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. این دانشکده یکی از استهای برتر در سطح کشور یکی از دانشکده صنعتي اصفهان مکانيک دانشگاهمهندسي دانشکده 

های مختلف علمی و صنعتی مرتبط با رشته مهندسی مکانیک فعالیت که در زمینه استهای فعال و پویای دانشگاه دانشکده

های دانشگاه شناخته شده و همواره کدهترین دانشکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان قدیمیمکند. دانشکده مهندسی می

 مسیر رشد و تکامل خود را بر اساس نیازهای دانشگاه و کشور منطبق ساخته است.

های حاوی اطالعات مرتبط با کلیه فعالیت http://mech.iut.ac.irپایگاه اینترنتی دانشکده مهندسی مکانیک با آدرس 

های آموزش از طریق  این سایت های آموزشی و اطالعیهکلیه قوانین آموزشی دانشکده، فرمدانشکده است و دسترسی به 

 .استپذیر امکان

 آموزش سایت دانشکده از  چهار بخش تشکیل شده است:

 گیرد(های دفتر آموزش در این بخش قرار می) کلیه اطالعیه هااطالعيه -1

 های آموزشی مورد نیاز در این قسمت قرار داده شده است() همه فرم فرمها -2

را در  شوند)دروس فعال دانشکده مهندسی مکانیک و همچنین دروسی که در ترم زوج یا فرد ارائه می جدول دروس -3

 این قسمت می توان مشاهده نمود(

شی از طریق وزارت علوم به هائی که به عنوان مقررات آموز)مقررات آموزشی دانشکده مکانیک و بخشنامه مقررات -4

جهت اطالع دانشجویان در این بخش قرار دارد. الزم به توضیح است که با توجه به اینکه  شودها ابالغ می دانشگاه

 همواره آخرین نسخه آن در سایت قرار داده می شود( استتغییراتی  دارایمقررات آموزشی دانشکده 
  http://www.iut.ac.irدانشگاه: پایگاه اینترنتی 

  http://mech.iut.ac.ir :پایگاه اینترنتی دانشکده مهندسی مکانیک
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 نظام آموزشي و تعاریف كلي -1

، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده شده واحدیاست. در نظام  واحدیآموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام 

 و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می شود.

 32ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  16هر واحد درسی، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری  واحد درسي: -1-1

 شود.یک نیمسال تحصیلی )ترم( طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می ساعت و در طول 48ساعت،کارگاهی 

هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال تحصیلی )ترم( و یک دوره تابستانی )ترم تابستان( است. یک نیمسال تحصیلی  سال تحصيلي: -1-2

 .استهفته آموزش  6هفته و یک دوره تابستانی به مدت  16به مدت 

 شود.مدت امتحانات پایان ترم هر نیمسال یا دوره تابستانی جزء مدت آموزش محسوب نمی -1-2-1

. شودپس از ثبت نام در نیمسال اول تحصیلی، یک نفر استاد راهنما از طرف دانشکده برای هر دانشجو منظور می : استاد راهنما -1-3

 ماتی و اصلی، حذف اضطراری و ...خود را زیر نظر استاد راهنما انجام دهند.تمامی دانشجویان باید کلیه اقدامات آموزشی نظیر ثبت نام مقد

و ارتباط با  معاون پژوهشی -3معاون آموزشی،  -2رئیس،  -1 :ازاست  هیئت رئیسه دانشکده متشکل هيئت رئيسه دانشکده: -1-4

 فرهنگی  -دانشجویی سرپرست -5 ،سرپرست تحصیالت تکمیلی -4، صنعت

شورای "دانشکده مسئول امور آموزشی دانشکده بوده و کلیه تصمیم گیری های مرتبط با مسایل آموزشی دانشجویان در معاون آموزشی 

دفتر آموزش "با نظارت وی انجام می شوند. مراحل مربوط به تمامی درخواست های آموزشی دانشجویان ابتدا باید در  "آموزشی دانشکده

 ارجاع داده شود. شورای آموزشی دانشکدهم گیری نهایی به انجام شده و سپس برای تصمی "دانشکده
 

 واحدهای درسي در طول مدت تحصيل -2
 واحد است. 140تعداد واحدهای الزم برای گذراندن دوره کارشناسی مهندسی مکانیک برابر 

 واحد درسی را انتخاب کند. 20و حداکثر  12حداقلهر دانشجو مجاز است در هر نیمسال تحصیلی  -2-1

 واحد معاف است. 12جو از رعایت شرط انتخاب حداقل در آخرین نیمسال تحصیلی، دانش -2-1-1

 24داشته باشد می تواند با نظر دانشکده در نیمسال بعد تا  17اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمرات بیش از  -2-1-2

 واحد درسی اخذ کند.

 مشروطواحد جهت فارغ التحصیلی نیاز داشته باشد، حتی اگر  24تحصیل حداکثر  در مواردی که دانشجو برای فراغت از -2-1-3

 باشد ، با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحدهای باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند. 

 .نیستند حذف اضطراریواحد درسی داشته باشند مجاز به  12از  کمتر در یک نیمسال تحصیلی دانشجویانی که -2-1-4

 8واحد درسی است. این سقف برای دانشجویان فارغ التحصیل تا حداکثر  6تعداد واحدهای انتخابی ترم تابستان حداکثر  -2-1-5

 واحد قابل افزایش است. 

 

ر سال به اتمام رسد. حداکث 4واحد در طول  140برنامه ریزی دروس ترمی دانشجویان توسط دانشکده به گونه ای انجام شده که کل  -2-2

 سال است.  4حصیل در دوره های کارشناسی پیوسته مدت مجاز ت

 واحد درسی 70که حداقل  دانشجویی که به هر علت از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم یا منصرف شود، در صورتی -2-2-1

، می تواند مدرك کاردانی در باشد 12و معدل کل وی باالی  را با نمره قبولی گذرانده باشدواحد آن غیرعمومی باشد  60که حداقل 

همان رشته را دریافت کند. صدور مدرك کاردانی در صورت تقاضای دانشجو و بدون در نظر گرفتن ضوابط دوره کاردانی مصوب در 

 آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل در صدور مدرك کاردانی صورت می گیرد.
 

 ر نيمسال تحصيليثبت نام در ه -3
 )حذف و اضافه( ترمیمو  ثبت نام اصلی، ثبت نام مقدماتیمرحله انجام می شود:  3ثبت نام دانشجویان برای هر نیمسال تحصیلی در 

 گرددثبت نام مقدماتی هر نیمسال در نیمسال قبل و در مدت زمانی که از طرف اداره کل آموزش ابالغ می  ثبت نام مقدماتي: -1-3

مشاهده نموده و با هماهنگی اساتید راهنما ،تغییرات  75دانشجویان لیست دروس پیشنهادی خود را از طریق گزارش انجام می شود. 

را ابتدا دانشجو و سپس استاد راهنما اعمال نمایند نام ثبت تایید  مورد نظر را اعمال و سپس گزینه  
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اعمال گردد، برای حذف هردرس ستون ) عمل ( کلمه حذف راوارد می کنند .  که الزم باشد تغییراتی دردروس پیشنهادی درصورتی -

همچنین برای اضافه کردن درس جدید از محل پیش بینی شده در پایین لیست استفاده می شود درهرحال الزم است موافقت اساتید 

 راهنما درمورد هرگونه حذف واضافه اخذ گردد.

 .ندارند اصلي، حق انتخاب دروس خارج از ثبت نام مقدماتي راثبت نام روز اول  تذكر: دانشجویان در

نام مقدماتی دانشجویانی که با تأیید در سیستم گلستان توسط دانشجو و سپس تأیید استاد راهنما صورت نگیرد ثبت -3-1-1

راهنمای خود می باشند؛ درغیر تلقی می شود. بنابراین کلیه دانشجویان ملزم به تأیید ثبت نام مقدماتی توسط اساتید  "مخدوش"

 اینصورت در ثبت نام اصلی دچار مشکل خواهند شد.

 لیست دروس پیشنهادی در ثبت نام مقدماتی شامل دروس عمومی نبوده و این دروس در ثبت نام اصلی باید اخذ شوند. -3-1-2

 .استواحد  20حداکثر تعداد واحد پیشنهادی در ثبت نام مقدماتی  -3-1-3

نام هر دانشجو یک یا آن نیمسال انجام می شود. ساعت ثبت اولروز  چهارنیمسال تحصیلی در نام اصلی هر ثبت نام اصلي: ثبت -3-2

نام اصلی توسط دانشجو در ساعت مقرر و در سیستم گلستان صورت دو روز قبل از روز ثبت نام در سیستم گلستان مشخص می شود. ثبت

 فقط از بین دروس زیر می تواند انتخاب واحد نماید:نام ثبتدر روز اول گیرد. هر دانشجو می

 الف( دروس ثبت نام مقدماتی دانشجو

 ب( دروس حذف شده/ مردودی نیمسال گذشته

 ج( دروس عمومی

 د( دروس ارائه نشده در ثبت نام مقدماتی

 نام مقدماتی را اخذ کنند.ثبتتوانند دو درس عالوه بر دروس دانشجویان مینام ثبت چهارمدر روزهای دوم تا 

 دانشجو در صورتی می تواند در دروس فوق الذکر ثبت نام نماید که ظرفیت گروه درسی مورد نظر تکمیل نشده باشد. -3-2-1

 بعد از ثبت نام اصلی خواهد بود. اولین روز هفتهشروع کالسها  -3-2-2

 تعیین شده برای دانشجو امکان پذیر نیست. هیچ یک از مراحل ثبت نام اصلی قبل از ساعت انجام -3-2-3

صورت می گیرد. پس از نهایی شدن  "اعمال "در سیستم گلستان با انتخاب گزینه  انتخاب هر درس برای ثبت نام اصلی -3-2-4

مکان پذیر الزامی است. پس از انتخاب این گزینه، هیچ تغییری در دروس ا "پایان ثبت نام"اخذ دروس در ثبت نام، انتخاب گزینه 

 تلقی می شود. "مخدوش  "را انتخاب نکرده باشند  "پایان ثبت نام"نیست. ثبت نام دانشجویانی که 

. اقدام کنددانشجو موظف است در هر نیسمال، در زمانی که دانشگاه اعالم می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد  -3-2-5

و عذرموجه، در یک نیمسال، به منزله انصراف از تحصیل بوده و در صورت تأخیر و عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطالع 

یا عذر غیر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن نیمسال را ندارد ولی آن نیمسال جز مدت مجاز تحصیل وی محسوب می 

دالیل مستند، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از  شود. همچنین دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی، با

 آغاز هر نیمسال تحصیلی به اداره کل آموزش دانشگاه اطالع دهد.

 با توجه به احتمال بروز مواردی از قبیل: ترميم: -3-3

 الف( به حد نصاب نرسیدن ظرفیت برخی از گروه های درسی در مرحله ثبت نام اصلی و حذف شدن آنها

 ن ظرفیت برخی از گروه های درسیب( اضافه شد

 ج( اضافه شدن گروه های درسی جدید برای دانشجویان متقاضی

دوم هر نیمسال تحصیلی برگزار شده و اول یا در طی دو روز در هفته  "پس از ثبت نام اصلی، مرحله ترمیم انجام می شود. ترمیم عموما

 .شودزمان دقیق آن توسط اداره کل آموزش اعالم می 

اعمال  "مراحل انجام ترمیم از قبیل اعالم زمان دقیق آن برای هر دانشجو در سیستم گلستان، لزوم انتخاب گزینه های  -3-3-1

 .استو غیره شبیه ثبت نام اصلی  "پایان ثبت نام"و  "تغییرات

نمودن درس یک تغییر محسوب  . هر گونه حذف یا اضافهاستتغییر  4هر دانشجو در خالل ترمیم مجاز به انجام حداکثر  -3-3-2

دیگر یک تغییر محسوب می شود. هر دانشجو در بین تغییرات مجاز خود می تواند می شود. تغییر گروه درسی از یک گروه به گروه 

 تا حداکثر دو درس خارج از دروسی که در ثبت نام مقدماتی انتخاب کرده بوده را اخذ نماید.

رعایت قوانین آموزشی مختص آن درس، ثبت نام به صورت استثنا تعریف می شود. انجام  اخذ هر درس بدون استثناها: -3-3-3

امکان پذیر بوده و تنها شامل دانشجویان فارغ التحصیل یا دانشجویانی  در زمان ترمیم نام اصلی و همچنیناز روز دوم ثبت استثناها
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درخواست استثنا  نیازمند به ثبت نام به طور استثنا هستند می شود.که به تشخیص معاون آموزشی دانشکده، مشکل آموزشی داشته و 

 شود و سپس توسط معاون آموزشی دانشکده ارائه کننده درس نام ابتدا توسط دانشجو در سیستم گلستان انجام میدر زمان ثبت

   در سیستم گلستان درس را اخذ نماید. شود. درصورتی که درخواست استثنای دانشجو مورد موافقت قرار گیرد، دانشجو بایدبررسی می

 عبارتند از:مهمترین موارد استثنا و شرایط انجام آن 

 الف( ثبت نام در گروهي كه تکميل ظرفيت شده باشد

 ب( ثبت نام در دو درس كه بخشي از ساعات ارائه آنها تداخل داشته باشد

  ج( ثبت نام در دو درس كه تالقي زمان امتحان دارند

 نيازیا هم ام بدون رعایت پيش نيازد( ثبت ن

 تغيير در ترميم 4هـ( نياز به انجام بيش از 

 واحد توسط دانشجو الزامی است. 20و حداکثر  12پس از انجام کلیه مراحل ثبت نام، رعایت تعداد واحد حداقل  -3-3-4
 

 ثبت نام به صورت مطالعه آزاد -4
را با موافقت استاد درس، دانشکده محل تحصیل خود و نیز  یک درس نظریدر طول مدت تحصیل خود می تواند  یک بارهر دانشجو تنها 

در یک نیمسال تحصیلی تنها درسی را می مرکز ارائه دهنده درس بدون حضور در کالس به صورت مطالعه آزاد )معرفی به استاد( بگذارند. 

 دروس پایه و اصلی نبوده و در آن نیمسال ارائه نشده باشد. توان به صورت مطالعه آزاد اخذ نمود که جزء

 واحد باقیمانده برای فراغت ازتحصیل داشته باشد. 50دانشجو باید در بدو ثبت نام یک درس به صورت مطالعه آزاد، حداکثر  -4-1

. در شودادی ترم به اداره آموزش کل ارسال درس مطالعه آزاد باید در ابتدای ترم اخذ شده و نمره آن به همراه نمرات بقیه دروس ع -4-2

 .شودصورت اخذ درس مطالعه آزاد در تابستان، ثبت نام در ابتدای تابستان انجام شده و نمره آن تا پایان تابستان باید ارسال 

 تعداد واحد درس مطالعه آزاد جزء واحدهای درس دانشجو در آن نیمسال تحصیلی به حساب می آید. -4-3

 د درس مطالعه آزاد باید مدرس تمام وقت دانشکده باشد.استا -4-4

 شورای آموزشی دانشکدهثبت نام در یک درس به صورت مطالعه آزاد با تکمیل فرم مربوطه، امضای استاد درس و سپس موافقت  -5-4

 .استامکانپذیر 

 .یستدرس مطالعه آزاد قابل حذف ن -6-4

 حذف اضطراری )حذف تک درس( -5
 . شودزمان حذف اضطراری )حذف تک درس( در اواخر هر نیمسال بوده و توسط اداره کل آموزش مشخص و ابالغ می 

اید کمتر از نب باقیمانده دانشجو با انجام حذف تک درس تعداد واحدهایکه انجام دهد دانشجو در صورتی می تواند حذف تک درس  -5-1

 .شودواحد  12

 

 حذف پزشکي )مجاز( و حذف ترم -6
های درسی خود داشته ولی پس از فرصت حذف اضطراری و در زمان امتحانات پایان ترم چنانچه دانشجو در طول ترم حضور فعال در کالس

به نحوی دچار مشکالت پزشکی شده که قادر به شرکت در برخی از امتحانات نباشد می تواند درخواست حذف پزشکی آن دروس را نماید. 

جاز یا حذف پزشکی بدهد و مستندات و دالیل خود را نیز الزم است دانشجو در پیشخوان سیستم گلستان درخواست حذف مبدین منظور 

 .اعالم کند

دانشجو تنها در صورتی می تواند تقاضای حذف پزشکی یک درس را بدهد که در امتحان پایان ترم آن درس غایب باشد. در صورت  -6-1

 .شودتایید درخواست حذف پزشکی، این غیبت برای دانشجو غیبت موجه محسوب می 

، تأیید حضور فعال دانشجو در کالسهای دروس درخواستی برای شورای آموزشی دانشکدهاز بررسی درخواست حذف پزشکی در  قبل -2-6

 حذف پزشکی توسط اساتید آن دروس و همچنین تائید پرونده پزشکی متقاضی توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه الزامی است.

 شورای آموزشی دانشکدهچنانچه تعداد دروس مورد تقاضا برای حذف پزشکی در یک نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس باشد، نظر  -3-6

 مواردکمیسیون بررسی به  شورای آموزشی دانشکدهمحل تحصیل دانشجو مالك خواهد بود. در غیر اینصورت، موضوع پس از بررسی در 

 هد شد.دانشگاه ارجاع داده خوا خاص آموزشی
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نماید.  حذف ترممی تواند درخواست  ،چنانچه دانشجو قادر به شرکت در هیچ یک از امتحانات پایان ترم یک نیمسال تحصیلی نباشد -4-6

و سپس در کمیسیون بررسی مسائل  شورای آموزشی دانشکدهدرخواست حذف ترم پس از تکمیل فرم مربوطه و به تأیید رساندن آن ، در 

. در صورت تأیید نهایی درخواست دانشجو، آن نیمسال تحصیلی حذف ولی در سنوات تحصیلی شودشگاه بررسی می خاص آموزشی دان

 .شوددانشجو محسوب می 

 .استدرخواست حذف پزشکی حداکثر دو بار در طول مدت تحصیل امکانپذیر  -6-5

 

 امتحان مجدد -7
 تنها یک درس نظریکه دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی خود در شرایط فراغت از تحصیل بوده و به علت مردود شدن در در صورتی

، در صورت موافقت استاد و مرکز ارائه دهنده درس می تواند درخواست امتحان مجدد از شوداصلی یا تخصصی موفق به فراغت از تحصیل ن

 آن درس نماید.

باید دانشجو این درس را در آخرین نیمسال تحصیلی خود  "امتحان مجدد در یک درس اصلی یا تخصصی الزامابرای درخواست  -7-1

 داشته باشد و در آن مردود شده باشد.

 در هیچ یک از دروس پایه و اصلی امتحان مجدد برگزار نمی شود. -7-2

. حضور فعال دانشجو در کالسهای درس در استان پذیر بررسی درخواست امتحان مجدد دانشجو پس از تکمیل فرم مربوطه امک -7-3

 طول نیمسال تحصیلی و نیز شرکت در کلیه امتحانات آن درس باید به تأیید استاد مربوطه رسیده باشد.

دانشجویان واجد شرایط حداکثر تا هفته سوم ترم باید به مرکز برگزار کننده امتحان مجدد معرفی گردند. امتحان مجدد باید حداکثر  -7-4

 .شودتا هفته چهارم برگزار شده و نمره آن به دانشکده محل تحصیل دانشجو ارسال 

 در آن درس ثبت نام نماید. "هفته پنجم ترم مجددا دانشجو در صورت مردود شدن در امتحان مجدد باید حداکثر تا آخر -7-5

 امتحان پيش ترم -8

داشته باشد می تواند از طریق معاون آموزشی دانشکده  حداکثر دو درس عمومیچنانچه دانشجویی برای فراغت از تحصیل نیاز به گذراندن 

کز مربوطه، در دو هفته اول هر نیمسال تحصیلی، محل تحصیل خود به مرکز ارائه دهنده آن دروس معرفی شود. در صورت موافقت مر

 امتحان پیش ترم برگزارمی شود. تاریخ دقیق امتحانات توسط مرکز مربوطه اعالم می شود.

تعداد واحد دروس پیش ترم و نمرات آنها در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو )نیمسال قبل از نیمسالی که امتحان پیش ترم در  -8-1

می شود( ثبت می شود. بنابراین رعایت سقف واحد اخذ شده برای هر نیمسال با احتساب واحدهای دروس پیش ترم باید  ابتدای آن برگزار

ترم تابستانه  که امتحان پیش ترم در ابتدای ترم اول یک سال تحصیلی برگزار شود، واحدها و نمرات آن جزءصورت پذیرد. در صورتی

 .شودمحسوب می 

 .است 12دروس پیش ترم حداقل نمره قبولی در  -8-2
 

 

 ارزیابي پيشرفت تحصيلي دانشجو -9
ارزشیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کالس، انجام تکالیف و پروژه های درسی، نتایج کوئیزها و 

دانشجو در آن درس است. معیار ارزیابی پیشرفت امتحانات میان ترم و پایان ترم صورت می گیرد. استاد هر درس تنها مرجع ارزیابی 

 تعیین می شود. 20تحصیلی دانشجو نمره نهایی آن درس است که این نمره به صورت عددی بین صفر تا 

است. دانشجویی که در هر درس اجباری مردود شود، ملزم به اخذ مجدد آن درس است. در هر  10حداقل نمره قبولی در هر درس -9-1

 مرات دانشجو اعم از دروس قبولی و مردودی در کارنامه دانشجو ثبت شده و در محاسبه معدل وی منظور می شود.حال کلیه ن

 .استنمره نهایی هر درس پس از قفل نمرات توسط استاد درس در سیستم گلستان غیر قابل تغییر  -9-2

همچنین میانگین نمرات تا پایان آن نیمسال محاسبه و در  در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و -9-3

 کارنامه وی ثبت می شوند.

برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب شده و مجموع حاصل ضربها در تمامی دروسی که  -9-4

 واحدهای اخذ شده تقسیم می شود.دانشجو برای آنها نمره گرفته است )اعم از ردی یا قبولی( بر تعداد کل 



كارشناسي مهندسي مكانيكبرنامه دوره   

 

7 

یا باالتر  باشد. در غیر اینصورت، نام نویسی  12میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی حداقل باید  ثبت نام مشروط: -9-5

سال دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود. دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند، به جز در آخرین نیم

 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد. 14تحصیلی، حق انتخاب بیش از 

. شوداز ادامه تحصیل محروم می  شودنیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب در دوره کارشناسی مشروط چنانچه دانشجو در سه  -9-5-1

واحد غیرعمومی باشد  60)به شرطی که حداقل  واحد درسی را با نمره قبولی گذرانده باشد 70در چنین شرایطی در صورتیکه حداقل 

 تقاضای مدرك کاردانی در همان رشته را نماید. دانشجو می تواند باشد( 12و معدل وی باالی 

 حضور و غياب -10
مجموع ساعات آن  16/3حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است. ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 

 .شوددر غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می  .رس تجاوز کندد

 16/3غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد، جزء  -10-2

 غیبت دانشجو محسوب می شود.

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس )به  -10-3

 .شوددلیل حذف پزشکی و مجاز( موجب حذف آن درس می 

 .است شورای آموزشی دانشکدهمرجع تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و امتحان،  -4-10

 انشگاه دیگرمهمان شدن در د -11
هر دانشجو حداکثر در دو نیمسال تحصیلی و یک ترم تابستانه با موافقت شورای آموزشی دانشکده می تواند در دیگر دانشگاه های معتبر 

 ( به صورت مهمان تحصیل کند. شورای آموزشی دانشکدهکشور )طبق نظر 

واحد درسی  56کل واحدهای درسی دوره کارشناسی باشد. )معادل  %40تعداد واحدهای گذرانده به صورت مهمان نباید بیش از  -11-1

 برای کارشناسی مهندسی مکانیک(

 .است شورای آموزشی دانشکدهپذیرش واحدهای گذرانده به صورت مهمان برعهده پس از بازگشت دانشجوی مهمان،  -2-11

ل نمرات کلیه دروسی که به صورت مهمان اخذ شده اند )اعم از پذیرفته شده و نشده( در میانگین نمرات دانشجو محسوب در هر حا -11-3

 می شوند.

در صورت وجود برخی تفاوت ها در نظام های آموزشی دانشگاه مبدأ و دانشگاه مهمان، رعایت نظام آموزشی دانشگاه مبدأ الزامی -11-4

 است.

 .شوداز تحصیل در هر حال توسط دانشگاه مبدأ صادر می مدرك فراغت  -11-5

مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیسمال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده  -11-6

 باشد.

 مرخصي تحصيلي -12

حداکثر دو نیمسال تحصیلی به صورت متوالی یا متناوب برای هر دانشجو در کل مدت تحصیل خود می تواند درخواست استفاده از مرخصی 

رخواست مرخصی تحصیلی دانشجو ابتدا د. تائید استنماید. زمان درخواست مرخصی حداقل دو هفته قبل از شروع یک نیمسال تحصیلی 

 .بررسی می شود کمیسیون بررسی موارد خاص آموزشی دانشگاهو سپس توسط  شورای آموزشی دانشکده در

دالیل پزشکی دانشجو برای استفاده از مرخصی تحصیلی، قبل از ارائه درخواست باید توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تأیید  -12-1

 شده باشد.

 .یستواحد درسی برای فراغت از تحصیل داشته باشد مجاز به استفاده از مرخصی تحصیلی ن 12چنانچه دانشجو کمتر از  -12-2

 د.شوسنوات تحصیلی دانشجو محسوب می  مدت مرخصی تحصیلی جزء -12-3

 ب در سنوات تحصیلی است.جو دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساحداکثر مدت مجاز مرخصی زایمان دانش

 

 

 

 فراغت از تحصيل -13
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مقررات این آیین نامه با موفقیت  دانشجویی که کلیه واحدهای درسی الزم برای دوره کارشناسی را طبق برنامه مصوب دانشکده و بر اساس

 گذرانده باشد فارغ التحصیل )دانش آموخته( آن دروه شناخته می شود.

تاریخ فراغت از تحصیل بسته به زمان تعیین آخرین نمره دانشجو و ارسال صورتجلسه فارغ التحصیلی به اداره کل آموزش در یکی  -13-1

از ماه های تیر، شهریور یا بهمن هر سال در نظر گرفته می شود. آخرین مهلت ارسال صورتجلسه فارغ التحصیلی برای زمانهای مذکور به 

 .استاسفند ماه  15ر و مه15مرداد،  15ترتیب 

، مجموع تعداد کل واحدهای محسوب شده برای آخرین نیمسال و ترم تابستانه شهریورماه برای فارغ التحصیل شدن در -13-1-1

 واحد باشد. 28نباید بیش از 

  باشد.های مازاد می دواحهزینه  ، دانشجو ملزم به پرداختواحد درسی توسط دانشجو 140اخذ بیش از در صورت  -13-2

باشد تا در رشته تحصیلی خود مدرك کارشناسی دریافت کند.  12میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل  -13-3

باشد، دانشجو می تواند چنانچه از نظر طول مدت تحصیل مانعی نداشته باشد، درخواست اخذ مجدد  12در صورتیکه این میانگین کمتر از 

واحد قبول شده است را در یک نیمسال تحصیلی نماید. در اینصورت نمرات دروس  12واحد از درس هایی که با نمره کمتر از  20حداکثر تا 

. تأیید درخواست دانشجو شودتکراری عالوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت شده و در محاسبه میانگین کل نمرات وی محسوب می 

 .است آموزشی دانشکده شورایدر این مورد به عهده 

دانشجویی که به هر دلیل نتواند از مقررات مذکور در بند قبل استفاده نماید می تواند تقاضای مدرك کاردانی در رشته  -13-3-1

 خود نماید.
 

 برنامه دوره كارشناسي مهندسي مکانيک -14

آورد، ولی در تر را پدید میتر و تخصصیامکان مطالعه عمیقهای مختلف اگر چه به نظر می رسد که تقسیم رشته های مهندسی به گرایش

های حرارت و در مورد گرایش "کند که در بخش بزرگی از صنایع فاقد کارایی الزمند.  مثالهایی تقسیم میواقع دانشجویان را به گروه

اند، برای گرفتن مجموعه دروسی که یروگاهیمند به طراحی تجهیزات نجامدات در مهندسی مکانیک افرادی که عالقهسیاالت یا طراحی

آموزان در مرحله گذراندن کنکور هایی از این مقوله بسیار زیاد است.  از طرف دیگر دانشترکیبی از دو گرایش باشد محدودیت دارند و مثال

 "ا دید و شناخت دقیق نیست.  بعضاب "های مختلف هر رشته ندارند و گرایش انتخابی آنها در زمان کنکور لزوماشناخت دقیقی از گرایش

شوند.  بدیهی است در صورتی پس از ورود به دانشکده و گذراندن چندین ترم و آشنایی با مباحث مختلف از انتخاب اولیه خود ناراضی می

انتخاب خود  که دانشجویان مهندسی مکانیک گرایش خود را پس از گذراندن تعدادی از دروس اصلی انتخاب کنند، رضایت بیشتری از

خواهند داشت. بسیاری دالیل دیگر از جمله عدم امکان ارائه برخی دروس در بعضی دانشگاه ها، یا لزوم اخذ دروس عمومی و مسایلی از این 

اد اندرکاران آموزش کشور برای پذیرش تغییرات در برنامه های دانشگاهی، انگیزه کافی برای بازنگری و پیشنهقبیل، همچنین آمادگی دست

 برنامه جدیدی را برای مجموعه مهندسی مکانیک پدید آورد.

 شوند و با درجه مهندسی مکانیک فارغ التحصیل خواهند شد.  کلیه دانشجویان میدانشجویان در بدو ورود بدون هیچ گرایش خاصی پذیرش 

واحد باقیمانده  27  دروس تخصصی را انتخاب و  گذرانند و در پایان ترم چهارم مجموعه ای ازواحد درسی را به صورت مشترك می 113

های درسی تخصصی ممکن است در چندین درس شده انتخاب خواهند کرد.  مجموعه را از میان دروس آن مجموعه طبق ضوابط تعیین

توانایی پیشرفت او  فصل مشترك داشته باشند.  معیارهایی از قبیل معدل کل و معدل دروس خاص که عالقه دانشجو به آن مجموعه و نیز

 سازد، در تعیین اولویت دانشجویان برای انتخاب مجموعه دروس تخصصی مؤثر است.را مشخص می

 ( تدوین شده است.1واحد درس برای اخذ درجه مهندسی مکانیک به شرح جدول ) 140برنامه تحصیلی پیشنهادی بر اساس سقف 

 مکانيک( چارچوب كلي دروس دوره كارشناسي مهندسي 1جدول )

 دروس عمومی

 دروس پایه

 دروس اصلی

 دروس تخصصی

 پروژه

 کارآموزی

 واحد 20

 واحد 25

 واحد  64

 واحد  27

 واحد   3

 واحد   1

 واحد 140 جمع
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( است که محتوای آن ها توسط وزارت علوم، تحقیقات 2برنامه دروس عمومی موجود در دانشگاه به شرح جدول ) دروس عمومي: -14-2

 است. دانشجویان می بایست طبق توضیحات هر یک از مجموعه دروس زیر، دروس معارف اسالمی را بگذرانند.تعیین شدهو فناوری 

پایه  "شوند.  این دروس مجموعا( پیشنهاد می3با توجه به برنامه موجود در دانشگاه، دروس پایه به شرح جدول ) دروس پایه:  -14-3

 دهند.علمی دانشجو را شکل می

شوند، پایه های مهندسی مکانیک بوده و با توجه به نیازهای روز در داخل دانشکده ارائه می "دروس اصلی که عمدتا: دروس اصلي -14-4

  ( هستند.4شوند. دروس اصلی شامل دروس مندرج در جدول )به دانشجو انتقال داده می

  دروس ( گذرانده باشند.6را تا پایان ترم ششم )دانشجویان باید به گونه ای برنامه ریزی نمایند كه كليه دروس اصلي 

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

( در یک واحد 7و 6هفته در تابستان سوم )بین ترم  8هر دانشجو باید دوره کارآموزی خود را به مدت حداقل  دوره  كار آموزی:  -14-5

صنعتی از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشکده انجام خواهد شد. اهداف دوره کارآموزی صنعتی بگذراند.  مراحل ثبت نام و جایابی در واحد 

 شود:در موارد زیر خالصه می

 الف( آشنایی دانشجویان با صنعت و امکانات واحدهای صنعتی مرتبط با رشته تحصیلی

 ب( آموزش عملی دانشجویان و تطبیق تئوری و عمل

شنایی با مسائل و معضالت واحدهای صنعتی و در نتیجه ذهنیت یافتن صحیح دانشجو در رابطه با رشته ج( پی بردن به فضای واقعی کار و آ

 تحصیلی و کار آینده

 د(  انتخاب پروژه، زمینه پژوهش و کار و ... از بین مسائلی که در رفع نیازهای اساسی و ضروری جامعه مؤثر خواهد بود.

در ساختن و جهت دهی به شخصیت علمی و فنی دانشجویان، اهمیت این دوره کوتاه مدت و بهای با توجه به اهداف باال و نقش کارآموزی 

 شود.زیادی که دانشجو باید برای آن قائل باشد مشخص می

 واحد درسی است. 1کارآموزی معادل  -14-5-1

 کار آموزی می باشند. واحد درسی شده اند مجاز به اخذ 100کلیه دانشجویانی که موفق به گذراندن حداقل  -14-5-2

دانشجو پس از اتمام دوره کارآموزی باید گزارش کارآموزی خود را تحویل دفتر ارتباط با صنعت دانشکده داده تا ارزیابی  -4-5-3

در  "ردی"یا  "قبولی"دانشکده از دوره کارآموزی دانشجو بر اساس این گزارش صورت گیرد. درس کارآموزی بدون نمره و تنها با 

 .شودامه دانشجو منظور می کارن

در سال آخر دوره کارشناسی، دانشجو باید ضمن انتخاب استاد راهنمای پروژه خود و تعیین موضوع پروژه با  پروژه كارشناسي: -14-6

اصلی خود هماهنگی ایشان، پیشنهادیه پروژه کارشناسی خود را به شورای آموزشی دانشکده تا انتهای هفته چهارم بعد از انجام ثبت نام 

ارائه دهد تا پس از تائید شورا )توسط دانشجو پیگیری تایید پیشنهادیه پروژه از دفتر آموزش صورت می پذیرد( و انجام پروژه، مراحل 

 واحد درسی است. 3آموزش را برای تائید گزارش نهایی به اتمام رساند.  پروژه کارشناسی معادل 

 .است مجازواحد درسی  100 ثبت نام در پروژه پس از گذراندن -14-6-1

واحد اخذ نموده باشند مجاز به ادامه پروژه  12دانشجویانی که در آخرین ترم تحصیلی خود جهت فارغ التحصیلی کمتر از  -14-6-2

 در ترم بعدی نمی باشند.

دانشجو پس از انجام کامل پروژه باید گزارش پروژه خود را به تایید استاد راهنمای پروژه و سپس معاون آموزشی و  -14-6-3

 .استپروژه  شفاهی و ارائهثبت نمره دانشجو در درس پروژه منوط به انجام کلیه مراحل تأیید گزارش مربوطه  دانشکده برساند.

برای فارغ  مردادماه 10بهمن ماه،  30اسفند برای فارغ التحصیالن  10ی حداکثر زمان ارسال نمره پروژه کارشناس -14-6-4

 .استالتحصیالن شهریور ماه  فارغبرای  مهر 10التحصیالن تیرماه و 

 در صورت عدم ارائه پروژه و عدم تحویل به موقع جهت درج نمره پروژه ، نمره صفر در سیستم درج خواهد گردید.

  دروس تخصصي: -14-7
 برای مهندسی مکانیک تدوین شده که شامل تخصص های زیر است. مجموعه تخصصي 4تعداد 

 ساخت و توليد ، سيستمهای دیناميکي و مکاترونيک ، طراحيو  مکانيک جامدات ، حرارت و سياالت

در دانشکده و اهمیت موضوع هر مجموعه در برگیرنده دروس مرتبط با یک تخصص خاص است.  این مجموعه ها با توجه به امکانات موجود 

اند.  دانشجویان در پایان ترم چهارم ضمن انتخاب مجموعه مورد عالقه خود باید برای برنامه ریزی و اخذ آن ها انتخاب و تدوین شده
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 9الی  6 .  فهرست دروس این مجموعه ها در جداولواحد اخذ کند 27 درسی باید واحدهای مذکور اقدام کنند. دانشجو از هر مجموعه 

 اند.آورده شده

 ی تخصصی کمک خواهد کرد:توجه به موارد زیر در انتخاب بهتر مجموعه

های ارائه شده تفاوت ارزشی باهم ندارند و همه آنها مورد نیاز بخش های مختلف از نظر دانشکده مهندسی مکانیک، مجموعه -1

های دانشکده است. همچنین، توزیع طبیعی ر از تمامی پتانسیلها به معنی استفاده بهتباشند. ارائه شدن همه مجموعهجامعه می

های مهندسی التحصیالن به جامعه در کلیه تخصصهای تخصصی ارائه شده تضمین کننده عرضه فارغدانشجویان در همه مجموعه

 باشند.مکانیک می

و با در نظر گرفتن آینده شغلی خویش  شود تا مجموعه تخصصی خود را بر اساس عالقه شخصیبه دانشجویان گرامی توصیه می -2

های پیشرفت آن انتخاب کنند. نداشتن استقالل فکری، انتخاب بر اساس اولویتها و عالیق دیگر دانشجویان و ...، مزیتهای و زمینه

 برد.برنامه جدید را برای دانشجو از بین می

خود را با توجه به عملکرد خویش در دروس گذرانده تا که در انتخاب مجموعه تخصصی، هر دانشجو نقاط قوت  شودپیشنهاد می -3

 به حال و استعدادهای ذاتی خود در نظر بگیرد.

شوند، بر اخذ دروس اصلی مجموعه انتخابی در ترم ارائه شده تاکید ارائه می"سالی یکبار  "با توجه به اینکه دروس تخصصی اکثرا -4

 شود.می

های مختلف کارشناسی ارشد ایجاد زیتی برای ادامه تحصیل دانشجو در گرایشانتخاب مجموعه تخصصی هیچگونه محدودیت و م -5

 نخواهد کرد.

  



كارشناسي مهندسي مكانيكبرنامه دوره   

 

11 

 

 
 

 (  فهرست دروس عمومي2جدول )

 الزام به اخذ واحد نام درس شماره درس

26-10-105 

26-10-011 

26-10-014 

26-10-205 

26-10-012 

26-10-013 

 1معارف اسالمی 

 1اندیشه اسالمی 
 سیاسی در ایرانحقوق اجتماعی و 

 2معارف اسالمی 

 2اندیشه اسالمی 

 انسان در اسالم

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 است درس 6درس از  2دانشجو ملزم به گذراندن 

26-10-272 

26-10-012 

26-10-022 

26-10-023 

26-10-024 

 اخالق و تربیت اسالمی

 فلسفه اخالق

 اخالق اسالمی

 آئین زندگی

 عرفان عملی در اسالم

2 

2 

2 

2 

2 

 استدرس   5 درس از 1دانشجو ملزم به گذراندن 

26-10-141 

26-10-031 

26-10-032 

26-10-033 

 ریشه های انقالب اسالمی

 انقالب اسالمی ایران

 آشنایی با قانون اساسی

 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(

2 

2 

2 

2 

 استدرس  4درس از  1دانشجو ملزم به گذراندن 

26-10-103 

26-10-041 

26-10-042 

26-10-0436 

 تاریخ اسالم

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 تاریخ امامت

2 

2 

2 

2 

 استدرس  4درس از  1دانشجو ملزم به گذراندن 

26-10-131 

26-10-051 

26-10-052 

 متون اسالمی

 تفسیر موضوعی قرآن

 تفسیر موضوعی نهج البالغه

2 

2 

2 

 استدرس  3درس از  1دانشجو ملزم به گذراندن 

 27-10-101و102

 27-10-103و104

  1تربیت بدنی

 2تربیت بدنی

1 

1 

 

  3 فارسی 26-10-252

  3 زبان عمومی فنی و مهندسی 25-10-111

  20 واحد جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  فهرست دروس پایه3) جدول

 واحد نام درس شماره درس

19-14-106 

19-14-107 

19-14-251 

 1ریاضی عمومی 

 2ریاضی عمومی 

 معادالت دیفرانسیل

3 

3 

3 
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17-30-150 

19-14-271 

20-10-115 

20-10-115 

20-10-116 

20-10-126 

21-10-103 

 برنامه سازی کامپیوتر

 محاسبات عددی

 1فیزیک 

 2فیزیک 

 آز فیزیک حرارت

 آز فیزیک الکتریسیته ومغناطیس

 شیمی عمومی مهندسی

3 

2 

3 

3 

1 

1 

3 

  25 واحد  جمع
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 (  فهرست دروس اصلي4) جدول
 واحد نام درس شماره درس

19-14-252 

15-10-157 

15-10-373 

15-12-153 

15-18-2423 

15-12-211 

15-12-251 

11-10-308 

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 

 ریاضی مهندسی

 1نقشه کشی و نقشه خوانی 

 روشهای تولید وکارگاه

 استاتیک

 1دینامیک 

 1مقاومت مصالح

 2مقاومت مصالح 

 علم مواد

 1ترمودینامیک

 2ترمودینامیک

 1مکانیک سیاالت 

 2مکانیک سیاالت

 1طراحی اجزاء 

 2طراحی اجزاء 

 1انتقال حرارت 

 دینامیک ماشین

 ارتعاشات

 کنترل اتوماتیک

 مبانی سیستم های مکاترونیک

 کاربرد برق و الکترونیک

 آز مکانیک سیاالت

 آز ترمو و انتقال حرارت

 آز مقاومت مصالح

 آز ارتعاشات و دینامیک ماشین

 روشهای تحقیق و مستند سازی

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 واحد معج
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 ترم اول شش پيشنهادی دروس )5(جدول 

 نيمسال اول

 

 نيمسال دوم

 پيشنياز )همنياز( واحد نام درس شماره درس پيشنياز )همنياز( واحد نام درس شماره درس

6101914 7191410  3 1ریاضیات عمومی    1ریاضی  3 2ریاضیات عمومی  

) 3 1فیزیک  2010115 1ریاضی   1فیزیک  -1ریاضی  3 استاتیک 1512153 (

 (2)ریاضی  -1فیزیک  3 2فیزیک  2010125 __ 3 شیمی عمومی مهندسی 2010103

3-2 دروس عمومی 2610105   3 عمومی فنی و مهندسیزبان  2510111 __ 

3-2 دروس عمومی 2610205 __ 1 1تربیت بدنی  2710101  - 

 1تربیت  1 2تربیت بدنی  2710102 __ 2 1نقشه کشی و نقشه خوانی 1510158

) 1 1آز فیزیک  2010116 1فیزیک   (1)ریاضی  3 برنامه سازی کامپیوتر 1730150 (

 )برنامه سازی کامپیوتر( 0 کارگاه برنامه سازی کامپیوتر 1730151    
 

 نيمسال سوم

 

 نيمسال چهارم

 پيشنياز )همنياز( واحد نام درس شماره درس پيشنياز )همنياز( واحد نام درس شماره درس

) 3 معادالت دیفرانسیل 1914251 2ریاضی   2ریاضی -دیفرانسیل 3 ریاضی مهندسی 1914252 (

1824315  1مقاومت مصالح  3 2مقاومت مصالح  1512251 )دیفرانسیل( -استاتیک 3 دینامیک  

 )دیفرانسیل( -استاتیک  3 1مکانیک سیاالت  1514250 1فیزیک  -1ریاضی  3 1ترمودینامیک  1514210

 )مکانیک سیاالت( -1ترمو  3 2ترمودینامیک  1514262 استاتیک 3 1مقاومت مصالح  1512211

 شیمی عمومی مهندسی 3 علم مواد 1110308 2ریاضی -برنامه نویسی کامپیوتر 2 محاسبات عددی 1914271

3-2 عمومی  دروس  (2)فیزیک -1آز فیزیک 1 فیزیک الکتریسیتهآز  2010126  __ 

3-2 دروس عمومی  2فیزیک 3 کاربرد برق و الکترونیک 1510255 __   

        
 

پنجم نيمسال  

 

 ششمنيمسال 

 پيشنياز )همنياز( واحد نام درس شماره درس پيشنياز )همنياز( واحد نام درس شماره درس

3111815  1طراحی اجزاء -1نقشه  -علم مواد 3 2طراحی اجزاء 1512377 ریاضی مهندسی -2مقاومت -دینامیک 3 ارتعاشات 

3011512 3531815 2مقاومت-1دینامیک -1نقشه -علم مواد 3 1طراحی اجزاء   ارتعاشات -کاربرد برق  3 کنترل اتوماتیک 

3141514  (2)مکانیک سیاالت - 1ترمودینامیک 3 *  1انتقال حرارت  1514310 1مکانیک سیاالت 3 2مکانیک سیاالت 

3091815 4231815 1دینامیک 3 دینامیک ماشین   کاربرد برق و الکترونیک 3 *انی سیستمهای مکاترونیکبم 

     (2)مکانیک سیاالت - 1ترمودینامیک 3 *  1انتقال حرارت  1514310

4231815      برق و الکترونیک کاربرد 3 * مکاترونیکمبانی سیستمهای  

         

                                               یکي از دو درس فوق بسته به مجموعه تخصصيحداقل  *

       5در صورت عدم اخذ در ترم درس اخذ *    

 جهت اطمينان از پيش نياز دروس به سيستم گلستان مراجعه فرمائيد.
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 ( (Thermo Fluidsحرارت و سياالت( دروس تخصصي مجموعه 6جدول )
 واحد دروس اختياری مجموعه شماره درس  واحد دروس اجباری مجموعه شماره درس

 2 اندازه گیری سیستمهای کنترل  405-10-15 3 (6)طراحی سیستم های تهویه مطبوع 15-14-410

 2 2نقشه کشی و نقشه خوانی 258-10-15 3 (7)طراحی مبدلهای حرارتی 15-14-456

 1 و برودتی کارگاه تاسیسات حرارتی 161-10-24 3 (7)توربوماشین 15-14-356

 1 نقشه کشی و نقشه خوانی تاسیساتی 358-10-15 1 و ورقکاری کاریکارگاه جوش 24-10-150

 2 (7)انرژی خورشیدی 473-14-15 1 کارگاه ماشین های افزار 24-10-102

 2 (8) سوخت و احتراق 414-14-15 1 کارگاه اتومکانیک 24-10-151

 3 (8) سیستمهای انتقال آب 402-14-15 1 کارگاه برق 24-10-171

 2 اقتصاد و مدیریت صنعتی 426-10-13 13 جمع كل واحد اجباری -

 2 (7)2انتقال حرارت  15-14-378   

 2 (8) داخلی موتورهای احتراق 15-14-361   

 3 (8) (CFD) روشهای عددی در سیاالت 15-14-454   

 2 (7) دینامیک گازها 15-14-403   

 2 (8) نیروگاه حرارتی 15-14-421   

 3 متالوژی مکانیکی 395-10-15   

 2 مکانیک زبان تخصصی 25-10-315   

 1 آز مکاترونیک 15-12-427   

 2 (6) سردخانهطراحی سیستمهای تبرید و  15-14-456   

 2 (8ت)توربین گاز و موتور ج 15-14-413   

 2 (8تبدیل انرژی) 15-14-397   

 2 (6مدیریت انرژی ) 15-14-406   

 3 (7هیدرو آیرو دینامیک) 15-14-430   

 3 تاسیسات ساختمان 15-14-262   

 3 انتخاب آزاد -   

      

      

      

      

      

 14 واحد اختياری قابل اخذ از ليست    

 بعضی از دروس درج گردیده است ترم پیشنهادی گروه آموزشی جهت اخذ درس می باشد. شماره ای که در کنار  *
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  و طراحي ( دروس تخصصي مجموعه مکانيک جامدات7جدول )
(Solid Mechanics & Design) 

 

 واحد دروس اختياری مجموعه درس شماره  واحد دروس اجباری مجموعه شماره درس

 2 3مقاومت مصالح  341-12-15 2 (6) 2نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی  15-10-257

 3 (7) اصول مهندسی نصب و نگهداری 401-12-15 3 (8پالستیسته عملی ) 15-12-458

 افزار های کارگاه ماشین 24-10-102
 3 شناخت فلزات صنعتی 11-10-141 1

 کارگاه اتومکانیک 24-10-151
 2 (8) یاتاقان و روغنکاری 15-10-487 1

 کارگاه  جوشکاری و ورقکاری 24-10-150
 3 (7) وماتیکپنهیدرولیک و  15-10-452 1

 3 (7طراحی قالب ) 403-16-15 1 آز مکاترونیک 15-12-427

 1 (8) وماتیکپنآز هیدرولیک و  355-10-15 2 (6طراحی مکانیزمها ) 15-18-352

 2 اقتصاد و مدیریت صنعتی 426-10-13 2 (7مواد مرکب ) 15-12-387

 2 مکانیک  زبان تخصصی 25-10-315   

 3 (8مونتاژ مکانیکی و طراحی قیدو بند ) 485-16-15 13 جمع كل واحد اجباری 

 2 (8دینامیک خودرو ) 15-18-454   

 3 (8)روشهای طراحی مهندسی  15-12-421   

 3 (8رباتیک ) 15-18-365   

 2 (7ارتعاشات کاربردی ) 15-18-412   

 3 )7)اجزا محدود مقدماتی) طراحی به کمک کامپیوتر 15-12-451   

 2 آکوستیک مهندسی 15-18-453   

 3 ی کیمکان یمتالورژ 15-10-395   

 2  2دینامیک  15-12-399   

 3 انتخاب آزاد -   

      

      

      

  14 واحد اختياری قابل اخذ از ليست    

 بعضی از دروس درج گردیده است ترم پیشنهادی گروه آموزشی جهت اخذ درس می باشد. شماره ای که در کنار  *
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 و مکاترونيک يستمهای دیناميکيس( دروس تخصصي مجموعه 8ول )جد

Dynamical systems and Mechatronics)) 

 
 واحد دروس اجباری مجموعه شماره درس

 

 واحد دروس اختياری مجموعه شماره درس

 3 (7)هیدرولیک و پنوماتیک 452-10-15 1 *آز مکاترونیک  15-12-427

 2 (6) 2نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی  258-10-15 1 *زارفاکارگاه ماشینهای  24-10-102

 1 کارگاه اتومکانیک  151-10-24 2 (7ارتعاشات کاربردی) 15-18-412

 3 (7اصول نصب و نگهداری) 401-12-15 3 (7پردازش درسیستمهای مکاترونیکی) 15-18-428

 2 اندازه گیری و سیستمهای کنترل 405-10-15 3 (8طراحی سیستم های کنترلی) 15-18-430

 2 مدیریت صنعتی اقتصاد و 426-10-13 3 (8)رباتیک 15-18-365

 1 2آز مکاترونیک  432-18-15 2 (6طراحی مکانیزمها) 15-18-352

 1 کارگاه جوشکاری و ورقکاری  150-10-24 3 (8) طراحی به کمک کامپیوتر 15-12-451

 2 (8دینامیک خودرو) 454-18-15 2 آکوستیک مهندسی 15-18-453

 3 (8) طراحی مهندسیروشهای  421-12-15 2 2دینامیک 15-12-399

 2 اقتصاد و مدیریت صنعتی 13-10-426   

 2 مکانیک تخصصیزبان  315-10-25 13 جمع كل واحد اجباری 

 

اجباری بوده و دانشجو موظف است از بين  *اخذ دو درس دارای 

 واحد دیگر نيز اخذ نماید.  11سایر دروس

 1 آز هیدرولیک و پنوماتیک 15-10-355

 3 متالوژی مکانیکی 15-10-395

 2 ماشین های کنترل عددی 15-16-423

 1 آز ماشین های کنترل عددی 15-16-429

 3 انتخاب آزاد -

 14 واحد اختياری قابل اخذ از ليست  

 

 اخذ درس می باشد.بعضی از دروس درج گردیده است ترم پیشنهادی گروه آموزشی جهت  شماره ای که در کنار              
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  ( دروس تخصصي مجموعه ساخت و توليد9جدول )

(Manufacturing) 
 واحد دروس اجباری مجموعه شماره درس

 

 واحد دروس اختياری مجموعه شماره درس

 3 (7)هیدرولیک و پنوماتیک 452-10-15 2 (6)روش های اندازه گیری 15-16-305

 1 (8آز هیدرولیک وپنوماتیک ) 355-10-15 1 (6)های اندازه گیری آز روش 15-16-307

 2 (8)طراحی وساخت به کمک کامپیوتر 437-16-15 2 (7) 2نقشه کشی و نقشه خوانی  15-10-258

 1 آز طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 479-16-15 3 (6مبانی ماشینکاری و ماشینهای ابزار) 15-16-483

 3 (8طراحی قالب) 403-16-15 1 (6)1ماشین ابزارکارگاه  15-16-410

 3 (8مونتاژمکانیکی و طراحی قیدو بند) 485-16-15 1 (7مبانی ماشین کاری)کارگاه  15-16-415

 2 اقتصاد و مدیریت صنعتی 426-10-13 1 (7)2ماشین ابزارکارگاه  15-16-410

 3 (8پالستیسیته عملی) 458-12-15 2 (7)ماشین های کنترل عددی 15-16-423

 2 (8اصول ریخته گری ) 363-16-15 1 (7)یآز ماشین های کنترل عدد 15-16-429

 2 (7تکنولوژی جوشکاری ) 369-16-15 2 (7)تولید مخصوص 15-16-461

 2 (6عملیات حرارتی ) 419-16-15 16 جمع كل واحد اجباری 

 

 1 کارگاه تکنولوژی جوشکاری 15-16-439

 1 (8کارگاه تولید مخصوص) 15-16-453

 3 (6)متالوژی مکانیکی  15-10-395

 3 (7) روشهای طراحی مهندسی 15-12-421

 3 مکانیک تخصصیزبان  25-10-315

 3 شناخت فلزات صنعتی 11-10-141

 3 (7اصول نصب و نگهداری) 15-12-401

 3 (7مکاترونیکی)پردازش در سیستمهای  15-18-428

 1 کارآفرینی 13-10-406

 2 اقتصاد و مدیریت صنعتی 13-10-426

 3 انتخاب آزاد -

   

  
 

 11 واحد اختياری قابل اخذ از ليست  

 باشد.بعضی از دروس درج گردیده است ترم پیشنهادی گروه آموزشی جهت اخذ درس می  شماره ای که در کنار  *                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


