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دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان يكي از دانشكده هاي برتر در سطح كشور است .اين
دانشكده يكي از دانشكده هاي فعال و پوياي دانشگاه است كه در زمينه هاي مختلف علمي و صنعتي مرتبط با

رشته مهندسي مكانيك فعاليت مي كند .دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان قديمي

ترين دانشكده هاي دانشگاه شناخته شده و همواره مسير رشد و تكامل خود را بر اساس نيازهاي دانشگاه و كشور
منطبق ساخته است.

پايگاه اينترنتي دانشكده مهندسي مكانيك با آدرس  http://mech.iut.ac.irحاوي اطﻼعات مرتبط با كليه

فعاليتهاي دانشكده است و دسترسي به كليه قوانين آموزشي دانشكده  ،فرمهاي آموزشي و اطﻼعيه هاي آموزش
از طريق اين سايت امكانپذير است.

آموزش سايت دانشكده از چهار بخش تشكيل شده است:

 -اطﻼعيه ها ) كليه اطﻼعيه هاي دفتر آموزش در اين بخش قرار ميگيرد(.

 -ﻓرمها ) همه فرمهاي آموزشي مورد نياز در اين قسمت قرار داده شده است(.

 جدول دروس )دروس فعال دانشكده مهندسي مكانيك و همچنين دروسي كه در ترم زوج يا فرد ارائهمي شوند را در اين قسمت مي توان مشاهده نمود(.

 -مقررات )مقررات آموزشي دانشكده مكانيك و بخشنامه هائي كه به عنوان مقررات آموزشي از طريق

وزارت علوم به دانشگاهها ابﻼغ مي شود جهت اطﻼع دانشجويان در اين بخش قرار دارد .ﻻزم به توضيح
است كه با توجه به اينكه مقررات آموزشي دانشكده داراي تغييراتي است همواره آخرين نسخه آن در

سايت قرار داده مي شود(.

پايگاه اينترنتي دانشگاهhttp://www.iut.ac.ir :

پايگاه اينترنتي دانشكده مهندسي مكانيكhttp://mech.iut.ac.ir :
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 -1نظام آموزشي و تعاريف كلي

آموزش در تمام دانشگاه هاي كشور مبتني بر نظام واحدي است .در نظام واحدي ،ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن

درس سنجيده شده و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود مي شود.

 -1-1واحد درسي :هر واحد درسي ،مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري  16ساعت  ،عملي يا

آزمايشگاهي  32ساعت ، ،كارگاهي  48ساعت و در طول يك نيمسال تحصيلي )ترم( طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه
ريزي تدريس مي شود.

 -1-2سال تحصيلي :هر سال تحصيلي شامل دو نيمسال تحصيلي )ترم( و يك دوره تابستاني )ترم تابستان( است .يك
نيمسال تحصيلي به مدت  16هفته و يك دوره تابستاني به مدت  6هفته آموزش است.

 -1-2-1مدت امتحانات پايان ترم هر نيمسال يا دوره تابستاني جزء مدت آموزش محسوب نمي شود.

 -1-3استاد راهنما :پس از ثبت نام در نيمسال اول تحصيلي ،يك نفر استاد راهنما از طرف دانشكده براي هر دانشجو
منظور مي شود .تمامي دانشجويان بايد كليه اقدامات آموزشي نظير ثبت نام مقدماتي و اصلي ،حذف اضطراري و ...خود را
زير نظر استاد راهنما انجام دهند.

 -1-4هيئت رئيسه دانشكده :هيئت رئيسه دانشكده متشكل است از -1 :رئيس -2 ،معاون آموزشي -3 ،معاون

پژوهشي و ارتباط با صنعت -4 ،سرپرست تحصيﻼت تكميلي -5 ،سرپرست دانشجويي -فرهنگي

معاون آموز شي دانشكده مسئول امور آموزشي دانشكده بوده و كليه تصميم گيري هاي مرتبط با مسايل آموزشي دانشجويان

در "شوراي آموزشي دانشكده" با نظارت وي انجام مي شوند .مراحل مربوط به تمامي درخواست هاي آموزشي دانشجويان
ابتدا بايد در "دفتر آموزش دانشكده" انجام شده و سپس براي تصميم گيري نهايي به شوراي آموزشي دانشكده ارجاع داده

شود.

 -2واحدهاي درسي در طول مدت تحصيل

تعداد واحدهاي ﻻزم براي گذراندن دوره كارشناسي مهندسي مكانيك برابر  140واحد است.

 -2-1هر دانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلي حداقل  14و حداكثر  20واحد درسي را انتخاب كند.
 -2-1-1در آخرين نيمسال تحصيلي ،دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل  14واحد معاف است.

 -2-1-2اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمرات بيش از  17داشته باشد مي تواند با نظر دانشكده در
نيمسال بعد تا  24واحد درسي اخذ كند.

 -2-1-3در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر  24واحد جهت فارغ التحصيلي نياز داشته باشد ،حتي

اگر مشروط باشد )بر طبق تعريف بند  ،(5-9با نظر دانشگاه مي تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را در يك نيمسال
انتخاب كند) .براي اطﻼع بيشتر در اين مورد به بند  1-1-13مراجعه شود(.

 -2-1-4دانشجوياني كه كمتر يا بيشتر از حد نصاب واحد بگذرانند حق حذف اضطراري ندارند.

 -2-1-5تعداد واحدهاي انتخابي ترم تابستان حداكثر  6واحد درسي است .اين سقف براي دانشجويان فارغ التحصيل
تا حداكثر  8واحد قابل افزايش است) .براي فارغ التحصيلي به بند  1-1-13مراجعه شود(.

 -2-2آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام امتحان آنها
در آزمون ورودي ،در يك يا چند درس ،به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده ،از حد نصاب معيني كمتر باشد،
موظفند حَسَب نياز رشته ،دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروس جبراني )پيشنياز دانشگاهي( عﻼوه بر

دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
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 -2-2-1ارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاهها ،از هر حيث ،مانند دروس دانشگاهي و
تابع مقررات آموزش عالي است .نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين

در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود و در مشروطي ،قبولي يا ردي دانشجو نيز تاثير دارد.

 -2-3برنامه ريزي دروس ترمي دانشجويان توسط دانشكده به گونه اي انجام شده كه كل  140واحد در طول  4سال به
اتمام رسد .حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارشناسي پيوسته  5سال است .در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي
اين دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه اخراج مي شود.

 -2-3-1به حداكثر طول دوره تحصيلي دانشجوياني كه حداقل  8واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را گذرانده
باشند يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.

 -2-3-2دانشجويي كه به هر علت از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم يا منصرف شود ،در صورتيكه حداقل

 72واحد درسي را با نمره قبولي گذرانده باشد ،مي تواند مدرك كارداني در همان رشته را دريافت كند .صدور مدرك
كارداني در صورت تقاضاي دانشجو و بدون در نظر گرفتن ضوابط دوره كارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن
دانشگاه محل تحصيل در صدور مدرك كارداني صورت مي گيرد.

 -3ثبت نام در هر نيمسال تحصيلي

ثبت نام دانشجويان براي هر نيمسال تحصيلي در  3مرحله انجام مي شود :ثبت نام مقدماتي ،ثبت نام اصلي و ترميم )حذف

و اضافه(

 -3-1ثبت نام مقدماتي :ثبت نام مقدماتي هر نيمسال در نيمسال قبل و در مدت زماني كه از طرف اداره كل آموزش
ابﻼغ مي شود انجام مي شود .در موعد مقرر ،ليست دروس پيشنهادي براي هر دانشجو در سيستم گلستان درج شده و براي
وي قابل مشاهده است .پذيرفتن كليه دروس ليست پيشنهادي يا هرگونه تغيير در آن شامل حذف يا اضافه نمودن درس از
بين كليه دروس ارائه شده در ثبت نام مقدماتي بايد زير نظر استاد راهنما صورت گيرد .تغييرات مورد نظر بايد در سيستم

گلستان اعمال و سپس تأييد شوند .پس از تاييد ثبت نام مقدماتي توسط دانشجو در سيستم گلستان ،تأييد ثبت نام مقدماتي
توسط استاد راهنما در سيستم گلستان انجام مي پذيرد .توصيه مي شود دانشجو ثبت نام مقدماتي را به لحظات آخر وقت
قانوني ثبت نام موكول ننمايد تا بتواند از دسترسي به استاد راهنما اطمينان حاصل نمايد.

 -3-1-1ثبت نام مقدماتي دانشجوياني كه با تأييد در سيستم گلستان توسط دانشجو و سپس تأييد استاد راهنما
صورت نگيرد "مخدوش" تلقي مي شود .بنابراين كليه دانشجويان ملزم به تأييد ثبت نام مقدماتي توسط اساتيد راهنماي
خود مي باشند؛ درغير اينصورت در ثبت نام اصلي دچار مشكل خواهند شد.

 -3-1-2ليست دروس پيشنهادي در ثبت نام مقدماتي شامل دروس عمومي نبوده و اين دروس در ثبت نام اصلي بايد
اخذ شوند.

 -3-1-3حداكثر تعداد واحد پيشنهادي در ثبت نام مقدماتي  20واحد است.

 -3-2ثبت نام اصلي :ثبت نام اصلي هر نيمسال تحصيلي در پنﺞ روز اول آن نيمسال انجام مي شود .ساعت ثبت نام هر

دانشجو يك يا دو روز قبل از روز ثبت نام در سيستم گلستان مشخص مي شود .ثبت نام اصلي توسط دانشجو در ساعت
مقرر و در سيستم گلستان صورت مي گيرد .هر دانشجو فقط از بين دروس زير مي تواند انتخاب واحد نمايد:
الف( دروس ثبت نام مقدماتي دانشجو

ب( دروس حذف شده /مردودي نيمسال گذشته

ج( دروس عمومي

د( دروس ارائه نشده در ثبت نام مقدماتي
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 -3-2-1دانشجو در صورتي مي تواند در دروس فوق الذكر ثبت نام نمايد كه ظرفيت گروه درسي مورد نظر تكميل
نشده باشد.

 -3-2-2شروع كﻼسها اولين روز هفته بعد از ثبت نام اصلي خواهد بود.

 -3-2-3انجام هيچ يك از مراحل ثبت نام ا صلي قبل از ساعت تعيين شده براي دانشجو امكان پذير نيست.

 -3-2-4انتخاب هر درس براي ثبت نام اصلي در سيستم گلستان با انتخاب گزينه " اعمال" صورت مي گيرد .پس از
نهايي شدن اخذ دروس در ثبت نام ،انتخاب گزينه "پايان ثبت نام" الزامي است .پس از انتخاب اين گزينه ،هيچ تغييري

در دروس امكان پذير نيست .ثبت نام دانشجوياني كه "پايان ثبت نام" را انتخاب نكرده باشند " مخدوش " تلقي مي

شود.

 -3-2-5دانشجو موظف است در هر نيسمال ،در زماني كه دانشگاه اعﻼم مي كند ،براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد
به دانشگاه مراجعه كرده و مراحل ثبت نام اصلي را انجام دهد .عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطﻼع و
عذرموجه ،در يك نيمسال ،به منزله انصراف از تحصيل بوده و در صورت تأخير و يا عذر غير موجه ،حق انتخاب واحد

و ادامه تحصيل در آن نيمسال را ندارد ولي آن نيمسال جز مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود .همچنين دانشجو

موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نام نويسي ،با دﻻيل مستند ،به طور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر
نيمسال تحصيلي به اداره كل آموزش دانشگاه اطﻼع دهد.

 -3-3ترميم :با توجه به احتمال بروز مواردي از قبيل:

الف( به حد نصاب نرسيدن ظرفيت برخي از گروه هاي درسي در مرحله ثبت نام اصلي و حذف شدن آنها

ب( اضافه شدن ظرفيت برخي از گروه هاي درسي

ج( اضافه شدن گروه هاي درسي جديد براي دانشجويان متقاضي

پس از ثبت نام اصلي ،مرحله ترميم انجام مي شود .ترميم عموما" در طي دو روز در هفته اول يا دوم هر نيمسال تحصيلي
برگزار شده و زمان دقيق آن توسط اداره كل آموزش اعﻼم مي شود.

 -3-3-1مراحل انجام ترميم از قبيل اعﻼم زمان دقيق آن براي هر دانشجو در سيستم گلستان ،لزوم انتخاب گزينه
هاي " اعمال تغييرات" و "پايان ثبت نام" و غيره شبيه ثبت نام اصلي است.

 -3-3-2هر دانشجو در خﻼل ترميم مجاز به انجام حداكثر  4تغيير است .هر گونه حذف يا اضافه نمودن درس يك
تغيير محسوب مي شود .تغيير گروه درسي از يك گروه به گروه ديگر يك تغيير محسوب مي شود .هر دانشجو در بين
تغييرات مجاز خود مي تواند تا حداكثر دو درس خارج از دروسي كه در ثبت نام مقدماتي انتخاب كرده بوده را اخذ

نمايد.

 -3-3-3استثناها :اخذ هر درس بدون رعايت قوانين آموزشي مختص آن درس ،ثبت نام به صورت استثنا تعريف مي
شود .انجام استثناها در زمان ترميم امكان پذير بوده و تنها شامل دانشجويان فارغ التحصيل يا دانشجوياني كه به

تشخيص معاون آموزشي دانشكده ،مشكل آموزشي داشته و نيازمند به ثبت نام به طور استثنا هستند مي شود.

دانشجويان براي انجام هر مورد ثبت نام به صورت استثنا بايد يك " فرم استثنا" از دفتر آموزش دانشكده خود تحويل
گرفته و بسته به مورد ،آن را به تأييد استاد درس ،استاد راهنما ،دفتر آموزش دانشكده مركز ارائه دهنده درس و دفتر

آموزش دانشكده خود برسانند .در استثناها فقط تغيير ظرفيت گروه با دانشكده ارائه دهنده درس است و بقيه موارد با

تاييد دانشكده تحصيل دانشجو انجام ميشود.

مهمترين موارد استثنا و شرايط انجام آن عبارتند از:

الف( ثبت نام در گروهي كه تكميل ظرﻓيت شده باشد -در اين مورد بايد فرم مخصوص "درخواست اضافه

برظرفيت" از دفتر آموزش دانشكده دريافت شده و پس از تكميل ،بسته به مورد ،به امضاي استاد درس ،مهر و
امضاي دفتر آموزش دانشكده دانشجو و آموزش مركز ارائه دهنده درس برسد.
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ب( ثبت نام در دو درس كه بخشي از ساعات ارائه آنها تداخل داشته باشد -بسته به ميزان تداخل ،فرم
استثنا بايد به امضاي اساتيد درس ،مهر و امضاي آموزش مركز ارائه دهنده درس و دفتر آموزش دانشكده دانشجو

برسد.

ج( ثبت نام در دو درس كه تﻼقي زمان امتحان دارند -بسته به نحوه برگزاري امتحان ها ،فرم استثنا بايد به
امضاي اساتيد درس ،مهر و امضاي آموزش مركز ارائه دهنده درس و دفتر آموزش دانشكده دانشجو برسد.

د( ثبت نام بدون رعايت پيش نياز -در صورتيكه دانشجو در درس پيش نياز يك درس دوبار مردود شده باشد،
مي تواند پيش نيازي آن درس را به همنيازي تبديل كرده و هر دو درس را همزمان در يك نيمسال تحصيلي اخذ

نمايد .فرم استثنا در اين مورد بايد به مهر و امضاي دفتر آموزش محل تحصيل دانشجو برسد .همچنين در صورت
فارغ التحصيل بودن دانشجو ،با موافقت اساتيد درس و معاون آموزشي دانشكده ،مي توان يك درس را از پيشنيازي

خارج كرده و به صورت همنياز در ترم مذكور اخذ نمود.

هـ( نياز به انجام بيش از  4تغيير در ترميم -فرم استثنا بايد به مهر و امضاي دفتر آموزش محل تحصيل

دانشجو برسد.


فرم استثناي اغلب دروس در مراكز آموزشي و دانشكده ها قبل از ترميم به دانشجو تحويل داده مي شود تا



در فرم استثنا اطﻼعﻼتي از قبيل مشخصات كامل دانشجو ،نام و شماره درس مورد تقاضا براي ثبت نام به



بررسي آن ها توسط شوراي آموزشي مربوطه صورت گرفته و در زمان ترميم ،آمار كامل استثناها استخراج

شده باشد .اطﻼع از زمان تحويل فرم استثنا به عهده دانشجو است.

صورت استثنا و نوع استثنا بايد به طور واضح ،طبق توضيحات مندرج در فرم ،توسط دانشجو وارد شوند.

انجام موارد استثنا پس از تأييد شوراي آموزشي امكان پذير است .ثبت نام هر درس به صورت استثنا ،همانند
ثبت نام ساير دروس ،توسط دانشجو در سيستم گلستان بايد صورت پذيرد.

 -3-3-4پس از انجام كليه مراحل ثبت نام ،رعايت تعداد واحد حداقل  14و حداكثر  20واحد توسط دانشجو الزامي
است.

 -4ثبت نام به صورت مطالعه آزاد

هر دانشجو تنها يك بار در طول مدت تحصيل خود مي تواند يك درس نظري را با موافقت استاد درس ،دانشكده محل
تحصيل خود و نيز مركز ارائه دهنده درس بدون حضور در كﻼس به صورت مطالعه آزاد )معرفي به استاد( بگذارند .در يك

نيمسال تحصيلي تنها درسي را مي توان به صورت مطالعه آزاد اخذ نمود كه جزء دروس پايه و اصلي نبوده و در آن نيمسال

ارائه نشده باشد.

 -4-1دانشجو بايد در بدو ثبت نام يك درس به صورت مطالعه آزاد ،حداكثر  50واحد باقيمانده براي فراغت ازتحصيل داشته
باشد.

 -4-2درس مطالعه آزاد بايد در ابتداي ترم اخذ شده و نمره آن به همراه نمرات بقيه دروس عادي ترم به اداره آموزش كل
ارسال شود  .در صورت اخذ درس مطالعه آزاد در تابستان ،ثبت نام در ابتداي تابستان انجام شده و نمره آن تا پايان تابستان
بايد ارسال شود.

 -4-3تعداد واحد درس مطالعه آزاد جزء واحدهاي درس دانشجو در آن نيمسال تحصيلي به حساب مي آيد.
 -4-4استاد درس مطالعه آزاد بايد مدرس تمام وقت دانشكده باشد.

 -4-5ثبت نام در يك درس به صورت مطالعه آزاد با تكميل فرم مربوطه ،امضاي استاد درس و سپس موافقت شوراي
آموزشي دانشكده امكانپذير است.

 -4-6درس مطالعه آزاد قابل حذف نيست.
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 -5حذف اضطراري )حذف تك درس(

زمان حذف اضطراري )حذف تك درس( در اواخر هر نيمسال بوده و توسط اداره كل آموزش مشخص و ابﻼغ مي شود.

 -5-1دانشجو در صورتي مي تواند حذف تك درس انجام دهد كه بيش از  3/16مجموع ساعات آن درس غيبت نداشته
باشد.

 -5-2تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو با انجام حذف تك درس نبايد كمتر از  14واحد شود.

 -6حذف پزشكي )مجاز( و حذف ترم

چنانچه دانشجو در طول ترم حضور فعال در كﻼسهاي درسي خود داشته ولي پس از فرصت حذف اضطراري و در زمان

امتحانات پايان ترم به نحوي دچار مشكﻼت پزشكي شده كه قادر به شركت در برخي از امتحانات نباشد مي تواند درخواست
حذف پزشكي آن دروس را نمايد .بدين منظور فرم مربوطه بايد توسط دانشجو از دفتر آموزش دانشكده دريافت و پس از

تكميل براي بررسي در شوراي آموزشي دانشكده به دفتر آموزش ارجاع داده شود.

 -6-1دانشجو تنها در صورتي مي تواند تقاضاي حذف پزشكي يك درس را بدهد كه در امتحان پايان ترم آن درس غايب
باشد .در صورت تاييد درخواست حذف پزشكي ،اين غيبت براي دانشجو غيبت موجه محسوب مي شود.

 -6-2قبل از بررسي درخواست حذف پزشكي در شوراي آموزشي دانشكده ،تأييد حضور فعال دانشجو در كﻼسهاي دروس
درخواستي براي حذف پزشكي توسط اساتيد آن دروس و همچنين تائيد پرونده پزشكي متقاضي توسط مركز بهداشت و

درمان دانشگاه الزامي است.

 -6-3چنانچه تعداد دروس مورد تقاضا براي حذف پزشكي در يك نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس باشد ،نظر شوراي
آموزشي دانشكده محل تحصيل دانشجو مﻼك خواهد بود .در غير اينصورت ،موضوع پس از بررسي در شوراي آموزشي

دانشكده به كميسيون بررسي موارد خاص آموزشي دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.

 -6-4چنانچه دانشجو قادر به شركت در هيچ يك از امتحانات پايان ترم يك نيمسال تحصيلي نباشد ،مي تواند درخواست
حذف ترم نمايد .درخواست حذف ترم پس از تكميل فرم مربوطه و به تأييد رساندن آن  ،در شوراي آموزشي دانشكده و

سپس در كميسيون بررسي مسائل خاص آموزشي دانشگاه بررسي مي شود .در صورت تأييد نهايي درخواست دانشجو ،آن
نيمسال تحصيلي حذف ولي در سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

 -6-5درخواست حذف پزشكي حداكثر دو بار در طول مدت تحصيل امكانپذير است.

 -7امتحان مجدد

در صورتيكه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي خود در شرايط فراغت از تحصيل بوده و به علت مردود شدن در تنها يك

درس نظري اصلي يا تخصصي موفق به فراغت از تحصيل نشود ،در صورت موافقت استاد و مركز ارائه دهنده درس مي تواند
درخواست امتحان مجدد از آن درس نمايد.

 -7-1براي درخواست امتحان مجدد در يك درس اصلي يا تخصصي الزاما" بايد دانشجو اين درس را در آخرين نيمسال
تحصيلي خود داشته باشد و در آن مردود شده باشد.

 -7-2در هيچ يك از دروس پايه و اصلي امتحان مجدد برگزار نمي شود.

 -7-3بررسي درخواست امتحان مجدد دانشجو پس از تكميل فرم مربوطه امكان پذير است .حضور فعال دانشجو در
كﻼسهاي درس در طول نيمسال تحصيلي و نيز شركت در كليه امتحانات آن درس بايد به تأييد استاد مربوطه رسيده باشد.

 -7-4دانشجويان واجد شرايط حداكثر تا هفته سوم ترم بايد به مركز برگزار كننده امتحان مجدد معرفي گردند .امتحان
مجدد بايد حداكثر تا هفته چهارم برگزار شده و نمره آن به دانشكده محل تحصيل دانشجو ارسال شود.
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 -7-5دانشجو در صورت مردود شدن در امتحان مجدد بايد حداكثر تا آخر هفته پنجم ترم مجددا" در آن درس ثبت نام
نمايد.

 -8امتحان پيش ترم

چنانچه دانشجويي براي فراغت از تحصيل نياز به گذراندن حداكثر دو درس عمومي داشته باشد مي تواند از طريق معاون
آموزشي دانشكده محل تحصيل خود به مركز ارائه دهنده آن دروس معرفي شود .در صورت موافقت مركز مربوطه ،در دو

هفته اول هر نيمسال تحصيلي ،امتحان پيش ترم برگزارمي شود .تاريخ دقيق امتحانات توسط مركز مربوطه اعﻼم مي شود.

 -8-1تعداد واحد دروس پيش ترم و نمرات آنها در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو )نيمسال قبل از نيمسالي كه امتحان
پيش ترم در ابتداي آن برگزار مي شود( ثبت مي شود .بنابراين رعايت سقف واحد اخذ شده براي هر نيمسال با احتساب
واحدهاي دروس پيش ترم بايد صورت پذيرد .در صورتيكه امتحان پيش ترم در ابتداي ترم اول يك سال تحصيلي برگزار

شود ،واحدها و نمرات آن جزء ترم تابستانه محسوب مي شود.

 -8-2نمره قبولي در دروس پيش ترم حداقل  12است.

 -9ارزيابي پيشرﻓت تحصيلي دانشجو

ارزشيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كﻼس ،انجام تكاليف و پروژه هاي درسي ،نتايﺞ

كوئيزها و امتحانات ميان ترم و پايان ترم صورت مي گيرد .استاد هر درس تنها مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.
معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره نهايي آن درس است كه اين نمره به صورت عددي بين صفر تا  20تعيين مي

شود.

-9-1حداقل نمره قبولي در هر درس  10است .دانشجويي كه در هر درس اجباري مردود شود ،ملزم به اخذ مجدد آن درس
است .در هر حال كليه نمرات دانشجو اعم از دروس قبولي و مردودي در كارنامه دانشجو ثبت شده و در محاسبه معدل وي

منظور مي شود.

 -9-2نمره نهايي هر درس پس از قفل نمرات توسط استاد درس در سيستم گلستان غير قابل تغيير است.

 -9-3در پايان هر نيمسال تحصيلي ،ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و همچنين ميانگين نمرات تا پايان آن نيمسال
محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شوند.

 -9-4براي محاسبه ميانگين نمرات ،تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب شده و مجموع حاصل ضربها در
تمامي دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته است )اعم از ردي يا قبولي( بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي

شود.

 -9-5ثبت نام مشروط :ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي حداقل بايد  12يا باﻻتر باشد .در غير اينصورت،
نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند ،به

جز در آخرين نيمسال تحصيلي ،حق انتخاب بيش از  14واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.

 -9-5-1چنانچه دانشجو در سه نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب در دوره كارشناسي مشروط شود از ادامه تحصيل
محروم مي شود .در چنين شرايطي در صورتيكه حداقل  72واحد درسي را با نمره قبولي گذرانده باشد دانشجو مي تواند
تقاضاي مدرك كارداني در همان رشته را نمايد.
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 -10حضور و غياب

حضور دانشجويان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است .ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از  3/16مجموع

ساعات آن درس تجاوز كند؛ در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

-10-1در صورتيكه غيبت دانشجو در هر درس بيش از  3/16باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود ،آن درس حذف
مي شود .در اين حالت رعايت حد نصاب  14واحد در طول نيمسال براي وي الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك
نيمسال كامل جزء سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

 -10-2غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس ،به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت

پيشامد ،جزء  3/16غيبت دانشجو محسوب مي شود.

 -10-3غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان
هر درس )به دليل حذف پزشكي و مجاز( موجب حذف آن درس مي شود.

 -10-4مرجع تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و امتحان ،شوراي آموزشي دانشكده است.

 -11مهمان شدن در دانشگاه ديگر

هر دانشجو حداكثر در دو نيمسال تحصيلي و يك ترم تابستانه با موافقت شوراي آموزشي دانشكده مي تواند در ديگر دانشگاه

هاي معتبر كشور )طبق نظر شوراي آموزشي دانشكده( به صورت مهمان تحصيل كند.

 -11-1تعداد واحدهاي گذرانده به صورت مهمان نبايد بيش از  %40كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي باشد) .معادل

 56واحد درسي براي كارشناسي مهندسي مكانيك(

 -11-2پس از بازگشت دانشجوي مهمان ،پذيرش واحدهاي گذرانده به صورت مهمان برعهده شوراي آموزشي دانشكده
است.

 -11-3در هر حال نمرات كليه دروسي كه به صورت مهمان اخذ شده اند )اعم از پذيرفته شده و نشده( در ميانگين نمرات

دانشجو محسوب مي شوند.

 -11-4در صورت وجود برخي تفاوت ها در نظام هاي آموزشي دانشگاه مبدأ و دانشگاه مهمان ،رعايت نظام آموزشي دانشگاه
مبدأ الزامي است.

 -11-5مدرك فراغت از تحصيل در هر حال توسط دانشگاه مبدأ صادر مي شود.

 -11-6مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه ،مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيسمال تحصيلي خود را در

دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

 -12مرخصي تحصيلي

هر دانشجو در كل مدت تحصيل خود مي تواند درخواست استفاده از مرخصي حداكثر دو نيمسال تحصيلي به صورت متوالي

يا متناوب نمايد .زمان درخواست مرخصي حداقل دو هفته قبل از شروع يك نيمسال تحصيلي است .تائيد درخواست مرخصي

تحصيلي دانشجو ابتدا در شوراي آموزشي دانشكده و سپس توسط كميسيون بررسي موارد خاص آموزشي دانشگاه بررسي
مي شود.

 -12-1دﻻيل پزشكي دانشجو براي استفاده از مرخصي تحصيلي ،قبل از ارائه درخواست بايد توسط مركز بهداشت و درمان

دانشگاه تأييد شده باشد.

 -12-2چنانچه دانشجو كمتر از  14واحد درسي براي فراغت از تحصيل داشته باشد مجاز به استفاده از مرخصي تحصيلي
نيست.
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 -12-3مدت مرخصي تحصيلي جزء سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

حداكثر مدت مجاز مرخصي زايمان دانشجو دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است.

 -13ﻓراغت از تحصيل

دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي ﻻزم براي دوره كارشناسي را طبق برنامه مصوب دانشكده و بر اساس مقررات اين آيين
نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل )دانش آموخته( آن دروه شناخته مي شود.

 -13-1تاريخ فراغت از تحصيل بسته به زمان تعيين آخرين نمره دانشجو و ارسال صورتجلسه فارغ التحصيلي به اداره كل
آموزش در يكي از ماه هاي تير ،شهريور يا بهمن هر سال در نظر گرفته مي شود .آخرين مهلت ارسال صورتجلسه فارغ
التحصيلي براي زمانهاي مذكور به ترتيب  15مرداد15 ،مهر و  15اسفند ماه است.

 -13-1-1براي فارغ التحصيل شدن در آبان ماه ،مجموع تعداد كل واحدهاي محسوب شده براي آخرين نيمسال و
ترم تابستانه نبايد بيش از  28واحد باشد.

 -13-2در صورت اخذ بيش از  140واحد درسي توسط دانشجو ،دانشجو ملزم به پرداخت واحهاي مازاد مي باشد.

 -13-3ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل ،بايد حداقل  12باشد تا در رشته تحصيلي خود مدرك كارشناسي

دريافت كند .در صورتيكه اين ميانگين كمتر از  12باشد ،دانشجو مي تواند چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مانعي نداشته
باشد ،درخواست اخذ مجدد حداكثر تا  20واحد از درس هايي كه با نمره كمتر از  12واحد قبول شده است را در يك
نيمسال تحصيلي نمايد .در اينصورت نمرات دروس تكراري عﻼوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت شده و در محاسبه

ميانگين كل نمرات وي محسوب مي شود .تأييد درخواست دانشجو در اين مورد به عهده شوراي آموزشي دانشكده است.
 -13-3-1دانشجويي كه به هر دليل نتواند از مقررات مذكور در بند قبل استفاده نمايد مي تواند تقاضاي مدرك
كارداني در رشته خود نمايد.

 -13-4دانشجويان مشمول تحصيل رايگان در صورت عدم كسب نمره قبولي در هر درس يا حذف در س در زمان )حذف
اضطراري،حذف پزشكي يا( .......موظف به پرداخت شهريه درس مربوطه مي باشند.

 -14برنامه دوره كارشناسي مهندسي مكانيك

تقسيم رشته هاي مهندسي به گرايشهاي مختلف اگر چه به نظر مي رسد كه امكان مطالعه عميقتر و تخصصيتر را پديد
ميآورد ،ولي در واقع دانشجويان را به گروههايي تقسيم ميكند كه در بخش بزرگي از صنايع فاقد كارايي ﻻزمند .مثﻼ" در

مورد گرايشهاي حرارت و سياﻻت يا طراحيجامدات در مهندسي مكانيك افرادي كه عﻼقهمند به طراحي تجهيزات

نيروگاهياند ،براي گرفتن مجموعه دروسي كه تركيبي از دو گرايش باشد محدوديت دارند و مثالهايي از اين مقوله بسيار

زياد است .از طرف ديگر دانشآموزان در مرحله گذراندن كنكور شناخت دقيقي از گرايشهاي مختلف هر رشته ندارند و

گرايش انتخابي آنها در زمان كنكور لزوما" با ديد و شناخت دقيق نيست .بعضا" پس از ورود به دانشكده و گذراندن چندين
ترم و آشنايي با مباحث مختلف از انتخاب اوليه خود ناراضي ميشوند .بديهي است در صورتي كه دانشجويان مهندسي
مكانيك گرايش خود را پس از گذراندن تعدادي از دروس اصلي انتخاب كنند ،رضايت بيشتري از انتخاب خود خواهند

داشت .بسياري دﻻيل ديگر از جمله عدم امكان ارائه برخي دروس در بعضي دانشگاه ها ،يا لزوم اخذ دروس عمومي و مسايلي

از اين قبيل ،همچنين آمادگي دستاندركاران آموزش كشور براي پذيرش تغييرات در برنامه هاي دانشگاهي ،انگيزه كافي
براي بازنگري و پيشنهاد برنامه جديدي را براي مجموعه مهندسي مكانيك پديد آورد.

دانشجويان در بدو ورود بدون هيچ گرايش خاصي پذيرش ميشوند و با درجه مهندسي مكانيك فارغ التحصيل خواهند شد.

كليه دانشجويان  107واحد درسي را به صورت مشترك ميگذرانند و در پايان ترم چهارم مجموعه اي از دروس تخصصي را
انتخاب و  34واحد باقيمانده را از ميان دروس آن مجموعه طبق ضوابط تعيين شده انتخاب خواهند كرد .مجموعههاي
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درسي تخصصي ممكن است در چندين درس فصل مشترك داشته باشند .معيارهايي از قبيل معدل كل و معدل دروس
خاص كه عﻼقه دانشجو به آن مجموعه و نيز توانايي پيشرفت او را مشخص ميسازد ،در تعيين اولويت دانشجويان براي

انتخاب مجموعه دروس تخصصي مؤثر است.

برنامه تحصيلي پيشنهادي بر اساس سقف  140واحد درس براي اخذ درجه مهندسي مكانيك به شرح جدول ) (1تدوين
شده است.

جدول ) (1چارچوب كلي دروس دوره كارشناسي مهندسي مكانيك
دروس عمومي

 20واحد

دروس تخصصي

 27واحد

جمﻊ

 140واحد

دروس پايه

دروس اصلي
پروژه

كارآموزي

 25واحد
 64واحد
 3واحد
 1واحد
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 -14-2دروس عمومي :برنامه دروس عمومي موجود در دانشگاه به شرح جدول ) (2است كه محتواي آن ها توسط وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري تعيين شدهاست .دانشجويان مي بايست طبق توضيحات هر يك از مجموعه دروس زير ،دروس

معارف اسﻼمي را بگذرانند.

 -14-3دروس پايه :با توجه به برنامه موجود در دانشگاه ،دروس پايه به شرح جدول ) (3پيشنهاد ميشوند .اين دروس
مجموعا" پايه علمي دانشجو را شكل ميدهند.

 -14-4دروس اصلي :دروس اصلي كه عمدتا" در داخل دانشكده ارائه ميشوند ،پايه هاي مهندسي مكانيك بوده و با توجه
به نيازهاي روز به دانشجو انتقال داده ميشوند .دروس اصلي شامل دروس مندرج در جدول ) (4هستند.

 دانشجويان بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه كليه دروس اصلي را تا پايان ترم ششم ) (6گذرانده
باشند .دروس پيشنهادي شش ترم اول در جدول ) (5آمده است.

 -14-5دوره كار آموزي :هر دانشجو بايد دوره كارآموزي خود را به مدت حداقل  8هفته در تابستان سوم )بين ترم 6

و ( 7در يك واحد صنعتي بگذراند .مراحل ثبت نام و جايابي در واحد صنعتي از طريق دفتر ارتباط با صنعت دانشكده انجام
خواهد شد .اهداف دوره كارآموزي در موارد زير خﻼصه ميشود:

الف( آشنايي دانشجويان با صنعت و امكانات واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته تحصيلي

ب( آموزش عملي دانشجويان و تطبيق تئوري و عمل

ج( پي بردن به فضاي واقعي كار و آشنايي با مسائل و معضﻼت واحدهاي صنعتي و در نتيجه ذهنيت يافتن صحيح دانشجو

در رابطه با رشته تحصيلي و كار آينده

د( انتخاب پروژه ،زمينه پژوهش و كار و  ...از بين مسائلي كه در رفع نيازهاي اساسي و ضروري جامعه مؤثر خواهد بود.

با توجه به اهداف باﻻ و نقش كارآموزي در ساختن و جهت دهي به شخصيت علمي و فني دانشجويان ،اهميت اين دوره

كوتاه مدت و بهاي زيادي كه دانشجو بايد براي آن قائل باشد مشخص ميشود.
 -14-5-1كارآموزي معادل  1واحد درسي است.

 -14-5-2كليه دانشجوياني كه موفق به گذراندن حداقل  100واحد درسي شده اند مجاز به اخذ كار آموزي مي باشند.

 -4-5-3دانشجو پس از اتمام دوره كارآموزي بايد گزارش كارآموزي خود را تحويل دفتر ارتباط با صنعت دانشكده
داده تا ارزيابي دانشكده از دوره كارآموزي دانشجو بر اساس اين گزارش صورت گيرد .درس كارآموزي بدون نمره و تنها

با "قبولي" يا "ردي" در كارنامه دانشجو منظور مي شود.

 -14-6پروژه كارشناسي :در سال آخر دوره ك ارشناسي ،دانشجو بايد ضمن انتخاب استاد راهنماي پروژه خود و تعيين
موضوع پروژه با هماهنگي ايشان ،پيشنهاديه پروژه كارشناسي خود را به شوراي آموزشي دانشكده تا انتهاي هفته چهارم بعد

از انجام ثبت نام اصلي خود ارائه دهد تا پس از تائيد شورا )توسط دانشجو پيگيري تاييد پيشنهاديه پروژه از دفتر آموزش
صورت مي پذيرد( و انجام پروژه ،مراحل آموزش را براي تائيد گزارش نهايي به اتمام رساند .پروژه كارشناسي معادل  3واحد

درسي است.

 -14-6-1ثبت نام در پروژه پس از گذراندن  100واحد درسي الزامي است.

 -14-6-2دانشجوياني كه در آخرين ترم تحصيلي خود جهت فارغ التحصيلي كمتر از  12واحد اخذ نموده باشند مجاز
به ادامه پروژه در ترم بعدي نمي باشند.

 -14-6-3دانشجو پس از انجام كامل پروژه بايد گزارش پروژه خود را به تاييد استاد راهنماي پروژه و سپس معاون
آموزشي و معاون پژوهشي دانشكده برساند .ثبت نمره دانشجو در درس پروژه منوط به انجام كليه مراحل تأييد گزارش

مربوطه و ارائه پروژه است.
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 -14-6-4زمان ارسال نمره پروژه كارشناسي حداكثر  10اسفند براي فارغ التحصيﻼن  31بهمن ماه 10 ،تير ماه براي
فارغ التحصيﻼن تيرماه و  10مهر براي فارغ التحصيﻼن شهريور ماه است.

در صورت عدم ارائه پروژه و عدم تحويل به موقع جهت درج نمره پروژه  ،نمره صفر در سيستم درج خواهد گرديد.

 -14-7دروس تخصصي:

تعداد  4مجموعه تخصصي براي مهندسي مكانيك تدوين شده كه شامل تخصص هاي زير است.

حرارت و سياﻻت  ،مكانيك جامدات و طراحي  ،سيستمهاي ديناميكي و مكاترونيك  ،ساخت و توليد

هر مجموعه در برگيرنده دروس مرتبط با يك تخصص خاص است .اين مجموعه ها با توجه به امكانات موجود در دانشكده

و اهميت موضوع آن ها انتخاب و تدوين شدهاند .دانشجويان در پايان ترم چهارم ضمن انتخاب مجموعه مورد عﻼقه خود
بايد براي برنامه ريزي و اخذ واحدهاي مذكور اقدام كنند .دانشجو از هر مجموعه درسي بايد 34واحد اخذ كند .فهرست

دروس اين مجموعه ها در جداول  6الي  9آورده شدهاند.

توجه به موارد زير در انتخاب بهتر مجموعهي تخصصي كمك خواهد كرد:

 -1از نظر دانشكده مهندسي مكانيك ،مجموعههاي ارائه شده تفاوت ارزشي باهم ندارند و همه آنها مورد نياز بخش
هاي مختلف جامعه ميباشند .ارائه شدن همه مجموعهها به معني استفاده بهتر از تمامي پتانسيلهاي دانشكده

است .همچنين ،توزيع طبيعي دانشجويان در همه مجموعههاي تخصصي ارائه شده تضمين كننده عرضه فارغ-

التحصيﻼن به جامعه در كليه تخصصهاي مهندسي مكانيك ميباشند.

 -2به دانشجويان گرامي توصيه ميشود تا مجموعه تخصصي خود را بر اساس عﻼقه شخصي و با در نظر گرفتن آينده
شغلي خويش و زمينههاي پيشرفت آن انتخاب كنند .نداشتن استقﻼل فكري ،انتخاب بر اساس اولويتها و عﻼيق

ديگر دانشجويان و  ،...مزيتهاي برنامه جديد را براي دانشجو از بين ميبرد.

 -3پيشنهاد ميشود كه در انتخاب مجموعه تخصصي ،هر دانشجو نقاط قوت خود را با توجه به عملكرد خويش در
دروس گذرانده تا به حال و استعدادهاي ذاتي خود در نظر بگيرد.

 -4با توجه به اينكه دروس تخصصي اكثرا" سالي يكبار "ارائه ميشوند ،بر اخذ دروس اصلي مجموعه انتخابي در ترم
ارائه شده تاكيد ميشود.

 -5انتخاب مجموعه تخصصي هيچگونه محدوديت و مزيتي براي ادامه تحصيل دانشجو در گرايشهاي مختلف
كارشناسي ارشد ايجاد نخواهد كرد.
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نام درس
شماره درس
 26-10-105معارف اسﻼمي 1

2

 26-10-011انديشه اسﻼمي 1
26-10-014

حقوق اجتماعي و سياسي در ايران

 26-10-205معارف اسﻼمي 2

واحد
2
2
2
2

 26-10-012انديشه اسﻼمي 2

2

 26-10-272اخﻼق و تربيت اسﻼمي

2

 26-10-013انسان در اسﻼم
 26-10-012فلسفه اخﻼق

 26-10-022اخﻼق اسﻼمي
 26-10-023آئين زندگي

 26-10-024عرفان عملي در اسﻼم

 26-10-141ريشه هاي انقﻼب اسﻼمي
 26-10-031انقﻼب اسﻼمي ايران

 26-10-032آشنايي با قانون اساسي

2
2
2
2
2
2

 26-10-041تاريخ فرهنگ و تمدن اسﻼمي

2

 26-10-0436تاريخ امامت

 26-10-131متون اسﻼمي

 26-10-051تفسير موضوعي قرآن

 26-10-052تفسير موضوعي نهﺞ البﻼغه

102و 10-27-101تربيت بدني1

104و 10-27-103تربيت بدني2
 26-10-252فارسي

 25-10-111زبان عمومي فني و مهندسي
جمﻊ واحد

دانشجو ملزم به گذراندن  1درس از  5درس است

2

 26-10-033انديشه سياسي امام خميني )ره(
 26-10-042تاريخ تحليلي صدر اسﻼم

دانشجو ملزم به گذراندن  2درس از  6درس است

2

2

 26-10-103تاريخ اسﻼم

الزام به اخذ

دانشجو ملزم به گذراندن  1درس از  4درس است

2
2
2
2
2
2
1
1
3
3

20

دانشجو ملزم به گذراندن  1درس از  4درس است

دانشجو ملزم به گذراندن  1درس از  3درس است
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جدول ) (3ﻓهرست دروس پايه

شماره درس

19-14-106
19-14-107
19-14-251
17-30-150
19-14-271
20-10-115
20-10-115
20-10-116
20-10-126
21-10-103

نام درس

رياضي عمومي 1
رياضي عمومي 2

معادﻻت ديفرانسيل

برنامه سازي كامپيوتر
محاسبات عددي

فيزيك 1
فيزيك 2

آز فيزيك حرارت

آز فيزيك الكتريسيته ومغناطيس
شيمي عمومي مهندسي
جمﻊ واحد

جدول ) (4ﻓهرست دروس اصلي

شماره درس

19-14-252
15-10-157

15-10-373
15-12-153

نام درس

رياضي مهندسي

نقشه كشي و نقشه خواني 1
روشهاي توليد وكارگاه

استاتيك

15-18-2423

ديناميك 1

11-10-308

علم مواد

15-12-211
15-12-251
15-14-210
15-14-262
15-14-250
15-14-314
15-12-301
15-12-377
15-14-310
15-18-309
15-18-311
15-18-353
15-18-423
15-10-255
15-14-300
15-14-354
15-12-303
15-12-357
15-10-477

مقاومت مصالح1

مقاومت مصالح 2

ترموديناميك1
ترموديناميك2

مكانيك سياﻻت 1
مكانيك سياﻻت2

طراحي اجزاء 1
طراحي اجزاء 2

انتقال حرارت 1

ديناميك ماشين
ارتعاشات

كنترل اتوماتيك

مباني سيستم هاي مكاترونيك

كاربرد برق و الكترونيك

آز مكانيك سياﻻت

آز ترمو و انتقال حرارت
آز مقاومت مصالح

آز ارتعاشات و ديناميك ماشين

روشهاي تحقيق و مستند سازي

جمﻊ واحد

واحد
3
3
3
3
2
3
3
1
1
3

25
واحد
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1

64
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جدول ) (5دروس پيشنهادي شش ترم اول
1914106
2010115
2010103
2610105
2710101
1510158
2010116

1914251
1518243

1514210
1512211
1914271

3

1

1

3
3

1

1

1512301
1514314
1518309

1514310
1518423

*

32

__

2

__

1

3
3
3

1

)

)

1

3

1

3

* 1

3

*

3

(2

1914252

1

2

3

(1

1

2

2

1

1

1110308

3
3

جهت اطمينان از پيش نياز دروس به سيستم گلستان مراجعه ﻓرمائيد.

2

1512377

1518353

1

* 1

1514310

2

2

1

32

__

3

1

1518423

*

3
*

3
3

16

1

3

1510255

1-

1

3

2

1514262

1

3

1

1514250

2

32

3
3

1

1

3

2

1512251

1

3

2

2710102

2

32

2

2610205

1

__

3

2010125

1730150

3

2

2510459

1

2

1

1512153

__

3

1

2010126

1518311

__

1

1

1

)

2

1914107

(1

3

1

2

1

2

1

5

شماره درس

جدول ) (6دروس تخصصي مجموعه حرارت و سياﻻت )(Thermo Fluids
دروس اجباري مجموعه

واحد

 15-14-410طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع)(6

3

 15-14-356توربوماشين)(7

3

 15-14-456طراحي مبدلهاي حرارتي)(7

3

 24-10-150كارگاه جوش و ورقكاري*

1

 24-10-151كارگاه اتومكانيك*

1

 24-10-102كارگاه ماشين هاي افزار*
24-10-171
-

كارگاه برق*

جمﻊ كل واحد اجباري

1
1

13

شماره درس

15-14-494
15-10-405

دروس اختياري مجموعه

تاسيسات حرارتي وبرودتي )غير فعال(

اندازه گيري سيستمهاي كنترل

 15-10-258نقشه كشي و نقشه خواني2
 24-10-160كارگاه تاسيسات حرارتي

3
2
2
1

 15-10-358نقشه كشي و نقشه خواني تاسيساتي

1

 15-14-414سوخت و احتراق )(8

2

 15-14-473انرژي خورشيدي)(7

2

 15-14-402سيستمهاي انتقال آب )(8

3

 15-14-378انتقال حرارت (7)2

2

 13-10-426اقتصاد و مديريت صنعتي

 15-14-361موتورهاي احتراق داخلي )(8

2
2

 15-14-454روشهاي عددي در سياﻻت )(8) (CFD

3

 15-14-421نيروگاه حرارتي )(8

2

 15-14-403ديناميك گازها )(7

2

 15-16-367كارگاه اصول ريخته گري)غير فعال(

1

 15-12-427آز مكاترونيك

1

 25-10-315زبان تخصصي مكانيك

2

 19-14-171آز رياضي عمومي 1

1

 15-10-315آلودگي محيط زيست )غير فعال(

2

 15-14-456طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه )(6

2

 15-14-397تبديل انرژي)(8

2

 19-14-172آز رياضي عمومي 2

 15-14-488نيروگاه آبي )غير فعال(

 15-14-413توربين گاز و موتور جت)(8
 15-14-406مديريت انرژي )(6

 15-14-430هيدرو آيرو ديناميك)(7
 15-14-262تاسيسات ساختمان
-

* از  4كارگاه ،اخذ  3كارگاه اجباري است.

واحد

انتخاب آزاد

واحد اختياري قابل اخذ از ليست

* شماره اي كه در كنار بعضي از دروس درج گرديده است ترم پيشنهادي گروه آموزشي جهت اخذ درس مي باشد.

1
3
2
2
3
3
3
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جدول ) (7دروس تخصصي مجموعه مكانيك جامدات و طراحي
شماره درس
15-12-451

دروس اجباري مجموعه

)(Solid Mechanics & Design
واحد

طراحي به كمك كامپيوتر )اجزا محدود مقدماتي)(7

3

نقشه كشي و نقشه خواني مهندسي (6) 2

شماره درس
15-12-341

دروس اختياري مجموعه

مقاومت مصالح 3

واحد
2

2

 15-12-401اصول مهندسي نصب و نگهداري )(7

3

 24-10-102كارگاه ماشين هاي افزار

1

 11-10-141شناخت فلزات صنعتي

3

 24-10-150كارگاه جوشكاري و ورقكاري

1

 15-10-487ياتاقان و روغنكاري )(8

 15-18-352الف  -طراحي مكانيزمها )(6

2
3

15-10-258

 24-10-151كارگاه اتومكانيك

يكي از دروس زير :

 15-16-403ب  -طراحي قالب )(7

15-12-458

يكي از دروس زير :

ج – پﻼستيسته عملي )(8

 15-12-388د – مواد مركب )(7

جمﻊ كل واحد اجباري

1

3
2

 12يا 13

 15-10-405اندازهگيري و سيستمهاي كنترل

2

 15-10-452هيدروليك و پنوماتيك )(7

3

 15-10-355آز هيدروليك و پنوماتيك )(8

2

1

 13-10-426اقتصاد و مديريت صنعتي

2

 15-16-485مونتاژ مكانيكي و طراحي قيدو بند )(8

3

 15-18-454ديناميك خودرو )(8

2

 25-10-315زبان تخصصي

 19-14-171آز رياضي عمومي 1

2
1

 15-12-421روشهاي طراحي مهندسي )(8

3

 15-18-412ارتعاشات كاربردي )(7

2

درس جديد سيستم انتقال قدرت خودرو

2

انتخاب آزاد

3

 15-18-365رباتيك )(8

 15-12-427آز مكاترونيك
درس جديد تريبولوژي
-

واحد اختياري قابل اخذ از ليست

* شماره اي كه در كنار بعضي از دروس درج گرديده است ترم پيشنهادي گروه آموزشي جهت اخذ درس مي باشد.

3
1
2
 14يا 15

18

جدول ) (8دروس تخصصي مجموعه سيستمهاي ديناميكي و مكاترونيك
)(Dynamical systems and Mechatronics

شماره درس دروس اجباري مجموعه
 15-18-365رباتيك)(8

واحد
3

 15-18-430طراحي سيستم هاي كنترلي)(8

3

 15-18-428پردازش درسيستمهاي مكاترونيكي)(7

3

 15-18-352طراحي مكانيزمها)(6

2

 15-18-412ارتعاشات كاربردي)(7
 15-12-427آز مكاترونيك

 15-12-451طراحي به كمك كامپيوتر )(8
جمﻊ كل واحد اجباري

2
1
3

17

شماره درس

دروس اختياري مجموعه

 15-10-452هيدروليك و پنوماتيك)(7

واحد
3

 15-10-258نقشه كشي و نقشه خواني مهندسي (6) 2

2

 15-12-401اصول نصب و نگهداري)(7

3

 24-10-151كارگاه اتومكانيك

1

 15-10-405اندازه گيري و سيستمهاي كنترل

2

 15-18-432آز مكاترونيك 2

1

 13-10-426اقتصاد و مديريت صنعتي

 24-10-150كارگاه جوشكاري و ورقكاري
 24-10-102كارگاه ماشين هاي ابزار
15-18-454
15-18-453

ديناميك خودرو)(8

آكوستيك مهندسي )(7

2
1
1
2
2

 15-12-421روشهاي طراحي مهندسي )(8

3

 25-10-315زبان تخصصي

2

 13-10-426اقتصاد و مديريت صنعتي
-

انتخاب آزاد

واحد اختياري قابل اخذ از ليست

2
3
10

* شماره اي كه در كنار بعضي از دروس درج گرديده است ترم پيشنهادي گروه آموزشي جهت اخذ درس مي باشد.

19

جدول ) (9دروس تخصصي مجموعه ساخت و توليد
شماره درس
15-16-305
15-16-307
15-10-258
15-16-483
15-16-410
15-16-415
15-16-410
15-16-423
15-16-429
15-16-461

دروس اجباري مجموعه

روش هاي اندازه گيري)(6

آز روش هاي اندازه گيري)(6

نقشه كشي و نقشه خواني (7) 2

)Manufacturing
واحد
2
1
2

مباني ماشينكاري و ماشينهاي ابزار)(6

3

كارگاه مباني ماشين كاري)(7

1

ماشين هاي كنترل عددي)(7

2

كارگاه ماشين ابزار(6)1
كارگاه ماشين ابزار(7)2

آز ماشين هاي كنترل عددي)(7

توليد مخصوص)(7

جمﻊ كل واحد اجباري

1
1
1
2

16

شماره درس

دروس اختياري مجموعه

 15-10-452هيدروليك و پنوماتيك)(7

 15-10-355آز هيدروليك وپنوماتيك )(8

 15-16-437طراحي وساخت به كمك كامپيوتر)(8

واحد
3
1
2

 15-16-479آز طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر

1

 15-16-485مونتاژمكانيكي و طراحي قيدو بند)(8

3

 15-12-458پﻼستيسيته عملي)(8

3

 15-16-403طراحي قالب)(8

 13-10-426اقتصاد و مديريت صنعتي
 15-16-363اصول ريخته گري )(8

3
2
2

 15-16-369تكنولوژي جوشكاري )(7

2

 15-16-439كارگاه تكنولوژي جوشكاري

1

 15-12-421روشهاي طراحي مهندسي )(7

3

 11-10-141شناخت فلزات صنعتي

3

 15-16-419عمليات حرارتي )(6

 15-16-453كارگاه توليد مخصوص)(8
 25-10-315زبان تخصصي

 15-12-401اصول نصب و نگهداري)(7

2
1
3
3

 15-18-428پردازش در سيستمهاي مكاترونيكي)(7

3

 19-14-172آز رياضي عمومي 2

1

 19-14-171آز رياضي عمومي 1
 13-10-406كارآفريني

 13-10-426اقتصاد و مديريت صنعتي
-

انتخاب آزاد

واحد اختياري قابل اخذ از ليست

* شماره اي كه در كنار بعضي از دروس درج گرديده است ترم پيشنهادي گروه آموزشي جهت اخذ درس مي باشد.

1
1
2
3

11

20

جدول شماره - 10ليست دروس غير ﻓعال و جديد كه پس از ﻓعال شدن يا ايجاد در سيستم گلستان ارائه مي گردد.
شماره درس

دروس غير ﻓعال مجموعه ساخت وتوليد

واحد

15-16-473

كارگاه طراحي قيد و بند)غير فعال(

1

15-16-463
15-16-427
15-16-367

كارگاه عمليات حرارتي)غير فعال(

طراحي قالب ريخته گري و آهنگري)غير فعال(

كارگاه اصول ريخته گري)غير فعال(

1
3
1

شماره درس دروس غير ﻓعال مجموعه سيستمهاي ديناميكي و مكاترونيك واحد
15-12-399

ديناميك)2غير فعال (

2

مدلسازي سيستمهاي مكاترونيكي)جديد(

2

شماره درس

دروس غير ﻓعال مجموعه حرارت وسياﻻت

واحد

15-16-367

كارگاه اصول ريخته گري)غير فعال(

1

ارتعاشات سازه هاي اسكلتي)جديد(

15-14-494
15-10-315
15-14-488

تاسيسات حرارتي وبرودتي )غير فعال(
آلودگي محيط زيست )غير فعال(
نيروگاه آبي )غير فعال(

2

3
2
3

21

