sand Casting ندیفرآ یمعرف •
 Sand Casting ندیفرآ  بیو معا ایمزا یمعرف •
 Investment Casting قیدق گریریخته  ندیفرآ حی تشر  •
 ست؟ یچ  Investment Casting ندیفرآ یژگیو •
 Die Casting ندیفرآ یمعرف •
 Die Casting ندیفرآ  بیو معا ایمزا یمعرف •
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 Centrifugal Casting ندیفرآ یمعرف •
 ؟ شودمیاستفاده  Centrifugal Casting ندیاز فرآ یچه محصولت دیتول یبرا •
 Centrifugal Casting ندیفرآ  بیو معا ایمزا یمعرف •
 گری ریخته فرآیندهای یتمام نیب سهیمقا حی تشر  •
 یکیکار مکان فرآیندهایمبحث  حی تشر  •
 است؟ استفادهقابلکدام گروه از مواد  یبرا یکیکار مکان فرآیندهای •
 ( Rolling) نبرد ندیفرآ حی تشر  •
 ( Semi-Finish Product) ساخته میمحصولت ن فیتعر  •
 (Finish Product) شدهتماممحصولت  فیتعر  •
 ( Forging) ی آهنگر  ندیفرآ حی تشر  •
 ( Forging) یآهنگر  ندیفرآ  بیو معا ایمزا یمعرف •
 Extrusion  ندیفرآ حی تشر  •
 Extrusion ندیفرآ  بیو معا ایمزا یمعرف •
 Drawing  ندیفرآ حی تشر  •
 شودمیساخته  Drawing ندیفرآ قیکه از طر  یمحصولت یمعرف •
 ساخته هستند م یمواد ن هاآن هیکه ماده اول یفرآیندهایمبحث  حی تشر  •
 Bending ندیفرآ یمعرف •
 Punching ندیفرآ یمعرف •
 Deep Drawing ندیفرآ یمعرف •
 Spinning ندیفرآ یمعرف •
 ی پودر  یفرآیندهایمبحث  حی تشر  •
 کاری ماشین یفرآیندهایمبحث  حی تشر  •
 Turning ندیفرآ یمعرف •
 Milling ندیفرآ یمعرف •
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 Drilling ندیفرآ یمعرف •
 دیتول نیمحصولت از منظر تعداد ابعاد، در ح بندیدسته یمعرف •
 2Dقطعه  فیتعر  •
 3Dقطعه  فیتعر  •
 Balkقطعه  فیتعر  •
 ساخت و هندسه محصول ندی فرآ نیرابطه ب حی تشر  •
  یحاتیتوض حی و تشر  دیتول ندیبا فرآ الیمتر  یدر مورد مبحث سازگار  هاییچارت  ارائه •

 آن  رامونیپ
  



 

 

www.namatek.com 
 10 

 فصل چهارم
 مواد گاهیگذر زمان در جا تأثیر حی تشر  •
 سلکشن ترند الیمبحث متر  حی تشر  •
 نقش در دسترس بودن در روند انتخاب ماده  حی تشر  •
 در روند انتخاب مواد  نهینقش هز  حی تشر  •
 در روند انتخاب مواد ینقش تکنولوژ  حی تشر  •
 در روند انتخاب مواد  افتینقش سهولت باز  حی تشر  •
 مواد افتیباز  تیقابل زانیدر مورد م دیدو اسال ارائه •
شود در روند  لیمحصول تبد کیماده تا به  یبرا شدهمصرف  ینقش مقدار انرژ  یمعرف •

 انتخاب ماده
 در روند انتخاب ماده  محیطیزیست  هایآلودگی نقش  حی تشر  •
 ز ی تجه کی متیمبحث ق حی تشر  •
 است؟ شده لیاز چند بخش تشک زی تجه کی متیق •
 الیمتر  متیق کنندهتعین  پارامترهای یمعرف •
 مواد متیماده بر ق یاجزائ یدار یپا تأثیر یمعرف •
 مواد  متیخلوص ماده بر ق تأثیر حی تشر  •
 ( یمهندس آلیاژهایدر رابطه با )  یخالص تجار  فیتعر  •
 (یمهندس آلیاژهایدر رابطه با )  یشگاهیخالص آزما فیتعر  •
 ست؟ یچ 99.99با خلوص % ومینیآلوم کاربرد •
 ؟ گویندمیترش  التی، سیالتیچه س به •
 مواد متیعرضه و تقاضا بر ق تأثیر حی تشر  •
 مواد  متیبر ق عتیتناوب مواد در طب تأثیر حی تشر  •
 مواد متیبر ق Finesseمبحث  تأثیر حی تشر  •
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 ندیفرآ متیبر ق کنندهتعین  پارامترهای حی تشر  •
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 فصل پنجم 
 انتخاب مواد مناسب کیبه  دنیرس ی برا یشنهادیمراحل پ •
 موجود یطراح کی یمراحل انتخاب مواد برا رامونیپ یحاتیتوض ارائه •
 یمنزل مسکون کیپنجره  یبرا الیروند انتخاب متر   •
 مصرف باریک ظروف  یبرا الیانتخاب متر  روند •
 انتقال حرارت  یها زمیمکان یمعرف •
 م؟یده شیرا افزا تیکدام قابل دی، باRadiation قیحرارت از طر  انتقالکنترل  یبرا •
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 فصل ششم
 فولد فیتعر  •
 اژ یآل فیتعر  •
 ( Alloying Element) یاژ یعنصر آل حی تشر  •
 یفولد ساده کربن فیتعر  •
 ی اژ یفولد آل فیتعر  •
 فولد( یایمزا)  مثبت فولد هایویژگی  حی تشر  •
 فولد( بیمعا)  فولد یمنف  هایویژگی یمعرف •
 د یروش تول ازنظر فولدها بندیدسته یمعرف •
 شوندمی دیساخته که به روش کار شده تول مین یفولدهامبحث  حی تشر  •
 شوند می دیساخته که به روش کار شده تول  مین یانواع محصولت تخت فولد حی تشر  •
 شوندمی دیساخته که به روش کار شده تول مین  یفولد نیسنگ هایپروفیل  یمعرف •
 دیساخته که به روش کار شده تول مین یفولد یانواع محصولت مدور تو خال حی تشر  •

 شوندمی
 ؟کنیدمی یمعرف راهکاری چه ، کمانش رخ ندهد،ادیز  هایطولدر  میبخواه اگر •
 Pipeو  Tubeتفاوت  یمعرف •
 دیساخته که به روش کار شده تول مین یانواع محصولت مدور تو پر فولد حی تشر  •

 شوندمی
 شوند می دیکه به روش کار شده تول یینها یفولدهامبحث  حی تشر  •
 ( شوندمی دیکه به روش کار شده تول یینها یمحصولت فولد)  فلنج ها یمعرف •
 ( شوندمی دیکه به روش کار شده تول یینها  یمحصولت فولد)  ها Fitting یمعرف •
 ( شوندمی دیکه به روش کار شده تول یینها یمحصولت فولد)  ها Bulk یمعرف •
 کربن موجود زانیاز منظر م فولدها دیبندسته یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 14 

 یساده کربن یفولدهامبحث  حی تشر  •
 یفولد ساده کربن صی تشخ کیتکن حی تشر  •
 Heat Analysis فیتعر  •
 Product Analysis فیتعر  •
 Heat Numberدر مورد  یحاتیتوض ارائه •
 یفولد ساده کربن یچهار کالس اصل  یمعرف •
 کربن در فولد کاهش عنصر ای  شیافزا تأثیر حی تشر  •
 (باشدمی یساده کربن یفولدهاجزء )  کربنکم یفولدها یمعرف •
 (باشدمی یساده کربن یفولدهاجزء )  یساختمان یفولدها یمعرف •
 (باشدمی یساده کربن یفولدهاجزء )  سازیماشین ایکربن متوسط  یفولدها یمعرف •
 (باشدمی یساده کربن یفولدهاجزء )  ابزار ایپر کربن  یفولدها یمعرف •
 ی ساده کربن یفولدها کاربردهایخواص و  حی تشر  •
 DINو  EN استانداردهایبر اساس  یساده کربن  یفولدها بندیگروه مبحث  حی تشر  •
 DINو  ENو  ASTM استانداردهایبا  ییآشنا •
 ENو  DINدر استاندارد  گذارینامو  بندیدستهاساس  یمعرف •
  استانداردهایبر اساس  یاژ یآل ریغ یساختمان یفولدها بندیدستهنحوه  یمعرف •

EN10025-2 / DIN17100 / EN10250 
  استانداردهایبر اساس  یاژ یآل ریغ یساختمان  یفولدهاشش گروه مشهور  یمعرف •

EN10025-2 / DIN17100 / EN10250 
 DINبر اساس استاندارد  یاژ یآل ریغ یساختمان یفولدها گذارینام  ینحوه حی تشر  •

17007 
بر اساس استاندارد  یاژ یآل ریغ یساختمان یفولدها گذارینامدو مثال در مورد   ارائه •

DIN 17007 
 آخال  فیتعر  •
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 ENبر اساس استاندارد  یاژ یآل ریغ یساختمان یفولدها گذارینام نحوه  حی تشر  •
10027 part 1 

 EN 10027-2استاندارد بر اساس  فولدها گذاریشماره نحوه  حی تشر  •
  حیفولد و تشر  دیاز کتاب کل یساختمان یفولدها گذاریناممثال از  نیچند یمعرف •

 هاآنخواص مربوط به 
 تبلور مجدد  فیتعر  •
 ینمونه طول فیتعر  •
 شود؟ گیرینمونه یو در راستا عرض یهم در راستا طول دیبا هاورق در مورد  چرا •
 (Structural Steels Weldability) یساختمان یفولدها پذیریجوش مبحث  حی تشر  •
 Weldability فیتعر  •
 ( CE) %0.11از  شتریبا کربن ب یفولدها یفرمول کربن معادل برا یمعرف •
 ؟ کنندمی فیتکل نیرا تنها با آزمون کشش تع یساختمان  یفولدها چرا •
مالک قرار  دیرا با یز یصحبت نشود چه چ  یعنصر  به راجع الیمتر  استانداردهایدر  اگر •

 م؟ یده
 ASTMاستاندارد  حی تشر  •
 ASTMدر استاندارد  گذارینامدو مثال از نحوه  یمعرف •
 ASTMاستاندارد  یژگیو یمعرف •
 ( استحکام بالر یجوش پذ)  یساختمان یفولدهامبحث  حی تشر  •
 کاهش تنش  یراهکار برا یمعرف •
حائز  اریفولد بس بر یکینامیو د یکی استات یبارگذار  که در هنگام یتیخاص یمعرف •

 است تیاهم
 استحکام بال یساختمان یفولدهامشترک  ویژگیدو  یمعرف •
 استحکام بال یساختمان فولد کاربردهای حی تشر  •
 ک یمخازن اتمسفر  فیتعر  •
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 Low Pressureمخازن  فیتعر  •
 High Pressureمخازن  فیتعر  •
 رانیاستحکام بال در ا یساختمان یدهافولساخت مرتبط به   استانداردهای یمعرف •
 APIاستاندارد  حی تشر  •
 APIاستاندارد  یبخش پنجم برا تهیکم لیتشک لیدل یمعرف •
 کار کردند هاآنبه  راجعبخش پنجم  ته یکه کم الیمتر  پیسه ت یمعرف •
 APIدر استاندارد  5Lکالس  یفولدها حی تشر  •
  دهندهنشان  شودمیذکر  APIدر استاندارد  5Lکه در کد فولد در کالس  یعدد •

 ست؟ یچ
 APIدر استاندارد  5Lکالس  یها الیمتر  نی تع خچهی تار  یمعرف •
 استحکام در مواد شیافزا هایمکانیسم حی تشر  •
مختلف  هایمکانیسممواد در  یچقرمگ زانیدر م میاستحکام تسل شیاثر افزا حی تشر  •

 استحکام مواد
 انتقال یدما فیتعر  •
 نمودار  کیدر قالب  میاندازه دانه با استحکام تسل یرابطه یمعرف •
 ریز دانه یساختمان یفولدهامرتبط به  EN  استانداردهای یمعرف •
 در فولد  هادانهکردن  ز یر  هایتکنیک  حی تشر  •
 ( ASTM E112استاندارد ) ریزدانه یفولدهاشاخص  حی تشر  •
 ست؟ یچ  انگریاندازه دانه ب  عدد •
 Heat Treatableو  Structuralدر کالس  BCCبودن فولد  ریزدانهشرط  یمعرف •
 Coarse Grainاصطالح  یمعرف •
 (PCM) %0.11با کربن کمتر از   یفولدها یفرمول کربن معادل برا ارائه •
 م؟ یداشته باش یخوب  پذیریجوش چقدر باشد تا  PCM زانیم •
 ی اژ یآل یفولدهامبحث  حی تشر  •
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 شوندمی گذارینام ییایمیش بیکه بر اساس ترک ییفولدها یمعرف •
 ی ساختمان ریغ ی ساده کربن یفولدها گذارینامنحوه  یمعرف •
 EN 10027-1بر اساس استاندارد  یاژ یکم آل یفولدها گذارینام  ینحوه حی تشر  •
 یدما کار  برحسب فلزات( )  مبحث انتخاب مواد حی تشر  •
 Ordinary Temp یمحدوده یمعرف •
 Ordinary Temp یمحدودهاستفاده در  یبرا یشنهاد یپ الیمتر  یمعرف •
 Ordinary Temp یمحدودهدر  الیمتر  تیخواص حائز اهم یمعرف •
 High Temp یمحدوده یمعرف •
 High Temp یمحدودهاستفاده در  یبرا یشنهاد یپ الیمتر  یمعرف •
 High Temp یمحدودهدر  الیمتر  تیخواص حائز اهم یمعرف •
 Low Temp یمحدوده یمعرف •
 Low Temp یمحدودهاستفاده در  یبرا یشنهاد یپ الیمتر  یمعرف •
 Low Temp یمحدودهدر  الیمتر  تیخواص حائز اهم یمعرف •
 ن ییپا  دماهای یمبحث انتخاب فولد برا حی تشر  •
 یلزم برا هایقابلیت خواص و  دیبا یانتخاب الیکه متر  یچند نمونه از موارد یمعرف •

 داشته باشند  نییپا  دماهایدر  قرارگیری
 اثر کاهش دما بر رفتار مواد حی تشر  •
 فلزات یانواع شکست برا یمعرف •
بالعکس  ایشکست از نوع ترد به نوع نرم و  ریکه سبب تغ یپنج پارامتر اصل  یمعرف •

 شوندمی
 بالعکس اینوع ترد به نرم و  شکست از ریمواد در تغ یساختار بلور  تأثیر حی تشر  •
 بالعکس ایشکست از نوع ترد به نرم و  ریمواد در تغ یدما تأثیر حی تشر  •
 FTP یدما فیتعر  •
 NDP یدما فیتعر  •
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 DBT یدما فیتعر  •
 در انتخاب مواد دارد؟  یچه کاربرد DBT یدما دانستن •
ضربه به  یبر اساس چارت انرژ  کیتانیتا یو نمونه طول  A36 Steel الیمتر  نیب سهیمقا •

 دما
 بالعکس ایشکست از نوع ترد به نرم و  ریاندازه دانه مواد در تغ تأثیر یمعرف •
 بالعکس ایشکست از نوع ترد به نرم و  ریدر تغ ییایمیش زی آنال تأثیر یمعرف •
 Cryogenic Steel یدو دسته اصل حی تشر  •
 ASTMدر استاندارد  نییپا یفولد دما کدهای نی چند نمونه از مشهورتر  یمعرف •
 صحبت کردند نییپا یدما کاربردهایکه در مورد  EN  استانداردهای یمعرف •
  یبا دما یکه داخل آن مواد یمخازن یدر مورد انتخاب مواد برا  یحاتی توض حی تشر  •

 شوندمی  ینگهدار  نییپا اریبس
 بال  دماهای یمبحث انتخاب فولد برا حی تشر  •
 بال  یدر دما فولدهاو مهم در انتخاب  یدیسه پارامتر کل یمعرف •
 خزش  فیتعر  •
 خزش  یاصل  پارامترهای یمعرف •
 خزش  ندیاز فرآ یینما ارائه •
 نمودار  کیخزش نسبت به زمان در قالب  ندی تنش و کرنش در فرآ راتیتغ یمعرف •
 خزش دهیجامع پد  لیتحل •
 دهدمیخزش در آن رخ  دهیکه امکان دارد پد یزاتیتجه یمعرف •
 بخار و گاز  تفاوت •
  یز یبر اساس چه چ ASTMدر استاندارد  یاژ یآل یفولدها( بندیکالس) بندیدرجه  •

 است؟
 مقاوم به خزش  یاژ یآل یفولدهاچند نمونه از  یمعرف •
 یساختمان یفولدهانقش عنصر کروم در  حی تشر  •
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 یساختمان یفولدهادر  بدنیو مول ومیسیلینقش عنصر س حی تشر  •
 بال یدر دما مورداستفاده ی فولدهاانواع  یمعرف •
 نمودارمختلف در قالب  دماهایدر  کربنکم یفولدها یونیداسیرفتار اکس حی تشر  •
 ی کار  یو کروم متناظر با دما بدنیمول یحاو ی فولدهاانواع  یمعرف •
 کاربرد دارد؟   یدر چه موارد شتریدرصد کروم دار ب 9 فولد •
 دما بال  یفولدها ییاستاندارد اروپا یمعرف •
کتاب  4بال که در فصل  یمقاوم در دما یمعروف فولد ساختمان هایکالس یمعرف •

 اند آمدهفولد  دیکل
 بال یمقاوم در دما یساختمان یفولدهاسه نکته مهم در مورد  حی تشر  •
 اژ ی پر آل یهافولد مبحث •
 EN 10027بر اساس استاندارد  اژیپر آل یفولدها گذارینام ینحوه یمعرف •
 اژ یپر آل یفولدها گذارینام ینحوهمثال از  کی ارائه •
 زنگ نزن  یفولدهامبحث  حی تشر  •
 ASTM Steelبا  AISI Steelتفاوت  یمعرف •
 AISI (SAE)بر اساس  گذارینام اصول  ازنظر یفولدها بندیدسته یمعرف •
 اژ یو کم آل  یساده کربن یفولدها یبرا  AISI ستمیدر س کدگذاریاصول  یمعرف •
 AISI ستمیدر س کدگذاری ینحوهمثال از  نیچند یمعرف •
 زنگ نزن  یفولدها تیماه حی تشر  •
 زنگ نزن چقدر است؟  یفولدهاکروم در  یدرصد وزن حداقل •
 زنگ نزن  فولدهای کاربردهای یمعرف •
 ال یمواد در مبحث انتخاب متر  ینرخ خوردگ تأثیر حی تشر  •
 زنگ نزن یفولدهادر مورد کشف  یخیمختلف تار  هایروایت  حی تشر  •
 زنگ نزن  ی فولدهاانواع  یمعرف •
 ست؟ یزنگ نزن بر اساس چ یفولدها بندیدسته اساس •
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 زنگ نزن کدامند؟ یفولدهاکالس  ترین خوردگی به  مقاوم •
 زنگ نزن  یفولدهابر  یاژ یعناصر آل تأثیر مبحث •
 زنگ نزن یفولدهاعنصر کروم بر  تأثیر حی تشر  •
 زنگ نزن یفولدهابر  کلیعنصر ن تأثیر حی تشر  •
 زنگ نزن  یفولدهابر  نیبدیعنصر مول تأثیر حی تشر  •
 و کروم  کلین زانیم برحسبزنگ نزن  یفولدهاانواع مختلف  حی تشر  •
 یتیزنگ نزن آستن یفولدها یمعرف •
 یتیزنگ نزن آستن یفولدهاانتخاب  لیدل حی تشر  •
 یتیزنگ نزن آستن یفولدها کاربردهای یمعرف •
مناسب  ریغ ایمناسب و  هاییمحیطاستفاده در چه  یبرا یتیزنگ نزن آستن یفولدها •

 هستند؟
 Skinning شدنپوسته دهیپد فیتعر  •
 یتیزنگ نزن آستن ی فولدها مشهورتریناز  یبرخ یمعرف مبحث •
 302کالس  یتیفولد زنگ نزن آستن یمعرف •
 302کالس   یتیعمده مشکل فولد زنگ نزن آستن یمعرف •
 304کالس  یتیفولد زنگ نزن آستن یمعرف •
 Intergranular Attack ایدانهبین یخوردگ یپدیده  حی تشر  •
 کروم  دیکارب گیریشکلنحوه  حی تشر  •
 اصطالح حساس شدن ماده یمعرف •
 ؟دهدمیجوش در کدام قسمت ماده رخ  یدگیپوس •
 جوش یدگیاز پوس یر یجلوگ  راهکارهای حی تشر  •
 304Lکالس  یتیفولد زنگ نزن آستن یمعرف •
 321و  347کالس  یتیفولد زنگ نزن آستن یمعرف •
 304Hکالس  یتیفولد زنگ نزن آستن یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 21 

 Localized Corrosion یپدیده  حی تشر  •
 Pitting فاکتور یمعرف •
 ست؟ یچ انگریب PRENپارامتر   •
و  Austeniticزنگ نزن  یفولدهاکالس از  نی در چند PRENپارامتر  سهیمقا حی تشر  •

Ferritic و Cuplex 
 Super Cuplexو  Super Austenitic یمعرف •
 317Lو  317و  316Lو  316کالس  یتیفولد زنگ نزن آستن یمعرف •
زنگ نزن  یفولدها)  330و  314و  310و   309کالس  یتیفولد زنگ نزن آستن یمعرف •

 نسوز( ای  حرارتمقاوم در برابر 
 ی تیزنگ نزن مارتنز  یفولدهامبحث  حی تشر  •
 آب  TSSآب و  TDSمفهوم  یمعرف •
 ؟ رویممی یتیزنگ نزن مارتنز  یفولدهاما سراغ  یچه مواقع در •
 حلقه گاما در نمودار آهن کربن  یمعرف •
 کربن بر گسترش منطقه فاز گاما  تأثیر یمعرف •
 ی تیزنگ نزن مارتنز  یفولدها یکاربرد عموم حی تشر  •
 ؟دهدمیرخ  ی( در چه زمانیُرفتگ) تاسونیکاو دهیپد •
  رامونیپ یحاتیتوض  حیو تشر  یتیزنگ نزن مارتنز  یفولدهامشهور  هایکالس یمعرف •

 ها آن
 ی تیزنگ نزن مارتنز  یفولدها یکیحداقل خواص مکان یمعرف •
 یتیزنگ نزن مارتنز  یفولدهامشهور  هایکالس کاربردهای یمعرف •
 ی زنگ نزن دو فاز  یفولدها مبحث •
 چه مقدار است؟ یزنگ نزن دو فاز  یفولدها کلیکروم و ن  زانیم معمولا  •
 یزنگ نزن دو فاز  یفولدها یک یخواص مکان یمعرف •
 یزنگ نزن دو فاز  یفولدها کاربردهای یمعرف •
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 ی تیزنگ نزن فر  یفولدها مبحث •
 نمودار آهن و کروم  حی تشر  •
 یتیزنگ نزن فر  یفولدها یک یخواص مکان یمعرف •
 ی تیو مارتنز   ی، دو فاز یتی، فر یتیزنگ نزن آستن یفولدها نیب سهی مقا مبحث •
 کرنش -تنش ازنظرزنگ نزن  یفولدهاانواع  سهیمقا حی تشر  •
 نسبت به دما  میتنش تسل ازنظرزنگ نزن  یفولدهاانواع  سهیمقا حی تشر  •
 ضربه نسبت به دما  یانرژ  ازنظرزنگ نزن  یفولدهاانواع  سهیمقا حی تشر  •
 نسبت به دما  یحرارت تیهدا ازنظرزنگ نزن  یفولدهاانواع  سهیمقا حی تشر  •
 یزنگ نزن رسوب سخت یفولدها مبحث •
 یزنگ نزن رسوب سخت یفولدها هایکالس مشهورترین یمعرف •
 ؟ کنیممیاستفاده  یزنگ نزن رسوب سخت  یفولدهااز  یزمان چه •
 زنگ نزن  یفولدها در مورد  شدهگفتهبر مطالب  یمرور  •
 استانداردهاو  کدبندیمبحث  حی تشر  •
 ؟دهدمیرا کدام نهاد انجام  یختگیزنگ نزن ر  یفولدها کدبندی •
 (AFS)  یختگیفولد ر  یبرا کدبندی ستمیس یمعرف •
کتاب  13در فصل  ذکرشدهزنگ نزن  یفولدها یبرخ یبرا یابیمعادل ینحوه حی تشر  •

 فولد  دیکل
و   12bو  12در فصل  ذکرشدهزنگ نزن  یفولدها یبرخ یبرا یابیمعادل ینحوه حی تشر  •

12a فولد دیکتاب کل 
کتاب  14در فصل  ذکرشدهزنگ نزن  یفولدها یبرخ یبرا یابیمعادل ینحوه حی تشر  •

 فولد  دیکل
 ASMEاستاندارد  یمعرف •
 ASMEدر استاندارد  ذکرشده یها الیمثال از متر  نی چند حی تشر  •
 (Heat Treatable Steel) ری پذ یحرارت اتیعمل یفولدهامبحث  حی تشر  •
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 ی حرارت اتی عمل فیتعر  •
 ر ی پذ یحرارت اتیعمل یفولدهامفهوم  یمعرف •
 شدن  تهیشامل آستن ی حرارت عملیات یمعرف •
 شدن  تهیبه آستن ازیبدون ن ی حرارت عملیات یمعرف •
 یحرارت  اتیانواع عمل ییدما یمحدوده  حی تشر  •
 ؟ پذیردمیبه چه منظور انجام  یحرارت اتیکردن در عمل تهیآستن •
 کردن  لیآن اتیعمل حی تشر  •
 نرماله کردن  اتیعمل حی تشر  •
 فولدها کاریسخت  اتیعمل •
 فولدها  کاریسخت اتیهدف از عمل یمعرف •
 ت ی تمپر کردن مارتنز  حی تشر  •
 پذیری سختی  ندیفرآ  فیتعر  •
 نیتست جام  قیاز طر  فولدها پذیریسختی گیریاندازهروش  یمعرف •
 پذیری سختیبر  یاژ یعناصر آل تأثیر یمعرف •
 پذیری سختیدرصد کربن بر  تأثیر یمعرف •
 کوئنچ  هایمحیط  نیب سهیمقا حی تشر  •
 بندیجمع عنوانبه)  کردن کاریسخت کردن و نرماله کردن و  لیآن نیب سهیمقا حی تشر  •

 (شده گفتهمطالب 
 Quenchingو   accelerated cooling نیب سهیمقا حی تشر  •
 ر ی پذ یحرارت اتیعمل یفولدها یسه کالس اصل یمعرف •
 ر ی پذ یحرارت اتیعمل یفولدهادر  یکنترل پارامترهای یمعرف •
 Special Steels یمعرف •
 Quality Steels یمعرف •
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به  یحرارت اتیبعد از انجام عمل موردنظرفولد  نکهیکردن از ا دایپ نانیاطم یبرا •
البته در  ) م؟یانجام ده یچه اقدام دی، بارسدمیدر استاندارد  ذکرشده هایاستحکام
 بال(  تیراژهای

 2از فصل ) ریپذ یحرارت اتیعمل یفولدهامشهور  هایکالس یبرخ یمعرف :مبحث  •
 فولد(  دیکتاب کل

 CK22فولد  یمعرف •
 40Mn4فولد  یمعرف •
 فولد ترانس()  CK35فولد  یمعرف •
 CK45فولد  یمعرف •
 ( Mo40فولد )  42CrMo4فولد  یمعرف •
 25CrMo4فولد  یمعرف •
 ( VCN150فولد )  34CrMo6فولد  یمعرف •
 30CrMo8فولد  یمعرف •
 58CrV4و فولد  51CrV4فولد  یمعرف •
 VCN150و  Mo40و  CK45 یفولدها نیب سهیمقا حی تشر  •
 فولد(  دیکتاب کل 3از فصل ) مشهور فولد فنر هایکالس از  یبرخ یمعرف •
 فولد دیکتاب کل 2aدر فصل  نگیو رولبر  نگیبلبر  یفولدها یمعرف •
 کوئنچ و تمپر شده یفولدها در مورد  شدهگفتهبر مطالب  یمرور  •
 (Surface Hardening of Steels) یسخت شونده سطح یفولدها حی تشر  •
 Surface Hardening (Case Hardening) اتیعمل یمعرف •
 یسطح  یحرارت اتیعمل  هایمدلانواع  یمعرف •
 Carburizing اتیعمل حی تشر  •
 فولد  دیکتاب کل 1سخت شونده از فصل  یفولدها هایکالس از  یبرخ یمعرف •
 Nitriding اتیعمل حی تشر  •
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 فولد  دیکتاب کل 1از فصل  ونیتروراسی ن یفولدهامشهور  هایکالس  یبرخ یمعرف •
 Nitriding ات یعمل یایمزا حی تشر  •
 شده ونیتروراسین یفولدها کاربردهای حی تشر  •
 را دارند؟ Nitriding اتیعمل تیقابل فولدها کدام •
 Induction-Hardeningو  Flame-Hardening اتیعمل حی تشر  •
 Induction-Hardeningو  Carburizing اتیعمل نیب تفاوت •
 Case hardening عملیات یتمام میاثر مستق  •
 ی سطح یحرارت  عملیاتبر  یمرو •
عمر   شیافزا یانتقال قدرت برا هایشفت در ساخت  فرآیندها ترینمتداولاز  یکی •

 ست؟یسطح چ یخستگ
 تراش خوش یفولدها یمعرف •
 (Tools Steels) ابزار یفولدهامبحث  حی تشر  •
 AISIابزار بر اساس  یفولدها کدگذارینحوه  یمعرف •
 (Carbon Tools Steel) یابزار ساده کربن یفولدها یمعرف •
 (Carbon Tools Steel) یابزار ساده کربن یفولدهاکاربرد  یمعرف •
 ست؟ یچ یسلولز   عیبه صنا شوندمیمحدود  یابزار ساده کربن یفولدهاکه  نیا علت •
 ( HSS) تند بر یفولدها یمعرف •
 تند بر یفولدهادر  یاژ یعناصر آل نقش •
 ؟شوندمیاستفاده  یچه موارد یتند بر که عنصر کبالت دارند برا یفولدها •
 تند یفولدها گذارینام ینحوه یمعرف •
 فولد  دیکتاب کل 7aتند بر از فصل  یفولدها گذارینام ینحوهمثال از  چند •
 تند بر یفولد خا یبرا یحرارت  اتیعمل حی تشر  •
 فولد ابزار سرد کار  یمعرف •
 فولد ابزار سرد کار  کاربردهای یمعرف •
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 AISIابزار سرد طبق  یفولدها هایکالسانواع  یمعرف •
 ابزار سرد کار  یفولدهاموجود در  یاژ یعناصر آل یمعرف •
 فولد(  دیکتاب کل 8از فصل ) ابزار سرد کار یفولدهاکالس مشهور  نیچند یمعرف •
 ابزار گرم کار  یفولدها یمعرف •
 AISIابزار گرم کار طبق  یفولدهاسه دسته از  یمعرف •
 گرم کار  ابزار یفولدهادر مورد  ینکات حی تشر  •
 فولد ابزار گرم کار و خواص آن مشهورترین یمعرف •
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 فصل هفتم 
 چدن  یمعرف •
 دوبله اگرامیساختار چدن با استفاده از د حی تشر  •
 در چدن  ومیسیلینقش عنصر س یمعرف •
 چدن یفرمول کربن معادل برا یمعرف •
 چدن  یاصل پیدو ت یمعرف •
 تیگراف هیبر پا هایچدنانواع  یمعرف •
 دیکارب هیبر پا هایچدنانواع  یمعرف •
 هاآن  جادیا ینحوهاز انواع چدن و  ی کل یَشما کی حی تشر  •
 ت یگراف هیبر پا هایچدن مبحث  حی تشر  •
 ( Gray Cast Iron) یچدن خاکستر  یمعرف •
 یی ایمیش زی آنال نظرازنقطه ی چدن خاکستر  یبررس •
 ی کیخواص مکان  نظرازنقطه ی چدن خاکستر  یبررس •
 ی چدن خاکستر  کاربردهای یمعرف •
 EN 1561طبق استاندارد  یچدن خاکستر  کدگذاری ینحوه یمعرف •
 ( Nodular Cast Iron) چدن نشکن یمعرف •
 ییایمیش زیآنال نظرازنقطه چدن نشکن  یبررس •
 یکیخواص مکان نظرازنقطه چدن نشکن  یبررس •
 چدن نشکن کاربردهای یمعرف •
 که در مورد چدن نشکن است EN 1561استاندارد  یمعرف •
 دیکارب هیبر پا هایچدن مبحث  حی تشر  •
 ( White Cast Iron) دیچدن سف یمعرف •
 دیچدن سف کاربردهای یمعرف •
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 ( Malleable Cast Iron) خوارچکش چدن  یمعرف •
 ییایم یش زیآنال نظرازنقطه  خوارچکش چدن  یبررس •
 خوار چکش  چدن کاربردهای یمعرف •
 در چدن  یاژ یاثر عناصر آل حی تشر  •
 ی اژ یدو کالس چدن آل یمعرف •
 ی اژ یآل هایچدن کاربردهای یمعرف •
 ست؟ یچ هاچدن  کدبندی مالک •
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 فصل هشتم 
 آن  آلیاژهایو  ومینیمبحث آلوم حی تشر  •
 وم ینیخواص( آلوم)  یژگیکامل و حی تشر  •
 وم ینیآلوم یبال پذیریتورق  یژگیو حی تشر  •
 خالص و آهن خالص  ومینیخواص آلوم سهیمقا حی تشر  •
 ست؟ یچ ومینی آلوم اکسید یعلم اسم •
 ومینیآلوم دیمختلف در تول هایصنعت سهم  حی تشر  •
 ست؟یمربوط به آشپزخانه چ عیدر صنا  ومینی آلوم ادیمصرف ز  علت •
 ست؟ یدر جهان چ ومینیآلوم یدرصد وزن نیشتر یب دیتول علت •
 وم ینیآلوم اژیآل گذارینامدو متد  یمعرف •
 ر یناپذ یحرارت اتی و عمل ری پذ یحرارت اتیعمل هایآلومینیومدر مورد  یحاتیتوض ارائه •
 (شوندمیسخت  یکیبا کار مکان) ریناپذ  یحرارت اتیعمل هایگروه مبحث  حی تشر  •
 ر یناپذ یحرارت اتیعمل ومینیآلوم هایگروه  یمعرف •
 ومینیآلوم بخشیاستحکامعناصر بر  تأثیر حیتشر   •
 وم ینیمنگنز در آلوم یاثر انحالل یمعرف •
 وم ینیآلوم آلیاژهایدر  استحکام شی( در افزاشده انجام کار سرد ) یاثر کار سخت یمعرف •
 هاآن و مفهوم  ریناپذ یحرارت اتیعمل هایگروه پسوندهای یمعرف •
 ومینیمختلف آلوم هایگروهمجدد در  لیو آن یاثر کار سخت از ایخالصه تشریح •
 ( ر یناپذ یحرارت اتیعمل)  1000 یسر  هایآلومینیوم یمعرف •
 ی خالص تجار  ومینیآلوم فیتعر  •
 1000 یسر  ومینیآلوم  کاربردهای حی تشر  •
 ل یفو فیتعر  •
 ومینیآلوم آلیاژهایدر مورد  Failure  یاصل تمیسه آ یمعرف •
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 وم ینیشکست در آلوم یچقرمگ یمعرف •
 ومینیدر آلوم یخستگ یمعرف •
 ومینیخزش در آلوم یمعرف •
 ( ر ی ناپذ یحرارت اتیعمل)  3000 یسر  هایآلومینیوم یمعرف •
 3000 ومینیآلوم  کاربردهای یمعرف •
 ( ر ی ناپذ یحرارت اتیعمل)  5000 یسر  هایآلومینیوم یمعرف •
 5000 ومینیآلوم  کاربردهای یمعرف •
 ر ی پذ یحرارت اتیعمل هایگروه مبحث  حی تشر  •
 ومینیدر آلوم یحرارت  اتیعمل حی تشر  •
 ؟ کندمی جادی رسوب را ا یمورفولوژ  یچهار پارامتر  یمعرف •
 ر یپذ یحرارت اتیعمل هایگروه پسوندهای یمعرف •
 ( ر ی پذ یحرارت اتیعمل)  6000 یسر  هایآلومینیوم یمعرف •
 6000 ومینیآلوم  کاربردهای یمعرف •
 ( ر یپذ یحرارت اتیعمل)  2000 یسر  هایآلومینیوم یمعرف •
 2000 ومینیآلوم  کاربردهای یمعرف •
 2000 ی سر  ومینیمشهور آلوم  آلیاژهای یبرخ یمعرف •
 ( ر ی پذ یحرارت اتیعمل)  7000 یسر  هایآلومینیوم یمعرف •
 7000 ومینیآلوم  کاربردهای یمعرف •
 وم ینیآلوم پذیریجوش مبحث  حی تشر  •
 وم ینیآلوم یجوشکار  یمشکالت عموم یمعرف •
 ر یپذ یحرارت اتیعمل هایسری  ومینیآلوم یجوشکار  یدو مشکل اساس حی تشر  •
 وم ینیآلوم ری و جوش ناپذ ریجوش پذ هایسری یمعرف •
 آن کاربردهایو  4000 یسر  هایآلومینیوم یمعرف •
 آن کاربردهایو  8000 یسر  هایآلومینیوم یمعرف •
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 یصنعت یمارکت ها ازنظر هاآلومینیوم بندیدسته حی تشر  •
 یختگی ر  ومینیآلوم هایسریمختصر انواع  یمعرف •
 ی ختگیر  ومینی آلوم 300 یسر  یمعرف •
 (یختگیر  ومینیآلوم) 300 یسر  کاربردهای یمعرف •
 ( یختگیر  ومینیآلوم) یختگیر  ومینیآلوم 400 یسر  یمعرف •
 400 یسر  کاربردهای یمعرف •
 ( یختگیر  ومینیآلوم) یختگیر  ومینی آلوم 500 یسر  یمعرف •
 500 یسر  کاربردهای یمعرف •
 ( یختگیر  ومینیآلوم) یختگیر  ومینیآلوم 800 یسر  یمعرف •
 800 یسر  کاربردهای یمعرف •
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 فصل نهم
 آن آلیاژهایمس و  حی تشر  •
 خواص( مس )  یژگیکامل و حی تشر  •
 UNS ستمیآن طبق س آلیاژهایمس و  گذارینام  ینحوه حی تشر  •
 10000 یمس سر  یمعرف •
 10000 یکاربرد مس سر  یمعرف •
 High Copper آلیاژهای یمعرف •
 ست؟ یچ  High Copper آلیاژهای فردمنحصربه  یژگیو •
 ؟ رویممیها  ومیسراغ مس برل یچه موارد در •
 High Copper آلیاژهای یکاربردها یمعرف •
 برنج  آلیاژهای یمعرف •
 ها برنج یژگ یو  ترینمهم یمعرف •
 برنج اژ یآل یکاربردها یمعرف •
 برنز  آلیاژهای یمعرف •
 برنز آلیاژهای  یژگیو یمعرف •
 برنز اژ یآل یکاربردها یمعرف •
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 فصل دهم
 آن آلیاژهایو  کلین حی تشر  •
 کل یو مصارف ن کاربردها حی تشر  •
 INCO کدگذاری ستمیس یمعرف •
 کلیداخل ن یاژ یعناصر آل یمعرف •
 آن رامونی پ یحاتی توض حی و تشر  کلین هیپا آلیاژهایاز  یکل یشما کی ارائه •
 کلین آلیاژهایاز  یبرخ یی ایمیش زیآنال حی تشر  •
 مس-کلین اژیآل یمعرف •
 آهن-کلین اژیآل یمعرف •
 Invarو  Durinvarو  Elinvar اژیخاص آل  یژگیو یمعرف •
 آهن-کروم-کلین اژیکروم و آل-کلین اژیآل یمعرف •
 بدنیمول-کلین آلیاژهای یمعرف •
 بدن یمول-کروم -کلین آلیاژهای یمعرف •
 آلیاژها سوپر  یمعرف •
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 فصل یازدهم 
 آن آلیاژهایو  ومیتانیت حی تشر  •
 ومیتانیت یمعرف •
 ومیتانیت هایویژگی  حی تشر  •
 در صنعت  تیتانیوم یاژهایآل یکاربردها •
 ی اژ یآل ریغ ومیتانیت یمعرف •
 ومیتانیعناصر ناخالص در ت یمعرف •
  ی اژ یآل  هایتیتانیوم حی تشر  •
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 فصل دوازدهم
 خورند هایمحیط انتخاب مواد در  حی تشر  •
 نفت و گاز  عیسه مرحله انتخاب مواد در صنا یمعرف •
 خورنده )مرحله اول( طیشرا یو انتخاب مواد برا یموجود جهت طراح ابزارهای یمعرف •
 دوم(دما )مرحله  یسه پارامتر مهم در طراح یمعرف •
 )مرحله سوم(  یکیمکان یسه پارامتر مهم در طراح یمعرف •
 Corrosion Design مرحله حی تشر  •
 ؟شودمی بیما باعث آس یبرا یخوردگ یها زمیمکان کدام •
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 همفصل سیزد
 CO2 یخوردگ تیاهم لیدل یمعرف •
 پلنت  کی در ساخت  الیمتر  یخوردگ  گاهیجا یمعرف •
 CO2 یخوردگ  زمیمکان یمعرف •
 شوند می یاز خوردگ یر یجلوگ باعثکه   زمیسه مکان یمعرف •
 CO2 یدر خوردگ تأثیرگذار پارامترهایها و  فاکتور یمعرف •
 CO2 یدر خوردگ CO2 تأثیر یمعرف •
 CO2 ینوموگرام خوردگ یمعرف •
 CO2 یدر خوردگ H2S تأثیر یمعرف •
 CO2 یدر خورگ طیمح  H2S تأثیرودار نم ارائه •
 CO2 یدما در خوردگ تأثیر یمعرف •
 CO2 یدما در خورگ تأثیرنمودار  ارائه •
 CO2 یکلر در خوردگ ونی تأثیر یمعرف •
 CO2 یدر خوردگ Bicarbonates تأثیر یمعرف •
 CO2 یدر خوردگ Carbonate scale تأثیر یمعرف •
 CO2 یدر خوردگ pH  تأثیر یمعرف •
 CO2 یدر خورگ pH  تأثیرنمودار  ارائه •
 CO2 یدر خوردگ الیسرعت س  تأثیر یمعرف •
 CO2 یدر خوردگ Flow regimes  تأثیر یمعرف •
 CO2 یدر خوردگ Water Wettingو  Water ریتأث یمعرف •
 Condensed water یمعرف •
 Formation water یمعرف •
 CO2 یدر خوردگ Sulfur/Oxygen تأثیر یمعرف •
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 CO2 یدر خوردگ Inhibitor تأثیر یمعرف •
 Inhibition Efficiencyفرمول  یمعرف •
 Inhibition Efficiencyبر  تأثیرگذار امترهایپار یمعرف •
 CO2 یخوردگ هایمدل یمعرف •
 Predict افزارنرم  طیبا مح ییآشنا •
 Predict افزارنرم  در User Manualبخش  یمعرف •
 Predict افزارنرم  Homeتب  یمعرف •
 Predict افزارنرم Reportتب  یمعرف •
 Predict افزارنرم  Analysisتب  یمعرف •
 Predict افزارنرم Toolsتب  یمعرف •
 Predict افزار نرم در  Process Dataدر بخش  دیتاها واردکردن نحوه  حی تشر  •
 Predict افزارنرم در  Flow Dataدر بخش  دیتاها واردکردن نحوه  حی تشر  •
 Predict  افزارنرم در  Project Dataدر بخش  دیتاها واردکردن نحوه  یمعرف •
 Predict افزارنرم  Inlet/Outlet Predicted Time to Failureبخش  یمعرف •
 Predict افزارنرم  Tip & Suggestionsبخش  یمعرف •
 Predict افزارنرم Resultsبخش  حی تشر  •
 ECE افزارنرم  طیبا مح ییآشنا •
 ECE افزارنرم  Fileتب  یمعرف •
 ECE افزارنرم  Helpتب  یمعرف •
 ECE افزارنرم در  Bulk Calculation نهیگز  یمعرف •
 ECE افزارنرم در  Flowline CRA Evaluation نهیگز  یمعرف •
 ECE افزارنرمدر  Projectموجود در سربرگ  پارامترهای یمعرف •
 ECE افزارنرم در  Conditionsموجود در سربرگ  پارامترهای یمعرف •
 ECE افزارنرم در  Throughputموجود در سربرگ  پارامترهای حی تشر  •
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 ECE افزارنرم در  Advancedموجود در سربرگ  پارامترهای حی تشر  •
 ECE افزارنرم در  Corrosion Rateسربرگ  یمعرف •
 CO2 یدر مورد مبحث خوردگ ینیحس محمدکاظم دیمقاله س حی تشر  •
 ی نیحس محمدکاظم دیدر مقاله س ذکرشده یچهار نوع خطا  یمعرف •
 ( میرا اشتباه وارد کن تاینوع اول ارور همراه با ارائه مثال )د حی تشر  •
 ( تأثیرگذار  پارامترهایاز  ینوع دوم ارور همراه با ارائه مثال )در نظر نگرفتن برخ حی تشر  •
 ( واردشده  پارامترهایبازه  نوع سوم ارور همراه با ارائه مثال )در نظر نگرفتن حی تشر  •
 مختلف(  افزارهاینرم  جینوع چهارم ارور همراه با ارائه مثال )متفاوت بودن نتا حی تشر  •
 شده گفتهمطالب  بندیجمع  •
 ید یو اکس یدیسولف هایمحیط در  ینرخ خوردگ گیریاندازه مبحث •
و  یدیسولف هایمحیط در  ینرخ خوردگ گیریاندازه مرتبط با  استانداردسه  یمعرف •

 یدیاکس
 ونیداس یانواع سولف یمعرف •
 از سولفور  یناش ونیداسیسولف حی تشر  •
 د یاس کیاز نفتن یناش ونیداسیسولف حی تشر  •
 ونیداسیسولف یدر خصوص خوردگ دئویو شینما •
 H2/H2Sاز  یناش ونیداسیسولف حی تشر  •
 Oxidation( ونیداسی)اکس یمعرف •
 API 581در استاندارد  ذکرشده یخوردگ زمیمکان 13 یمعرف •
 Corrosion Rate Calculation Master افزارنرم یمعرف •
 CRC Master افزارنرمچند مثال در  حی تشر  •
 HTHAدر مورد  شنیمیان کی ارائه •
 ( Hydrogen Cracking) دروژنیاز جذب ه یناش هایخوردگی ترک  مبحث •
 ( sour Media) ترشمحیط یمعرف •
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 ی ساز   نیر یمفهوم ش یمعرف •
 ترش محیط حاصل از  بیمورد آس 4 یمعرف •
 ( Hydrogen blistering) یدروژنیه یتاول زن یمعرف •
 SSCترک  یمعرف •
 SOHICترک  یمعرف •
 HICترک  یمعرف •
 ؟ افتدمیاتفاق  طیدر کدام مح HIC هایترک •
 ؟باشدمیدر کدام قسمت  HICدر نوع  شدهمشاهده هایترکطول  نیشتر یب معمولا  •
 HIC سمیمکان حی تشر  •
 دارند؟ HIC یبرا یشتر یاستعداد ب یچه نوع مواد معمولا  HICمبحث  در •
 Crack Growth  هایمدلانواع  یمعرف •
 HIC جادیفولد در ا کیکروسکوپیساختار م نقش •
 HICدر خصوص مبحث  بندیجمع  •
 دروژن یو نفوذ ه دیمهم در تول پارامترهای یمعرف •
 HICکنترل  هایروش  یمعرف •
 ترش محیط یمناسب ساخت فولد برا هایتکنیک  حی تشر  •
 شده طراحی  Sour gas یکه برا X65فولد   ییایمیش زیآنال لیتحل •
 یی و اروپا ییکایآمر  یاصطالحات موجود در اسپک ها یمعرف •
 یی کایآمر  یدر اسپک ها Conventional Steelاصطالح  یمعرف •
 یی کایآمر   یدر اسپک ها Low Sulfur Conventional Steelاصطالح  یمعرف •
 یی کایآمر  یدر اسپک ها HIC-Resistant Steelاصطالح  یمعرف •
 یی کایآمر  یدر اسپک ها Ultra-Low Sulfur Advanced Steelsاصطالح   یمعرف •
 یی اروپا یدر اسپک ها Low Sulphurاصطالح  یمعرف •
 یی اروپا یدر اسپک ها Very Low Sulphurاصطالح  یمعرف •
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 یی اروپا یدر اسپک ها HIC Resistantاصطالح  یمعرف •
 NACE TM0284الزامات تست استاندارد  یمعرف •
 Sulfide Stress Crackingترک  یمعرف •
 ؟ دهدمیرخ  فولدهاییدر چه نوع  شتریب SSC دهیپد •
 ترش شد؟  هایمحیطاستارت مطالعه بر  یمبنا یز یچ چه •
 HICو  SSC نیب یتفاوت ها ترینمهم  حی تشر  •
 ترش  هایمحیطدر  بیآس یهامکانیزم  •
 H2Sو فشار ذرات  pH ازلحاظترش  هیسه ناح یمعرف •
 Low potential طیمح هایویژگی  حی تشر  •
 Moderate potential طیمح هایویژگی  حی تشر  •
 High potential طیمح هایویژگی  حی تشر  •
 یسه نواح یبرا Suitable material یمعرف •
 ترش  هایمحیط در  یحرارت  اتیعمل طیشرا یمعرف •
 ISO 15156 (NACE MR 0175) استاندارد •
 ISO 15156استاندارد  یسه قسمت اصل یمعرف •
 ست؟ یچ ISO 15156استاندارد  اساس •
 ISO 15156استاندارد  کیپارت  حی تشر  •
 ISO 15156تاندارد اس کی پارت  Scope حی تشر  •
 ISO 15156در استاندارد  HIC فیتعر  •
 ISO 15156در استاندارد  HSC فیتعر  •
 ISO 15156در استاندارد  SWC فیتعر  •
 ISO 15156در استاندارد  SCC فیتعر  •
 ISO 15156در استاندارد  SSC فیتعر  •
 ISO 15156طبق استاندارد  ردیقرار بگ مدنظر دیبا یابیارز  یکه برا یپارامترهای یمعرف •
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 ISO 15156طبق استاندارد  Selection & Qualification متدهای حی تشر  •
 ISO 15156استاندارد  کیپارت  بندیجمع  •
 ISO 15156پارت دو استاندارد  حی تشر  •
 ISO 15156پارت دو استاندارد  Scope یمعرف •
 شوندمی لیحلت  ISO 15156استاندارد  کیکه طبق جدول  یزات ی تجه ستیل یمعرف •
 ISOطبق استاندارد  SSCمقاومت در برابر  منظوربه یسنج ی الزامات سخت حی تشر  •

15156 
 ISO 15156استاندارد  Annex A حی تشر  •
 ISO 15156در متن استاندارد  might notعبارت  مفهوم •
 ISO 15156استاندارد  Annex Aدر  یالزامات کل یمعرف •
 ISO 15156استاندارد  Annex Aبه جوش در   مربوطالزامات  حی تشر  •
 م؟ یبکن  PWHTجوش را  ستیلزم ن یطیچه شرا در •
 ISO 15156استاندارد  A.1جدول  حی تشر  •
 SSC جادی( در اSurface Treatments) یسطح عملیاتنقش  یمعرف •
 Overlays یمعرف •
 Plating یمعرف •
 Coating یمعرف •
 ؟شودمیانجام  فولدهاییچه نوع  یبرا Nitriding اتیعمل معمولا  •
 Cold Deformationاستاندارد در خصوص مبحث  Annex Aالزامات  حی تشر  •
 ( Threading) یاستاندارد در خصوص مبحث رزوه زن Annex Aالزامات  یمعرف •
 Cold Deformation of surfacesاستاندارد در خصوص  Annex Aالزامات  یمعرف •
 Identification ییاستاندارد در خصوص مهر شناسا Annex Aالزامات  یمعرف •

Stamping 
 ISO 15156استاندارد  A.2.2بخش  یکل یمعرف •
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 ISO 15156استاندارد  A.2.3مختصر بخش   یمعرف •
 ISO 15156استاندارد  A.3مختصر بخش   یمعرف •
 ISO 15156استاندارد  A.4مختصر بخش   یمعرف •
 ISO 15156استاندارد  Annex B حی تشر  •
 ISOاستاندارد  Annex Bدر  یدیمحصولت تول تأییددر خصوص  ینکات یمعرف •

15156 
 ISO 15156استاندارد  B.1طبق عکس   الیمتر  کی  ییدتأ  ریمس حی تشر  •
 ISO 15156استاندارد  Annex Bدر  دیتول ریمنبع و مس تأییدالزامات  یمعرف •
 باشدمی SSCکه در خصوص تست  ISO 15156استاندارد  B.3بخش  یمعرف •
 تست متدهای یمعرف •
 Uniaxial tensile (UT)تست  یمعرف •
 Four-point bend (FPB)تست  یمعرف •
 C-ring (CR)تست  یمعرف •
 B.1مطابق با جدول  طیآزمون و نوع آزمون و مقدار تنش و مح تأییدنحوه  یمعرف •

 ISO 15156استاندارد 
 ؟باشدمی دیمف طیشرا ترینسختدر  هاتست انجام  شهیهم ایآ •
 نچ یا 0.375لوله گاز به ضخامت  یمرجع برا شگاهیدر آزما SSCنمونه آزمون  کی ارائه •
 باشدمی HIC/SWCکه در خصوص تست  ISO 15156استاندارد  B.5بخش  یمعرف •
 ISOاستاندارد  B.3مطابق با جدول  طیآزمون و نوع آزمون و مح  تأییدنحوه  یمعرف •

15156 
 69553بلوک به شماره ذوب  یوا یمرجع برا شگاهیدر آزما HICنمونه آزمون  کی ارائه •
 نچیا 30لوله  یمرجع برا شگاهیدر آزما HICنمونه آزمون  کی ارائه •
 نچیا 6لوله  یمرجع برا شگاهیدر آزما HICنمونه آزمون  کی ارائه •
 ISO 15156پارت سه استاندارد  حی تشر  •
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 ISO 15156پارت سه استاندارد  Scope یمعرف •
 Stress Corrosion Cracking (SCC) یمعرف •
 Stress Corrosion Cracking (SCC) دهینحوه رخ داد پد حی تشر  •
 ؟کنیممیمشکل مطرح  کی عنوانبهرا  SCC چرا •
 figure ازنظر( SCC) یمعرف •
 SCC یبحران فاکتورهای حی تشر  •
 تمرکز تنش  جادیمنابع ا یمعرف •
 ی از خوردگ یر یجلوگ راهکارهای یمعرف •
 ISO 15156استاندارد  3مربوط به جوش مطابق با پارت  الزامات یمعرف •
 ISO 15156استاندارد  3مطابق با پارت  Threadingمربوط به  الزامات یمعرف •
 3مطابق با پارت  Cold Deformation of surfacesمربوط به  الزامات یمعرف •

 ISO 15156استاندارد 
 (یتیزنگ نزن آستن فولدهای)  Annex A.2 یمعرف •
 ( الیمتر  ییایمیش زی)آنال ISO 15156استاندارد  Dجدول  یمعرف •
 ISO 15156استاندارد  A.2جدول  یمعرف •
 ISO 15156استاندارد  A.3جدول  یمعرف •
 ( یاژ یپر آل یتیزنگ نزن آستن فولدهای)  Annex A.3 یمعرف •
 Annex A.4 (Solid-solution nickel-based alloys) یمعرف •
 (یتیزنگ نزن فر  فولدهای)  Annex A.5 یمعرف •
 ( یتیزنگ نزن مارتنز  فولدهای)  Annex A.6 یمعرف •
 ( Duplexزنگ نزن  فولدهای)  Annex A.7 یمعرف •
 Annex A.8 (Precipitation-hardened stainless steels) یمعرف •
 Annex A.9 (Precipitation-hardened nickel-based allots) یمعرف •
 Annex A.10 (Cobalt-based alloys) یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 44 

 Annex A.11 (Titanium and tantalum) یمعرف •
 Annex A.12 (Copper and Aluminum based alloys) یمعرف •
 Annex B یمعرف •
 ISO 15156استاندارد  B.1جدول  یمعرف •
 SSC/SCCتست  طیالزامات مح یمعرف •
 ISO 15156نسبت به استاندارد   یل یاطالعات تکم حی تشر  •
 Piping Valves Vessels یبرا Spec Total حی تشر  •
 ISO 17495 (NACE MR 0103)استاندارد  خچهی تار  •
 ISO 17495 (NACE MR 0103)استاندارد  خچهی تار  Scope حی تشر  •
 (SSCبر  مؤثر یعموم پارامترهای) ISO 17495استاندارد  6.1بخش  یمعرف •
تنش بر   زانیو م الیمتر  طی)اثر شرا ISO 17495استاندارد  6.2بخش  یمعرف •

Susceptibility to SSC) 
 دهیکه در آن ممکن است پد یطی )شرا  ISO 17495استاندارد  6.3.5بخش  یمعرف •

SSC  )رخ دهد 
 (ی)الزامات سخت ISO 17495استاندارد  8بخش  یمعرف •
  هایفولدیو  ی)الزامات فولد ساده کربن ISO 17495استاندارد  13.1.1بخش  یمعرف •

 ( یاژ یآل
 ستیل یفولد ساده کربن یبرا ی)الزامات  ISO 17495استاندارد  13.1.2بخش  یمعرف •

 ( P-No.1 Group 1 or 2شده در 
  یفولد ساده کربن ی)الزامات جوش برا  ISO 17495استاندارد  13.1.7بخش  یمعرف •

 (P-No.1 in Sec.IXشده در  ستیل
 از آن یناش هایترکترش و  هایمحیطدر حوزه  استانداردها گرید •
 (High Temperature High Attack دهی)در مورد پد API 945استاندارد  یمعرف •
 Alkaline Stress Corrosion Cracking (ASCC) یمعرف •
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 ؟دهدمیدر کجا رخ  معمولا  ASCC یخوردگ ترک •
 ؟باشدمی یپارامترهای ، تابع چه ASCC جادیا یزمان بازه •
 ست؟ ی، چASCCاز  یر یراه کنترل و جلوگ ترینمهم •
 NACE SP0403استاندارد  یمعرف •
 گری)ف SCCاز  یر یجلوگ یبرا Caustic طیانتخاب مواد در مح  یگراف راهنما برا  حی تشر  •

 ( NACE SP0403استاندارد  1
 2 گری)ف Caustic طیدر مح یتیزنگ نزن آستن فولدهای یبرا  SCCگراف  حی ر تش •

 ( NACE SP0403استاندارد 
 ( NACE SP0403)استاندارد  Caustic طیدر مح گیریتنش الزامات  یمعرف •
 ( HTHAبال ) یدر دما یترک خوردگ مبحث •
 API 941استاندارد  یمعرف •
 ونیدروژناسیمخازن ه یمعرف •
 API 941استاندارد  Scope یمعرف •
 ( HTHAبال ) یدر دما  یرخ داد ترک خوردگ زمیمکان حی تشر  •
 Surface Decarburization یمعرف •
 Internal Decarburization, Fissuring, and Cracking یمعرف •
 Carbide Stabilizers یمعرف •
 1 گری)ف HTHAاز  یر یجلوگ منظوربهمختلف  الیاستفاده از متر  هایمحدوده یمعرف •

 ( API 941استاندارد 
 HTHAدر مقابل   یمنیدر خصوص ا یاژ یآل فولدهایبر  یحرارت اتیعمل تأثیر یمعرف •
 ی پارس جنوب 5و  4سلکشن فاز  الیمتر  اسپک یمعرف •
 LTCSمفهوم  یمعرف  •
 ی پارس جنوب 10و  9سلکشن فاز  الیمتر  اسپک یمعرف •
 Material Selection Refineries and Associated Facilitiesکتاب  یمعرف •
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 Material Selection Refineries and Associatedکتاب  A مهیضم حی تشر  •
Facilities 

 Material Selection Refineriesکتاب  A مهیو اصطالحات ضم هینکات اول یمعرف •
and Associated Facilities 

 Material Selection Refineriesکتاب  A مهیدر ضم زاتیتجه یعمر طراح یمعرف •
and Associated Facilities 

 Material Selectionکتاب  A مهیطبق ضم الیانتخاب متر  یبرا  معیارهایی یمعرف •
Refineries and Associated Facilities 

 Material Selection Refineries and Associatedکتاب  A مه یضم 1جدول  یمعرف •
Facilities 

 Material Selection Refineries and Associatedکتاب  A مهیضم 2جدول  یبررس •
Facilities برا(که   ییها }جا سیجنرال سرو یCorrosion  میندار)} 

 Baffles یمعرف •
 Material Selection Refineries and Associatedکتاب  A مهیضم 6جدول  یبررس •

Facilities برا(هایسرویس ی Hydrocarbon+H2S<0.01%mol ) 
 Material Selection Refineries and Associatedکتاب  A مهیضم 9جدول  یبررس •

Facilities برا(هایسرویس ی Carbonate Co2 Removal ) 
 Material Selection Refineries and Associatedکتاب  A مهیضم 10جدول  یمعرف •

Facilities برا(هایسرویس ی Low Pressure Wet CO2 ) 
 Material Selection Refineries and Associatedکتاب  A مهیضم 11جدول  یمعرف •

Facilities برا(هایسرویس ی High Pressure Wet CO2 ) 
 Material Selection Refineries andکتاب  A مهی ضم 15جدول  یمعرف •

Associated Facilities برا(هایویس سر ی  Untreated, Aerated Water ) 
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 Material Selection Refineries andکتاب  A مهی ضم 16ل جدو یمعرف •
Associated Facilities برا(هایسرویس  ی  Caustic ) 

 Material Selection Refineries andکتاب  A مهیضم 17جدول  یمعرف •
Associated Facilities  در مورد(Valve Trim ) 

 Material Selection Refineries andکتاب  A مهیضم 18جدول  یمعرف •
Associated Facilities ( نییپا یانتخاب مواد در دما یها نیل دی)در مورد گا 

 Material Selection Refineries and Associatedکتاب  B مهیضم حی تشر  •
Facilities  (شگاه یپال یبرا الیانتخاب متر  یبرا سرانگشتی)محاسبات 

بحث   چیدما و بدوم در نظر گرفتن ه برحسب شگاهیپال یبرا یانتخاب  الیمتر  حی تشر  •
 Material Selection Refineries and Associatedکتاب   B مهیاضافه، طبق ضم

Facilities 
کتاب   B مهیطبق ضم  شگاه،یمختلف پال هایبخش یبرا ال یانتخاب متر  حی تشر  •

Material Selection Refineries and Associated Facilities 
 Selection of materials for life cycleاسپک شرکت ِشل ) یمعرف •

performance(Upstream)- Equipment ) 
( اسپک Downhole production tubing, liners, and casing) 1جدول  یمعرف •

 (Selection of materials for life cycle performanceشرکت ِشل )
 Selection of materials for(، اسپک شرکت ِشل )Xmas Trees) 2جدول  یمعرف •

life cycle performance ) 
 Selection(، اسپک شرکت ِشل )یحرارت هایمبدل وبی)پوسته و ت 5جدول  یمعرف •

of materials for life cycle performance) 
 Selection of(، اسپک شرکت ِشل ) یحرارت هایمبدلکولر  ری)ا 7جدول  یمعرف •

materials for life cycle performance ) 
 CORROSION DATA SURVEYهندبوک  یمعرف •
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نحوه   حیو تشر  CORROSION DATA SURVEYهندبوک  رامونی پ یحاتی توض حی تشر  •
 استفاده از جداول آن
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 مه فصل چهارد
 ASME SEC. IIمختلف  هایبخش  یمعرف •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  حی تشر  •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  1Aجدول  حی تشر  •
 باشد به چه معناست؟  یکی Welded Pipe کیبا  Plate کی  UNS number یوقت •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  1Aمختلف جدول  یها الیمتر  نیب سهیمقا •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  1Aزنگ نزن در جدول  فولدهایسه کد از  یبررس •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  1Bجدول  یمعرف •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  2Aجدول  یمعرف •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  4Aجدول  یمعرف •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  5Bو  5Aجدول  یمعرف •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  6Bو  6Aجدول  یمعرف •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  Uجدول  یمعرف •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  Y-1جدول  یمعرف •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  Subpart 1خالصه از  ارائه •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  Subpart 2 یمعرف •
 nonmandatoryو  mandatoryمفهوم  یمعرف •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Dبخش  Appendix A حی تشر  •
 Spheroidization فیتعر  •
 Relaxation Cracking دهیپد یمعرف •
 Sigma Phase Embrittlement یمعرف •
 Sigma Phase Embrittlementبر  مؤثر پارامترهای یمعرف •
 Practical Guide to ASME IIکتاب  یمعرف •
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 Practical Guide to ASME II (CODE ALLOYS BY UNSکتاب  5فصل  یمعرف •
NUMBERS) 

 Practical Guide to ASME II (CODE SPECIFICATIONS BYکتاب  6فصل  یمعرف •
NOMINAL COMPOSITION & BY COMMON NAME) 

 Practical Guide to ASME IIکتاب  6و فصل   5مثال مختلف از فصل  نیچند ارائه •
 Practical Guide to ASME II (FERROUS MATERIALSکتاب  7 فصل یمعرف •

SPECIFICATIONS BY CODE SECTION USE) 
 Practical Guide to ASME II (ASME SPECIFICATIONکتاب  9فصل  یمعرف •

DESIGNATIONS AND TITLES 
 Practical Guide to ASME IIکتاب  یشدهگفتهاز مطالب  ایخالصه  ارائه •
 ( نییدما پا هایورقدار ) کلین کیژن یِکرا هایورق و   لیبن استکر هایورق  •
 ASME SEC. IIاستاندارد  Aبخش  حی تشر  •
 SA-516/SA-516M یمعرف •
 Fast Coolingو  Quenchمفهوم  یمعرف •
 ست؟ یعنصر منگنز در فولد چ میمستق اثر •
 به چه معناست؟  ،یفولد ساده کربن کیدر  ومیسیلیس وجود •
 SA-20/SA-20M یمعرف •
 as-rolled Product یمعرف •
 Plate یمعرف •
استاندارد  A215مطابق با جدول  A516 یضربه برا یتست و انرژ  یدما یمعرف •

ASME Sec.II- SA-20/SA-20M 
 SA-515/SA-515M یمعرف •
 SA-537/SA-537M یمعرف •
 SA-517/SA-517M یمعرف •
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 SA-285/SA-285M یمعرف •
 SA-283/SA-283M یمعرف •
 SA-6/SA-6M یمعرف •
 SA-36/SA-36M یمعرف •
 SA-203/SA-203M یمعرف •
 SA-353/SA-353M یمعرف •
 عناصر فرو َمگِنت  یمعرف •
 SA-553/SA-553M یمعرف •
 دما بال  هایورق  •
 SA-204/SA-204M یمعرف •
 SA-387/SA-387M یمعرف •
 SA-240/SA-240M یمعرف •
 SA-480/SA-480M یمعرف •
• Pipe & tube 
 Pipe & tube  دیدو مدل تول یمعرف •
 درزدار یلوله دیتول  ندیفرآ لمیف شینما •
 بدون درز یلوله دیتول  ندیفرآ لمیف شینما •
 Tube Flare Test لمیف شینما •
 Flare & Flange Test on Tube لمیف شینما •
 Flattening Test لمیف شینما •
 SA-106/SA-106M یمعرف •
 SA-53/SA-53M یمعرف •
 SA-53/SA-53M پیسه تا یمعرف •
 SA-530/SA-530M یمعرف •
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 SA-179/SA-179M یمعرف •
 SA-214/SA-214M یمعرف •
 SA-312/SA-312M یمعرف •
 SA-335/SA-335M یمعرف •
 SA-213/SA-213M یمعرف •
 SA-334/SA-334M یمعرف •
 SA-333/SA-333M یمعرف •
 SA-691/SA-691M یمعرف •
 SA-671/SA-671M یمعرف •
 یپودر  ری با قطر بال به روش ز  درزدار هایلوله دیتول  ندیفرآ لمیف شینما •
 شوندمی دیتول Forging ندیکه با فرآ ییها الیکد متر  یمعرف •
 ؟شودمیانجام  یهایروش به چه  Forging ندیفرآ •
 Forging ندیمختلف فرآ هایروش از  لمیف شینما •
 SA-105/SA-105M یمعرف •
 SA-266/SA-266M یمعرف •
 SA-350/SA-350M یمعرف •
 SA-350/SA-350M الیدر خصوص تست ضربه کد متر  ینکات یمعرف •
 ASTMاستاندارد  A694/A694M الیکد متر  یمعرف •
 SA-182/SA-182M یمعرف •
 SA-788/SA-788M یمعرف •
 SA-961/SA-961M یمعرف •
 شوند میاز لوله ساخته  میکه مستق یاتصالت یها الیکد متر  یمعرف •
 SA-234/SA-234M یمعرف •
 Fittingساخت  فرآیندهایاز  یشنیمیان شینما •
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 Fittingساخت  فرآیندهایاز  یلمیف شینما •
 شوندمیساخته  Forgeکه به روش  ییها Fittingساخت  فرآیندهایاز  یلمیف شینما •
 SA-403/SA-403M یمعرف •
 SA-420/SA-420M یمعرف •
 SA-960/SA-960M یمعرف •
 ASTMاستاندارد  A860/A860M الیکد متر  حی تشر  •
 ( Cast) گریریخته یها الیکد متر  یمعرف •
 SA-216/SA-216M یمعرف •
 ؟کنیممیاستفاده  گریریختهدر کجا از قطعات  معمولا  •
 SA-217/SA-217M یمعرف •
 SA-351/SA-351M یمعرف •

 


