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اقع آورد، ولي در وتر را پديد ميتر و تخصصيهاي مختلف اگر چه به نظر مي رسد که امکان مطالعه عميقتقسيم رشته هاي مهندسي به گرايش

هاي حرارت و سياالت يا در مورد گرايش "صنايع فاقد کارايي الزمند.  مثالکند که در بخش بزرگي از هايي تقسيم ميدانشجويان را به گروه

اند، براي گرفتن مجموعه دروسي که ترکيبي از دو مند به طراحي تجهيزات نيروگاهيجامدات در مهندسي مکانيك افرادي که عالقهطراحي

آموزان در مرحله گذراندن کنکور شناخت دقيقي از از طرف ديگر دانش هايي از اين مقوله بسيار زياد است. گرايش باشد محدوديت دارند و مثال

کده پس از ورود به دانش "با ديد و شناخت دقيق نيست.  بعضا "هاي مختلف هر رشته ندارند و گرايش انتخابي آنها در زمان کنکور لزوماگرايش

شوند.  بديهي است در صورتي که دانشجويان مهندسي اراضي ميو گذراندن چندين ترم و آشنايي با مباحث مختلف از انتخاب اوليه خود ن

مکانيك گرايش خود را پس از گذراندن تعدادي از دروس اصلي انتخاب کنند، رضايت بيشتري از انتخاب خود خواهند داشت. بسياري داليل 

-و مسايلي از اين قبيل، همچنين آمادگي دست ديگر از جمله عدم امکان ارائه برخي دروس در بعضي دانشگاه ها، يا لزوم اخذ دروس عمومي

 هاندرکاران آموزش کشور براي پذيرش تغييرات در برنامه هاي دانشگاهي، انگيزه کافي براي بازنگري و پيشنهاد برنامه جديدي را براي مجموع

 مهندسي مکانيك پديد آورد.

شوند و با درجه مهندسي مکانيك فارغ التحصيل خواهند شد.  کليه دانشجويان دانشجويان در بدو ورود بدون هيچ گرايش خاصي پذيرش مي

واحد باقيمانده را از  34گذرانند و در پايان ترم چهارم مجموعه اي از دروس تخصصي را انتخاب و واحد درسي را به صورت مشترک مي 701

هاي درسي تخصصي ممکن است در چندين درس فصل مشترک عهميان دروس آن مجموعه طبق ضوابط تعيين شده انتخاب خواهند کرد.  مجمو

ازد، سداشته باشند.  معيارهايي از قبيل معدل کل و معدل دروس خاص که عالقه دانشجو به آن مجموعه و نيز توانايي پيشرفت او را مشخص مي

 در تعيين اولويت دانشجويان براي انتخاب مجموعه دروس تخصصي مؤثر است.

 ( تدوين شده است.7واحد درس براي اخذ درجه مهندسي مکانيك به شرح جدول ) 740پيشنهادي بر اساس سقف برنامه تحصيلي 
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( است که محتواي آن ها توسط وزارت علوم، تحقيقات و 0برنامه دروس عمومي موجود در دانشگاه به شرح جدول ) دروس عمومي: -41-2

 اسالمي را بگذرانند.است. دانشجويان مي بايست طبق توضيحات هر يك از مجموعه دروس زير، دروس معارف فناوري تعيين شده

پايه علمي  "شوند.  اين دروس مجموعا( پيشنهاد مي3با توجه به برنامه موجود در دانشگاه، دروس پايه به شرح جدول ) دروس پايه:  -41-3

 دهند.دانشجو را شکل مي

مکانيك بوده و با توجه به نيازهاي روز به شوند، پايه هاي مهندسي در داخل دانشکده ارائه مي "دروس اصلي که عمدتا: دروس اصلي -41-1

  ( هستند.4شوند. دروس اصلي شامل دروس مندرج در جدول )دانشجو انتقال داده مي



 ( گذرانده باشند.6دانشجويان بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايند که کليه دروس اصلي را تا پايان ترم ششم ) دروس 

 ( آمده است.5در جدول ) ترم اول شش پيشنهادي

( در يك واحد 1و 6هفته در تابستان سوم )بين ترم  8هر دانشجو بايد دوره کارآموزي خود را به مدت حداقل  دوره  کار آموزي:  -41-5

ر دوره کارآموزي دصنعتي بگذراند.  مراحل ثبت نام و جايابي در واحد صنعتي از طريق دفتر ارتباط با صنعت دانشکده انجام خواهد شد. اهداف 

 شود:موارد زير خالصه مي

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

 ب( آموزش عملي دانشجويان و تطبيق تئوري و عمل

ه ح دانشجو در رابطه با رشتج( پي بردن به فضاي واقعي کار و آشنايي با مسائل و معضالت واحدهاي صنعتي و در نتيجه ذهنيت يافتن صحي

 تحصيلي و کار آينده

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

کوتاه مدت و بهاي زيادي  با توجه به اهداف باال و نقش کارآموزي در ساختن و جهت دهي به شخصيت علمي و فني دانشجويان، اهميت اين دوره

 شود.که دانشجو بايد براي آن قائل باشد مشخص مي

 واحد درسي است. 1کارآموزي معادل  -41-5-4

 واحد درسي شده اند مجاز به اخذ کار آموزي مي باشند. 700کليه دانشجوياني که موفق به گذراندن حداقل  -41-5-2

د گزارش کارآموزي خود را تحويل دفتر ارتباط با صنعت دانشکده داده تا ارزيابي دانشکده دانشجو پس از اتمام دوره کارآموزي باي -1-5-3

در کارنامه دانشجو  "ردي"يا  "قبولي"از دوره کارآموزي دانشجو بر اساس اين گزارش صورت گيرد. درس کارآموزي بدون نمره و تنها با 

 .شودمنظور مي 

ارشناسي، دانشجو بايد ضمن انتخاب استاد راهنماي پروژه خود و تعيين موضوع پروژه با هماهنگي در سال آخر دوره ک پروژه کارشناسي: -41-6

پس  اايشان، پيشنهاديه پروژه کارشناسي خود را به شوراي آموزشي دانشکده تا انتهاي هفته چهارم بعد از انجام ثبت نام اصلي خود ارائه دهد ت

پيشنهاديه پروژه از دفتر آموزش صورت مي پذيرد( و انجام پروژه، مراحل آموزش را براي تائيد گزارش  از تائيد شورا )توسط دانشجو پيگيري تاييد

 واحد درسي است. 3نهايي به اتمام رساند.  پروژه کارشناسي معادل 

 .استواحد درسي الزامي  700ثبت نام در پروژه پس از گذراندن  -41-6-4

واحد اخذ نموده باشند مجاز به ادامه پروژه در  70صيلي خود جهت فارغ التحصيلي کمتر از دانشجوياني که در آخرين ترم تح -41-6-2

 ترم بعدي نمي باشند.

دانشجو پس از انجام کامل پروژه بايد گزارش پروژه خود را به تاييد استاد راهنماي پروژه و سپس معاون آموزشي و معاون  -41-6-3

 .استو ارائه پروژه جو در درس پروژه منوط به انجام کليه مراحل تأييد گزارش مربوطه ثبت نمره دانش پژوهشي دانشکده برساند.

تير ماه براي فارغ التحصيالن  70بهمن ماه،  37اسفند براي فارغ التحصيالن  70زمان ارسال نمره پروژه کارشناسي حداکثر  -41-6-1

 .استالتحصيالن شهريور ماه  فارغبراي  مهر 70تيرماه و 

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

 

  دروس تخصصي: -41-7
 براي مهندسي مکانيك تدوين شده که شامل تخصص هاي زير است. مجموعه تخصصي 4تعداد 

 ساخت و توليد ، مکاترونيکسيستمهاي ديناميکي و  ، طراحيو  مکانيک جامدات ، حرارت و سياالت
هر مجموعه در برگيرنده دروس مرتبط با يك تخصص خاص است.  اين مجموعه ها با توجه به امکانات موجود در دانشکده و اهميت موضوع آن 

اند.  دانشجويان در پايان ترم چهارم ضمن انتخاب مجموعه مورد عالقه خود بايد براي برنامه ريزي و اخذ واحدهاي مذکور ها انتخاب و تدوين شده

 اند.آورده شده 9الي  6واحد اخذ کند.  فهرست دروس اين مجموعه ها در جداول 34اقدام کنند. دانشجو از هر مجموعه درسي بايد 

 ي تخصصي کمك خواهد کرد:بهتر مجموعهتوجه به موارد زير در انتخاب 



هاي ارائه شده تفاوت ارزشي باهم ندارند و همه آنها مورد نياز بخش هاي مختلف جامعه از نظر دانشکده مهندسي مکانيك، مجموعه -7

ويان يعي دانشجهاي دانشکده است. همچنين، توزيع طبها به معني استفاده بهتر از تمامي پتانسيلباشند. ارائه شدن همه مجموعهمي

هاي مهندسي مکانيك التحصيالن به جامعه در کليه تخصصهاي تخصصي ارائه شده تضمين کننده عرضه فارغدر همه مجموعه

 باشند.مي

شود تا مجموعه تخصصي خود را بر اساس عالقه شخصي و با در نظر گرفتن آينده شغلي خويش و به دانشجويان گرامي توصيه مي -0

ت آن انتخاب کنند. نداشتن استقالل فکري، انتخاب بر اساس اولويتها و عاليق ديگر دانشجويان و ...، مزيتهاي برنامه هاي پيشرفزمينه

 برد.جديد را براي دانشجو از بين مي

که در انتخاب مجموعه تخصصي، هر دانشجو نقاط قوت خود را با توجه به عملکرد خويش در دروس گذرانده تا به  شودپيشنهاد مي -3

 حال و استعدادهاي ذاتي خود در نظر بگيرد.

شوند، بر اخذ دروس اصلي مجموعه انتخابي در ترم ارائه شده تاکيد ارائه مي"سالي يکبار  "با توجه به اينکه دروس تخصصي اکثرا -4

 شود.مي

ناسي ارشد ايجاد هاي مختلف کارشانتخاب مجموعه تخصصي هيچگونه محدوديت و مزيتي براي ادامه تحصيل دانشجو در گرايش -5

 نخواهد کرد.

 

 

 

 

 


