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

ترين كانيك دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان قديميمكند. دانشكده مهندسي رشته مهندسي مكانيك فعاليت مي
هاي دانشگاه شناخته شده و همواره مسير رشد و تكامل خود را بر اساس نيازهاي دانشگاه و كشور منطبق دهدانشك

 ساخته است.
حاوي اطالعات مرتبط با كليه  http://mech.iut.ac.irپايگاه اينترنتي دانشكده مهندسي مكانيك با آدرس 

هاي آموزش هاي آموزشي و اطالعيهكليه قوانين آموزشي دانشكده، فرمهاي دانشكده است و دسترسي به فعاليت
  .استپذير از طريق  اين سايت امكان

  آموزش سايت دانشكده از  چهار بخش تشكيل شده است:
  گيرد)هاي دفتر آموزش در اين بخش قرار مي( كليه اطالعيه هااطالعيه -١
 هاي آموزشي مورد نياز در اين قسمت قرار داده شده است)( همه فرم فرمها -٢
(دروس فعال دانشكده مهندسي مكانيك و همچنين دروسي كه در ترم زوج يا فرد ارائه  جدول دروس -٣

 را در اين قسمت مي توان مشاهده نمود) شوندمي
شي از طريق هائي كه به عنوان مقررات آموز(مقررات آموزشي دانشكده مكانيك و بخشنامه مقررات -٤

جهت اطالع دانشجويان در اين بخش قرار دارد. الزم به توضيح  شودها ابالغ مي وزارت علوم به دانشگاه
همواره آخرين نسخه آن در  استتغييراتي  داراياست كه با توجه به اينكه مقررات آموزشي دانشكده 

 سايت قرار داده مي شود)
   http://www.iut.ac.irدانشگاه: پايگاه اينترنتي 

   http://mech.iut.ac.ir :پايگاه اينترنتي دانشكده مهندسي مكانيك
  

   



 
 

 

  نظام آموزشي و تعاريف كلي -١
، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن واحدياست. در نظام  واحديآموزش در تمام دانشگاه هاي كشور مبتني بر نظام 

  درس سنجيده شده و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود مي شود.
ساعت، عملي يا  ١٦هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري  واحد درسي: -١-١

يك نيمسال تحصيلي (ترم) طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه  ساعت و در طول ٤٨ساعت،كارگاهي  ٣٢آزمايشگاهي 
  شود.ريزي تدريس مي

هر سال تحصيلي شامل دو نيمسال تحصيلي (ترم) و يك دوره تابستاني (ترم تابستان) است. يك  سال تحصيلي: -٢-١
  .استهفته آموزش  ٦هفته و يك دوره تابستاني به مدت  ١٦نيمسال تحصيلي به مدت 

  شود.مدت امتحانات پايان ترم هر نيمسال يا دوره تابستاني جزء مدت آموزش محسوب نمي -١-٢-١
پس از ثبت نام در نيمسال اول تحصيلي، يك نفر استاد راهنما از طرف دانشكده براي هر دانشجو : استاد راهنما -٣-١

ماتي و اصلي، حذف اضطراري و ...خود را . تمامي دانشجويان بايد كليه اقدامات آموزشي نظير ثبت نام مقدشودمنظور مي 
  زير نظر استاد راهنما انجام دهند.

معاون  -٣معاون آموزشي،  -٢رئيس،  -١ :ازاست  هيئت رئيسه دانشكده متشكل هيئت رئيسه دانشكده: -٤-١
  فرهنگي  -دانشجويي سرپرست -٥ ،سرپرست تحصيالت تكميلي -٤، و ارتباط با صنعت پژوهشي

دانشكده مسئول امور آموزشي دانشكده بوده و كليه تصميم گيري هاي مرتبط با مسايل آموزشي دانشجويان معاون آموزشي 
با نظارت وي انجام مي شوند. مراحل مربوط به تمامي درخواست هاي آموزشي دانشجويان  "شوراي آموزشي دانشكده"در 

ارجاع داده  شوراي آموزشي دانشكدهم گيري نهايي به انجام شده و سپس براي تصمي "دفتر آموزش دانشكده"ابتدا بايد در 
  شود.

  
  واحدهاي درسي در طول مدت تحصيل -٢

  واحد است. ١٤٠تعداد واحدهاي الزم براي گذراندن دوره كارشناسي مهندسي مكانيك برابر 
  واحد درسي را انتخاب كند. ٢٠و حداكثر  ١٢حداقلهر دانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلي  -١-٢

  واحد معاف است. ١٢جو از رعايت شرط انتخاب حداقل در آخرين نيمسال تحصيلي، دانش -١-١-٢
داشته باشد مي تواند با نظر دانشكده در  ١٧اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمرات بيش از  -٢-١-٢

  واحد درسي اخذ كند. ٢٤نيمسال بعد تا 
واحد جهت فارغ التحصيلي نياز داشته باشد، حتي  ٢٤تحصيل حداكثر  در مواردي كه دانشجو براي فراغت از -٣-١-٢

  باشد ، با نظر دانشگاه مي تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را در يك نيمسال انتخاب كند.  مشروطاگر 
 حذف اضطراريواحد درسي داشته باشند مجاز به  ١٢از  كمتر در يك نيمسال تحصيلي دانشجوياني كه -٤-١-٢
  .نيستند

واحد درسي است. اين سقف براي دانشجويان فارغ التحصيل  ٦تعداد واحدهاي انتخابي ترم تابستان حداكثر  -٥-١-٢
  واحد قابل افزايش است.  ٨تا حداكثر 

  
سال به  ٤واحد در طول  ١٤٠برنامه ريزي دروس ترمي دانشجويان توسط دانشكده به گونه اي انجام شده كه كل  -٢-٢

  سال است.  ٤حصيل در دوره هاي كارشناسي پيوسته ر مدت مجاز تاتمام رسد. حداكث



 
 

 

كه حداقل  دانشجويي كه به هر علت از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم يا منصرف شود، در صورتي -١-٢-٢
 ١٢و معدل كل وي باالي  را با نمره قبولي گذرانده باشدواحد آن غيرعمومي باشد  ٦٠كه حداقل  واحد درسي ٧٠

، مي تواند مدرك كارداني در همان رشته را دريافت كند. صدور مدرك كارداني در صورت تقاضاي دانشجو و بدون باشد
در نظر گرفتن ضوابط دوره كارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه محل تحصيل در صدور مدرك كارداني 

  صورت مي گيرد.
  

  ر نيمسال تحصيليثبت نام در ه -٣
(حذف  ترميمو  ثبت نام اصلي، ثبت نام مقدماتيمرحله انجام مي شود:  ٣ثبت نام دانشجويان براي هر نيمسال تحصيلي در 

  و اضافه)
ثبت نام مقدماتي هر نيمسال در نيمسال قبل و در مدت زماني كه از طرف اداره كل آموزش  ي:ثبت نام مقدمات -٣-١

مشاهده نموده و با  ٧٥دانشجويان ليست دروس پيشنهادي خود را از طريق گزارش انجام مي شود.  گرددابالغ مي 
ستاد راهنما را ابتدا دانشجو و سپس ا نام ثبت تاييد   هماهنگي اساتيد راهنما ،تغييرات مورد نظر را اعمال و سپس گزينه

 اعمال نمايند
اعمال گردد، براي حذف هردرس ستون ( عمل ) كلمه حذف  كه الزم باشد تغييراتي دردروس پيشنهادي درصورتي -
راوارد مي كنند . همچنين براي اضافه كردن درس جديد از محل پيش بيني شده در پايين ليست استفاده مي شود 

 درهرحال الزم است موافقت اساتيد راهنما درمورد هرگونه حذف واضافه اخذ گردد.
  .ندارند اصلي، حق انتخاب دروس خارج از ثبت نام مقدماتي راثبت نام روز اول  تذكر: دانشجويان در

نام مقدماتي دانشجوياني كه با تأييد در سيستم گلستان توسط دانشجو و سپس تأييد استاد راهنما ثبت -١-١-٣
راهنماي تلقي مي شود. بنابراين كليه دانشجويان ملزم به تأييد ثبت نام مقدماتي توسط اساتيد  "مخدوش"صورت نگيرد 

  خود مي باشند؛ درغير اينصورت در ثبت نام اصلي دچار مشكل خواهند شد.
ليست دروس پيشنهادي در ثبت نام مقدماتي شامل دروس عمومي نبوده و اين دروس در ثبت نام اصلي  -٢-١-٣

  بايد اخذ شوند.
  .استواحد  ٢٠حداكثر تعداد واحد پيشنهادي در ثبت نام مقدماتي  -٣-١-٣

نام هر آن نيمسال انجام مي شود. ساعت ثبت اولروز  پنجنام اصلي هر نيمسال تحصيلي در ثبت نام اصلي: ثبت -٢-٣
نام اصلي توسط دانشجو در ساعت مقرر دانشجو يك يا دو روز قبل از روز ثبت نام در سيستم گلستان مشخص مي شود. ثبت

  فقط از بين دروس زير مي تواند انتخاب واحد نمايد:نام بتدر روز اول ثگيرد. هر دانشجو و در سيستم گلستان صورت مي
  الف) دروس ثبت نام مقدماتي دانشجو

  ب) دروس حذف شده/ مردودي نيمسال گذشته
  ج) دروس عمومي

  د) دروس ارائه نشده در ثبت نام مقدماتي
  مقدماتي را اخذ كنند.نام توانند دو درس عالوه بر دروس ثبتدانشجويان مينام در روزهاي دوم تا پنجم ثبت

دانشجو در صورتي مي تواند در دروس فوق الذكر ثبت نام نمايد كه ظرفيت گروه درسي مورد نظر تكميل  -١-٢-٣
  نشده باشد.

  بعد از ثبت نام اصلي خواهد بود. اولين روز هفتهشروع كالسها  -٢-٢-٣
  ده براي دانشجو امكان پذير نيست.هيچ يك از مراحل ثبت نام اصلي قبل از ساعت تعيين ش انجام -٣-٢-٣



 
 

 

صورت مي گيرد. پس  "اعمال "انتخاب هر درس براي ثبت نام اصلي در سيستم گلستان با انتخاب گزينه  -٤-٢-٣
الزامي است. پس از انتخاب اين گزينه، هيچ  "پايان ثبت نام"از نهايي شدن اخذ دروس در ثبت نام، انتخاب گزينه 

 "مخدوش  "را انتخاب نكرده باشند  "پايان ثبت نام"ر نيست. ثبت نام دانشجوياني كه تغييري در دروس امكان پذي
  تلقي مي شود.

دانشجو موظف است در هر نيسمال، در زماني كه دانشگاه اعالم مي كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد  -٥-٢-٣
ه، در يك نيمسال، به منزله انصراف از تحصيل . عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطالع و عذرموجاقدام كند

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 

ستند، به طور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي به اداره كل آموزش دانشگاه نويسي، با داليل م
  اطالع دهد.

  با توجه به احتمال بروز مواردي از قبيل: ترميم: -٣-٣
  الف) به حد نصاب نرسيدن ظرفيت برخي از گروه هاي درسي در مرحله ثبت نام اصلي و حذف شدن آنها

  برخي از گروه هاي درسيب) اضافه شدن ظرفيت 
  ج) اضافه شدن گروه هاي درسي جديد براي دانشجويان متقاضي

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

مراحل انجام ترميم از قبيل اعالم زمان دقيق آن براي هر دانشجو در سيستم گلستان، لزوم انتخاب گزينه  -١-٣-٣
  .استو غيره شبيه ثبت نام اصلي  "پايان ثبت نام"و  "اعمال تغييرات "هاي 

درس يك . هر گونه حذف يا اضافه نمودن استتغيير  ٤هر دانشجو در خالل ترميم مجاز به انجام حداكثر  -٢-٣-٣
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.
قوانين آموزشي مختص آن درس، ثبت نام به صورت استثنا تعريف اخذ هر درس بدون رعايت  استثناها: -٣-٣-٣

مي شود. انجام استثناها در زمان ترميم امكان پذير بوده و تنها شامل دانشجويان فارغ التحصيل يا دانشجوياني كه به 
 د.تشخيص معاون آموزشي دانشكده، مشكل آموزشي داشته و نيازمند به ثبت نام به طور استثنا هستند مي شو

شود و سپس توسط معاون آموزشي نام ابتدا توسط دانشجو در سيستم گلستان انجام ميدرخواست استثنا در زمان ثبت
شود. درصورتي كه درخواست استثناي دانشجو مورد موافقت قرار گيرد، دانشجو بررسي مي دانشكده ارائه كننده درس 

   بايد در سيستم گلستان درس را اخذ نمايد.
  موارد استثنا و شرايط انجام آن عبارتند از: مهمترين

  الف) ثبت نام در گروهي كه تكميل 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
  د) ثبت نام بدون رعايت پيش نياز

 تغيير در ترميم ٤از  هـ) نياز به انجام بيش
واحد توسط دانشجو الزامي  ٢٠و حداكثر  ١٢پس از انجام كليه مراحل ثبت نام، رعايت تعداد واحد حداقل  -٤-٣-٣

  است.
  



 
 

 

  ثبت نام به صورت مطالعه آزاد -٤
را با موافقت استاد درس، دانشكده محل  يك درس نظريدر طول مدت تحصيل خود مي تواند  يك بارهر دانشجو تنها 

در يك تحصيل خود و نيز مركز ارائه دهنده درس بدون حضور در كالس به صورت مطالعه آزاد (معرفي به استاد) بگذارند. 
نيمسال تحصيلي تنها درسي را مي توان به صورت مطالعه آزاد اخذ نمود كه جزء دروس پايه و اصلي نبوده و در آن نيمسال 

  ئه نشده باشد.ارا
واحد باقيمانده براي فراغت ازتحصيل داشته  ٥٠دانشجو بايد در بدو ثبت نام يك درس به صورت مطالعه آزاد، حداكثر  -١-٤
  باشد.
درس مطالعه آزاد بايد در ابتداي ترم اخذ شده و نمره آن به همراه نمرات بقيه دروس عادي ترم به اداره آموزش كل  -٢-٤

رت اخذ درس مطالعه آزاد در تابستان، ثبت نام در ابتداي تابستان انجام شده و نمره آن تا پايان تابستان . در صوشودارسال 
  .شودبايد ارسال 

  تعداد واحد درس مطالعه آزاد جزء واحدهاي درس دانشجو در آن نيمسال تحصيلي به حساب مي آيد. -٣-٤
  دانشكده باشد.استاد درس مطالعه آزاد بايد مدرس تمام وقت  -٤-٤

شوراي ثبت نام در يك درس به صورت مطالعه آزاد با تكميل فرم مربوطه، امضاي استاد درس و سپس موافقت  -٤-٥
  .استامكانپذير  آموزشي دانشكده

  .يستدرس مطالعه آزاد قابل حذف ن -٤-٦
  حذف اضطراري (حذف تك درس) -٥

  . شودزمان حذف اضطراري (حذف تك درس) در اواخر هر نيمسال بوده و توسط اداره كل آموزش مشخص و ابالغ مي 
مجموع ساعات آن درس غيبت نداشته  ١٦/٣ دانشجو در صورتي مي تواند حذف تك درس انجام دهد كه بيش از -١-٥
  باشد.
 .شودواحد  ١٢ايد كمتر از نب تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو با انجام حذف تك درس -٢-٥

  
  حذف پزشكي (مجاز) و حذف ترم -٦

هاي درسي خود داشته ولي پس از فرصت حذف اضطراري و در زمان چنانچه دانشجو در طول ترم حضور فعال در كالس
امتحانات پايان ترم به نحوي دچار مشكالت پزشكي شده كه قادر به شركت در برخي از امتحانات نباشد مي تواند درخواست 

جاز يا الزم است دانشجو در پيشخوان سيستم گلستان درخواست حذف محذف پزشكي آن دروس را نمايد. بدين منظور 
  .حذف پزشكي بدهد و مستندات و داليل خود را نيز اعالم كند

دانشجو تنها در صورتي مي تواند تقاضاي حذف پزشكي يك درس را بدهد كه در امتحان پايان ترم آن درس غايب  -١-٦
  .شودباشد. در صورت تاييد درخواست حذف پزشكي، اين غيبت براي دانشجو غيبت موجه محسوب مي 

، تأييد حضور فعال دانشجو در كالسهاي دروس شوراي آموزشي دانشكدهاز بررسي درخواست حذف پزشكي در  قبل -٦-٢
درخواستي براي حذف پزشكي توسط اساتيد آن دروس و همچنين تائيد پرونده پزشكي متقاضي توسط مركز بهداشت و 

  درمان دانشگاه الزامي است.
شوراي ذف پزشكي در يك نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس باشد، نظر چنانچه تعداد دروس مورد تقاضا براي ح -٦-٣

شوراي آموزشي محل تحصيل دانشجو مالك خواهد بود. در غير اينصورت، موضوع پس از بررسي در  آموزشي دانشكده
  دانشگاه ارجاع داده خواهد شد. خاص آموزشي مواردكميسيون بررسي به  دانشكده



 
 

 

مي تواند درخواست  ،چنانچه دانشجو قادر به شركت در هيچ يك از امتحانات پايان ترم يك نيمسال تحصيلي نباشد -٦-٤
و  شوراي آموزشي دانشكدهنمايد. درخواست حذف ترم پس از تكميل فرم مربوطه و به تأييد رساندن آن ، در  حذف ترم

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

 .استدرخواست حذف پزشكي حداكثر دو بار در طول مدت تحصيل امكانپذير  -٥-٦
  امتحان مجدد -٧ 

تنها يك كه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي خود در شرايط فراغت از تحصيل بوده و به علت مردود شدن در در صورتي
، در صورت موافقت استاد و مركز ارائه دهنده درس مي تواند شوداصلي يا تخصصي موفق به فراغت از تحصيل ن درس نظري

  درخواست امتحان مجدد از آن درس نمايد.
بايد دانشجو اين درس را در آخرين نيمسال  "امتحان مجدد در يك درس اصلي يا تخصصي الزامابراي درخواست  -١-٧

  تحصيلي خود داشته باشد و در آن مردود شده باشد.
  در هيچ يك از دروس پايه و اصلي امتحان مجدد برگزار نمي شود. -٢-٧
. حضور فعال دانشجو در استان پذير بررسي درخواست امتحان مجدد دانشجو پس از تكميل فرم مربوطه امك -٣-٧

  كالسهاي درس در طول نيمسال تحصيلي و نيز شركت در كليه امتحانات آن درس بايد به تأييد استاد مربوطه رسيده باشد.
دانشجويان واجد شرايط حداكثر تا هفته سوم ترم بايد به مركز برگزار كننده امتحان مجدد معرفي گردند. امتحان  -٤-٧

  .شودمجدد بايد حداكثر تا هفته چهارم برگزار شده و نمره آن به دانشكده محل تحصيل دانشجو ارسال 
در آن درس ثبت نام  "هفته پنجم ترم مجددا دانشجو در صورت مردود شدن در امتحان مجدد بايد حداكثر تا آخر -٥-٧
  نمايد.

  امتحان پيش ترم -٨
داشته باشد مي تواند از طريق معاون  حداكثر دو درس عموميچنانچه دانشجويي براي فراغت از تحصيل نياز به گذراندن 

كز مربوطه، در دو آموزشي دانشكده محل تحصيل خود به مركز ارائه دهنده آن دروس معرفي شود. در صورت موافقت مر
  هفته اول هر نيمسال تحصيلي، امتحان پيش ترم برگزارمي شود. تاريخ دقيق امتحانات توسط مركز مربوطه اعالم مي شود.

تعداد واحد دروس پيش ترم و نمرات آنها در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو (نيمسال قبل از نيمسالي كه امتحان  -١-٨
مي شود) ثبت مي شود. بنابراين رعايت سقف واحد اخذ شده براي هر نيمسال با احتساب  پيش ترم در ابتداي آن برگزار

كه امتحان پيش ترم در ابتداي ترم اول يك سال تحصيلي برگزار واحدهاي دروس پيش ترم بايد صورت پذيرد. در صورتي
  .شودترم تابستانه محسوب مي  شود، واحدها و نمرات آن جزء

  .است ١٢دروس پيش ترم حداقل نمره قبولي در  -٢-٨
  

  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو -٩  
ارزشيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كالس، انجام تكاليف و پروژه هاي درسي، نتايج 

دانشجو در آن درس است. كوئيزها و امتحانات ميان ترم و پايان ترم صورت مي گيرد. استاد هر درس تنها مرجع ارزيابي 
تعيين مي  ٢٠معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره نهايي آن درس است كه اين نمره به صورت عددي بين صفر تا 

  شود.



 
 

 

است. دانشجويي كه در هر درس اجباري مردود شود، ملزم به اخذ مجدد آن درس  ١٠حداقل نمره قبولي در هر درس -١-٩
مرات دانشجو اعم از دروس قبولي و مردودي در كارنامه دانشجو ثبت شده و در محاسبه معدل وي است. در هر حال كليه ن

  منظور مي شود.
  .استنمره نهايي هر درس پس از قفل نمرات توسط استاد درس در سيستم گلستان غير قابل تغيير  -٢-٩
همچنين ميانگين نمرات تا پايان آن نيمسال  در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و -٣-٩

  محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شوند.
براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب شده و مجموع حاصل ضربها در  -٤-٩

واحدهاي اخذ شده تقسيم مي تمامي دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته است (اعم از ردي يا قبولي) بر تعداد كل 
  شود.
يا باالتر  باشد. در غير اينصورت،  ١٢ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي حداقل بايد  ثبت نام مشروط: -٥-٩

نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود. دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند، به 
  واحد درسي در آن نيمسال را ندارد. ١٤سال تحصيلي، حق انتخاب بيش از جز در آخرين نيم

از ادامه تحصيل  شودچنانچه دانشجو در سه نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب در دوره كارشناسي مشروط  -١-٥-٩
(به شرطي كه  واحد درسي را با نمره قبولي گذرانده باشد ٧٢. در چنين شرايطي در صورتيكه حداقل شودمحروم مي 

دانشجو مي تواند تقاضاي مدرك كارداني در همان رشته  باشد) ١٢واحد غيرعمومي باشد و معدل وي باالي  ٦٠حداقل 
 را نمايد.

  حضور و غياب -١٠
مجموع  ١٦/٣حضور دانشجويان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است. ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 

  .شوددر غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي  .رس تجاوز كندساعات آن د
غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد،  -٢-١٠
  غيبت دانشجو محسوب مي شود. ١٦/٣جزء 

گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان  غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله -٣-١٠
  .شودهر درس (به دليل حذف پزشكي و مجاز) موجب حذف آن درس مي 

  .است شوراي آموزشي دانشكدهمرجع تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و امتحان،  -١٠-٤
  مهمان شدن در دانشگاه ديگر -١١

هر دانشجو حداكثر در دو نيمسال تحصيلي و يك ترم تابستانه با موافقت شوراي آموزشي دانشكده مي تواند در ديگر دانشگاه 
  ) به صورت مهمان تحصيل كند. شوراي آموزشي دانشكدههاي معتبر كشور (طبق نظر 

 ٥٦كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي باشد. (معادل  %٤٠تعداد واحدهاي گذرانده به صورت مهمان نبايد بيش از  -١-١١
  واحد درسي براي كارشناسي مهندسي مكانيك)

 شوراي آموزشي دانشكدهپذيرش واحدهاي گذرانده به صورت مهمان برعهده پس از بازگشت دانشجوي مهمان،  -١١-٢
  .است

ل نمرات كليه دروسي كه به صورت مهمان اخذ شده اند (اعم از پذيرفته شده و نشده) در ميانگين نمرات در هر حا -٣-١١
  دانشجو محسوب مي شوند.

در صورت وجود برخي تفاوت ها در نظام هاي آموزشي دانشگاه مبدأ و دانشگاه مهمان، رعايت نظام آموزشي دانشگاه -٤-١١
  مبدأ الزامي است.



 
 

 

  .شوداز تحصيل در هر حال توسط دانشگاه مبدأ صادر مي مدرك فراغت  -٥-١١
مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيسمال تحصيلي خود را در  -٦-١١

  دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
  مرخصي تحصيلي -١٢

حداكثر دو نيمسال تحصيلي به صورت براي هر دانشجو در كل مدت تحصيل خود مي تواند درخواست استفاده از مرخصي 
رخواست د. تائيد استمتوالي يا متناوب نمايد. زمان درخواست مرخصي حداقل دو هفته قبل از شروع يك نيمسال تحصيلي 

 كميسيون بررسي موارد خاص آموزشي دانشگاهو سپس توسط  شوراي آموزشي دانشكده درمرخصي تحصيلي دانشجو ابتدا 
  .بررسي مي شود

داليل پزشكي دانشجو براي استفاده از مرخصي تحصيلي، قبل از ارائه درخواست بايد توسط مركز بهداشت و درمان  -١-١٢
  دانشگاه تأييد شده باشد.

واحد درسي براي فراغت از تحصيل داشته باشد مجاز به استفاده از مرخصي تحصيلي  ١٢چنانچه دانشجو كمتر از  -٢-١٢
  .يستن

  د.شوسنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي  تحصيلي جزءمدت مرخصي  -٣-١٢
 ب در سنوات تحصيلي است.جو دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساحداكثر مدت مجاز مرخصي زايمان دانش

  
  
  

 فراغت از تحصيل -١٣
اين آيين دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي الزم براي دوره كارشناسي را طبق برنامه مصوب دانشكده و بر اساس مقررات 

  نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل (دانش آموخته) آن دروه شناخته مي شود.
تاريخ فراغت از تحصيل بسته به زمان تعيين آخرين نمره دانشجو و ارسال صورتجلسه فارغ التحصيلي به اداره كل  -١-١٣

ه مي شود. آخرين مهلت ارسال صورتجلسه فارغ آموزش در يكي از ماه هاي تير، شهريور يا بهمن هر سال در نظر گرفت
  .استاسفند ماه  ١٥مهر و ١٥مرداد،  ١٥التحصيلي براي زمانهاي مذكور به ترتيب 

، مجموع تعداد كل واحدهاي محسوب شده براي آخرين نيمسال و شهريورماه براي فارغ التحصيل شدن در -١-١-١٣
  واحد باشد. ٢٨ترم تابستانه نبايد بيش از 

   هاي مازاد مي باشد.دواحهزينه  ، دانشجو ملزم به پرداختواحد درسي توسط دانشجو ١٤٠اخذ بيش از در صورت  -٢-١٣
باشد تا در رشته تحصيلي خود مدرك كارشناسي  ١٢ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل  -٣-١٣

باشد، دانشجو مي تواند چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مانعي نداشته  ١٢دريافت كند. در صورتيكه اين ميانگين كمتر از 
واحد قبول شده است را در يك  ١٢س هايي كه با نمره كمتر از واحد از در ٢٠باشد، درخواست اخذ مجدد حداكثر تا 

نيمسال تحصيلي نمايد. در اينصورت نمرات دروس تكراري عالوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت شده و در محاسبه 
  .است كدهشوراي آموزشي دانش. تأييد درخواست دانشجو در اين مورد به عهده شودميانگين كل نمرات وي محسوب مي 

دانشجويي كه به هر دليل نتواند از مقررات مذكور در بند قبل استفاده نمايد مي تواند تقاضاي مدرك  -١-٣-١٣
  كارداني در رشته خود نمايد.

 برنامه دوره كارشناسي مهندسي مكانيك -١٤ 
تر را پديد تر و تخصصيعميقهاي مختلف اگر چه به نظر مي رسد كه امكان مطالعه تقسيم رشته هاي مهندسي به گرايش

در  "كند كه در بخش بزرگي از صنايع فاقد كارايي الزمند.  مثالهايي تقسيم ميآورد، ولي در واقع دانشجويان را به گروهمي



 
 

 

مند به طراحي تجهيزات جامدات در مهندسي مكانيك افرادي كه عالقههاي حرارت و سياالت يا طراحيمورد گرايش
هايي از اين مقوله بسيار براي گرفتن مجموعه دروسي كه تركيبي از دو گرايش باشد محدوديت دارند و مثالاند، نيروگاهي

هاي مختلف هر رشته ندارند و آموزان در مرحله گذراندن كنكور شناخت دقيقي از گرايشزياد است.  از طرف ديگر دانش
پس از ورود به دانشكده و گذراندن چندين  "دقيق نيست.  بعضا با ديد و شناخت "گرايش انتخابي آنها در زمان كنكور لزوما

شوند.  بديهي است در صورتي كه دانشجويان مهندسي ترم و آشنايي با مباحث مختلف از انتخاب اوليه خود ناراضي مي
واهند مكانيك گرايش خود را پس از گذراندن تعدادي از دروس اصلي انتخاب كنند، رضايت بيشتري از انتخاب خود خ

داشت. بسياري داليل ديگر از جمله عدم امكان ارائه برخي دروس در بعضي دانشگاه ها، يا لزوم اخذ دروس عمومي و مسايلي 
اندركاران آموزش كشور براي پذيرش تغييرات در برنامه هاي دانشگاهي، انگيزه كافي از اين قبيل، همچنين آمادگي دست
 دي را براي مجموعه مهندسي مكانيك پديد آورد.براي بازنگري و پيشنهاد برنامه جدي

شوند و با درجه مهندسي مكانيك فارغ التحصيل خواهند شد.  دانشجويان در بدو ورود بدون هيچ گرايش خاصي پذيرش مي
گذرانند و در پايان ترم چهارم مجموعه اي از دروس تخصصي واحد درسي را به صورت مشترك مي ١٠٧كليه دانشجويان 

هاي واحد باقيمانده را از ميان دروس آن مجموعه طبق ضوابط تعيين شده انتخاب خواهند كرد.  مجموعه ٣٤خاب و را انت
درسي تخصصي ممكن است در چندين درس فصل مشترك داشته باشند.  معيارهايي از قبيل معدل كل و معدل دروس 

سازد، در تعيين اولويت دانشجويان براي مشخص ميخاص كه عالقه دانشجو به آن مجموعه و نيز توانايي پيشرفت او را 
 انتخاب مجموعه دروس تخصصي مؤثر است.
) تدوين ١واحد درس براي اخذ درجه مهندسي مكانيك به شرح جدول ( ١٤٠برنامه تحصيلي پيشنهادي بر اساس سقف 

  شده است.
  ) چارچوب كلي دروس دوره كارشناسي مهندسي مكانيك١جدول (

  دروس عمومي
  پايهدروس 

  دروس اصلي
  دروس تخصصي

  پروژه
 كارآموزي

  واحد ٢٠
  واحد ٢٥
  واحد  ٦٤
  واحد  ٢٧
  واحد   ٣
 واحد   ١

 واحد ١٤٠ جمع
) است كه محتواي آن ها توسط وزارت ٢برنامه دروس عمومي موجود در دانشگاه به شرح جدول ( دروس عمومي: -٢-١٤ 

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

شوند.  اين دروس ) پيشنهاد مي٣با توجه به برنامه موجود در دانشگاه، دروس پايه به شرح جدول ( دروس پايه:  -٣-١٤
  دهند.پايه علمي دانشجو را شكل مي "مجموعا

شوند، پايه هاي مهندسي مكانيك بوده و با توجه در داخل دانشكده ارائه مي "عمدتا دروس اصلي كه: دروس اصلي -٤-١٤
   ) هستند.٤شوند. دروس اصلي شامل دروس مندرج در جدول (به نيازهاي روز به دانشجو انتقال داده مي

 ) گذرانده ) ٦دانشجويان بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه كليه دروس اصلي را تا پايان ترم ششم
 ) آمده است.٥در جدول ( ترم اول شش پيشنهادي دروس باشند.



 
 

 

 ٦هفته در تابستان سوم (بين ترم  ٨هر دانشجو بايد دوره كارآموزي خود را به مدت حداقل  دوره  كار آموزي:  -٥-١٤
با صنعت دانشكده انجام ) در يك واحد صنعتي بگذراند.  مراحل ثبت نام و جايابي در واحد صنعتي از طريق دفتر ارتباط ٧و

  شود:خواهد شد. اهداف دوره كارآموزي در موارد زير خالصه مي
  الف) آشنايي دانشجويان با صنعت و امكانات واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته تحصيلي

  ب) آموزش عملي دانشجويان و تطبيق تئوري و عمل
حدهاي صنعتي و در نتيجه ذهنيت يافتن صحيح دانشجو ج) پي بردن به فضاي واقعي كار و آشنايي با مسائل و معضالت وا

  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.

ت علمي و فني دانشجويان، اهميت اين دوره با توجه به اهداف باال و نقش كارآموزي در ساختن و جهت دهي به شخصي
 شود.كوتاه مدت و بهاي زيادي كه دانشجو بايد براي آن قائل باشد مشخص مي

 واحد درسي است. ١كارآموزي معادل  -١-٥-١٤
واحد درسي شده اند مجاز به اخذ كار آموزي مي  ١٠٠كليه دانشجوياني كه موفق به گذراندن حداقل  -٢-٥-١٤

 باشند.
دانشجو پس از اتمام دوره كارآموزي بايد گزارش كارآموزي خود را تحويل دفتر ارتباط با صنعت دانشكده  -٣-٥-٤

داده تا ارزيابي دانشكده از دوره كارآموزي دانشجو بر اساس اين گزارش صورت گيرد. درس كارآموزي بدون نمره و تنها 
 .ودشدر كارنامه دانشجو منظور مي  "ردي"يا  "قبولي"با 
در سال آخر دوره كارشناسي، دانشجو بايد ضمن انتخاب استاد راهنماي پروژه خود و تعيين  پروژه كارشناسي: -٦-١٤

موضوع پروژه با هماهنگي ايشان، پيشنهاديه پروژه كارشناسي خود را به شوراي آموزشي دانشكده تا انتهاي هفته چهارم بعد 
پس از تائيد شورا (توسط دانشجو پيگيري تاييد پيشنهاديه پروژه از دفتر آموزش  از انجام ثبت نام اصلي خود ارائه دهد تا

واحد  ٣صورت مي پذيرد) و انجام پروژه، مراحل آموزش را براي تائيد گزارش نهايي به اتمام رساند.  پروژه كارشناسي معادل 
 درسي است.

 .ستا مجازواحد درسي  ١٠٠ثبت نام در پروژه پس از گذراندن  -١-٦-١٤
واحد اخذ نموده باشند  ١٢دانشجوياني كه در آخرين ترم تحصيلي خود جهت فارغ التحصيلي كمتر از  -٢-٦-١٤

 مجاز به ادامه پروژه در ترم بعدي نمي باشند.
دانشجو پس از انجام كامل پروژه بايد گزارش پروژه خود را به تاييد استاد راهنماي پروژه و سپس معاون  -٣-٦-١٤

 و ارائهثبت نمره دانشجو در درس پروژه منوط به انجام كليه مراحل تأييد گزارش مربوطه  انشكده برساند.آموزشي و د
 .استپروژه  شفاهي

 مردادماه ١٠بهمن ماه،  ٣٠اسفند براي فارغ التحصيالن  ١٠زمان ارسال نمره پروژه كارشناسي حداكثر  -٤-٦-١٤
  .استالتحصيالن شهريور ماه  فارغبراي  مهر ١٠براي فارغ التحصيالن تيرماه و 

  در صورت عدم ارائه پروژه و عدم تحويل به موقع جهت درج نمره پروژه ، نمره صفر در سيستم درج خواهد گرديد.
   دروس تخصصي: -٧-١٤

 براي مهندسي مكانيك تدوين شده كه شامل تخصص هاي زير است. مجموعه تخصصي ٤تعداد 
  ساخت و توليد ، سيستمهاي ديناميكي و مكاترونيك ، طراحيو  مكانيك جامدات ، حرارت و سياالت

هر مجموعه در برگيرنده دروس مرتبط با يك تخصص خاص است.  اين مجموعه ها با توجه به امكانات موجود در دانشكده 
اند.  دانشجويان در پايان ترم چهارم ضمن انتخاب مجموعه مورد عالقه خود و اهميت موضوع آن ها انتخاب و تدوين شده



 
 

 

واحد اخذ كند.  فهرست ٣٤بايد براي برنامه ريزي و اخذ واحدهاي مذكور اقدام كنند. دانشجو از هر مجموعه درسي بايد 
  اند.آورده شده ٩الي  ٦دروس اين مجموعه ها در جداول 

  ي تخصصي كمك خواهد كرد:تر مجموعهتوجه به موارد زير در انتخاب به
هاي ارائه شده تفاوت ارزشي باهم ندارند و همه آنها مورد نياز بخش از نظر دانشكده مهندسي مكانيك، مجموعه -١

هاي دانشكده ها به معني استفاده بهتر از تمامي پتانسيلباشند. ارائه شدن همه مجموعههاي مختلف جامعه مي
- هاي تخصصي ارائه شده تضمين كننده عرضه فارغي دانشجويان در همه مجموعهاست. همچنين، توزيع طبيع

 باشند.هاي مهندسي مكانيك ميالتحصيالن به جامعه در كليه تخصص
شود تا مجموعه تخصصي خود را بر اساس عالقه شخصي و با در نظر گرفتن آينده به دانشجويان گرامي توصيه مي -٢

آن انتخاب كنند. نداشتن استقالل فكري، انتخاب بر اساس اولويتها و عاليق هاي پيشرفت شغلي خويش و زمينه
  برد.ديگر دانشجويان و ...، مزيتهاي برنامه جديد را براي دانشجو از بين مي

كه در انتخاب مجموعه تخصصي، هر دانشجو نقاط قوت خود را با توجه به عملكرد خويش در  شودپيشنهاد مي -٣
  ل و استعدادهاي ذاتي خود در نظر بگيرد.دروس گذرانده تا به حا

شوند، بر اخذ دروس اصلي مجموعه انتخابي در ترم ارائه مي"سالي يكبار  "با توجه به اينكه دروس تخصصي اكثرا -٤
  شود.ارائه شده تاكيد مي

هاي مختلف انتخاب مجموعه تخصصي هيچگونه محدوديت و مزيتي براي ادامه تحصيل دانشجو در گرايش -٥
 سي ارشد ايجاد نخواهد كرد.كارشنا

   



 
 

 

 
 

 الزام به اخذ واحد نام درس شماره درس
١٠٥-١٠-٢٦  
٠١١-١٠-٢٦  
٠١٤-١٠-٢٦  
٢٠٥-١٠-٢٦  
٠١٢-١٠-٢٦  
٠١٣-١٠-٢٦ 

  ١معارف اسالمي 
  ١انديشه اسالمي 

  حقوق اجتماعي و سياسي در ايران
  ٢معارف اسالمي 
  ٢انديشه اسالمي 

 اسالمانسان در 

٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢ 

 است درس ٦درس از  ٢دانشجو ملزم به گذراندن 

٢٧٢-١٠-٢٦  
٠١٢-١٠-٢٦  
٠٢٢-١٠-٢٦  
٠٢٣-١٠-٢٦  
٠٢٤-١٠-٢٦ 

  اخالق و تربيت اسالمي
  فلسفه اخالق

  اخالق اسالمي
  آئين زندگي

 عرفان عملي در اسالم

٢  
٢  
٢  
٢  
٢ 

 استدرس   ٥ درس از ١دانشجو ملزم به گذراندن 

١٤١-١٠-٢٦  
٠٣١-١٠-٢٦  
٠٣٢-١٠-٢٦  
٠٣٣-١٠-٢٦ 

  ريشه هاي انقالب اسالمي
  انقالب اسالمي ايران

  آشنايي با قانون اساسي
 انديشه سياسي امام خميني (ره)

٢  
٢  
٢  
٢ 

 استدرس  ٤درس از  ١دانشجو ملزم به گذراندن 

١٠٣-١٠-٢٦  
٠٤١-١٠-٢٦  
٠٤٢-١٠-٢٦  
٠٤٣٦-١٠-٢٦ 

  تاريخ اسالم
  تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

  تاريخ تحليلي صدر اسالم
 تاريخ امامت

٢  
٢  
٢  
٢ 

 استدرس  ٤درس از  ١دانشجو ملزم به گذراندن 

١٣١-١٠-٢٦  
٠٥١-١٠-٢٦  
٠٥٢-١٠-٢٦ 

  متون اسالمي
  تفسير موضوعي قرآن

 تفسير موضوعي نهج البالغه

٢  
٢  
٢ 

 استدرس  ٣درس از  ١دانشجو ملزم به گذراندن 

  ٢٧-١٠-١٠١و١٠٢
 ٢٧-١٠-١٠٣و١٠٤

   ١تربيت بدني
 ٢تربيت بدني

١  
١ 

 

  ٣ فارسي ٢٥٢-١٠-٢٦
  ٣ زبان عمومي فني و مهندسي ١١١-١٠-٢٥

   ٢٠  واحد جمع
 
   
  
  
  
  
  



 
 

 

  )  فهرست دروس پايه٣( جدول
 واحد نام درس شماره درس

١٠٦-١٤-١٩  
١٠٧-١٤-١٩  
٢٥١-١٤-١٩  
١٥٠-٣٠-١٧  
٢٧١-١٤-١٩  
١١٥-١٠-٢٠  
١١٥-١٠-٢٠  
١١٦-١٠-٢٠  
١٢٦-١٠-٢٠  
١٠٣-١٠-٢١ 

  ١رياضي عمومي 
  ٢رياضي عمومي 

  معادالت ديفرانسيل
  برنامه سازي كامپيوتر

  محاسبات عددي
  ١فيزيك 
  ٢فيزيك 

  آز فيزيك حرارت
  آز فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

 شيمي عمومي مهندسي

٣  
٣  
٣  
٣  
٢  
٣  
٣  
١  
١  
٣ 

  ٢٥ واحد  جمع
  

   



 
 

 

  )  فهرست دروس اصلي٤( جدول
 واحد نام درس شماره درس

٢٥٢-١٤-١٩  
١٥٧-١٠-١٥ 
٣٧٣-١٠-١٥  
١٥٣-١٢-١٥  

٢٤٢٣-١٨-١٥  
٢١١-١٢-١٥  
٢٥١-١٢-١٥  
٣٠٨-١٠-١١  
٢١٠-١٤-١٥  
٢٦٢-١٤-١٥  
٢٥٠-١٤-١٥  
٣١٤-١٤-١٥  
٣٠١-١٢-١٥  
٣٧٧-١٢-١٥  
٣١٠-١٤-١٥  
٣٠٩-١٨-١٥  
٣١١-١٨-١٥  
٣٥٣-١٨-١٥  
٤٢٣-١٨-١٥  
٢٥٥-١٠-١٥  
٣٠٠-١٤-١٥  
٣٥٤-١٤-١٥  
٣٠٣-١٢-١٥  
٣٥٧-١٢-١٥  
٤٧٧-١٠-١٥  

  رياضي مهندسي
 ١نقشه كشي و نقشه خواني 

  روشهاي توليد وكارگاه
  استاتيك

  ١ديناميك 
  ١مقاومت مصالح
  ٢مقاومت مصالح 

  علم مواد
  ١ترموديناميك
  ٢ترموديناميك

  ١مكانيك سياالت 
  ٢مكانيك سياالت

  ١طراحي اجزاء 
  ٢طراحي اجزاء 
  ١انتقال حرارت 

  ديناميك ماشين
  ارتعاشات

  كنترل اتوماتيك
  مباني سيستم هاي مكاترونيك

  كاربرد برق و الكترونيك
  آز مكانيك سياالت

  آز ترمو و انتقال حرارت
  آز مقاومت مصالح

  آز ارتعاشات و ديناميك ماشين
  روشهاي تحقيق و مستند سازي

٣  
٢ 
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣ 
١  
١  
١  
١  
١ 

  ٦٤ واحد معج

   



 
 

 

  ترم اول شش پيشنهادي دروس )٥(جدول 
 نيمسال اول

 

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

٦١٠١٩١٤ ٧١٩١٤١٠  ٣ ١رياضيات عمومي    ١رياضي  ٣ ٢رياضيات عمومي  
) ٣ ١فيزيك  ٢٠١٠١١٥ ١رياضي   ١يزيك ف -١رياضي  ٣ استاتيك ١٥١٢١٥٣ (
 )٢رياضي ( -١فيزيك  ٣ ٢فيزيك  ٢٠١٠١٢٥ __ ٣ عمومي مهندسيشيمي  ٢٠١٠١٠٣
٣-٢ دروس عمومي ٢٦١٠١٠٥  زبان پيش دانشگاهي ٣ زبان خارجه ٢٥١٠٤٥٩ __ 
٣-٢ دروس عمومي ٢٦١٠٢٠٥ __ ١ ١تربيت بدني  ٢٧١٠١٠١  - 
 ١تربيت  ١ ٢تربيت بدني  ٢٧١٠١٠٢ __ ٢ ١نقشه كشي و نقشه خواني ١٥١٠١٥٨
) ١ ١فيزيك  آز ٢٠١٠١١٦ ١فيزيك   )١(رياضي  ٣ برنامه سازي كامپيوتر ١٧٣٠١٥٠ (

        
 

 نيمسال سوم

 

 نيمسال چهارم
 پيشنياز (همنياز) واحد نام درس شماره درس پيشنياز (همنياز) واحد نام درس شماره درس
) ٣ معادالت ديفرانسيل ١٩١٤٢٥١ ٢رياضي   ٢ضيريا -ديفرانسيل ٣ رياضي مهندسي ١٩١٤٢٥٢ (

١٨٢٤٣١٥  ١مقاومت مصالح  ٣ ٢مقاومت مصالح  ١٥١٢٢٥١ ديفرانسيل)( -استاتيك ٣  ١ديناميك  
 ديفرانسيل)( -استاتيك  ٣ ١مكانيك سياالت  ١٥١٤٢٥٠ ١فيزيك  -١رياضي  ٣ ١ترموديناميك  ١٥١٤٢١٠
 سياالت)انيك (مك -١ترمو  ٣ ٢ترموديناميك  ١٥١٤٢٦٢ استاتيك ٣ ١مقاومت مصالح  ١٥١٢٢١١
 شيمي عمومي مهندسي ٣ علم مواد ١١١٠٣٠٨ ٢ياضير -برنامه نويسي كامپيوتر ٢ محاسبات عددي ١٩١٤٢٧١
٣-٢  عمومي  دروس  )٢فيزيك (-١آز فيزيك ١ آز فيزيك الكتريسيته ٢٠١٠١٢٦  __ 

٣-٢ دروس عمومي  ٢فيزيك ٣ كاربرد برق و الكترونيك ١٥١٠٢٥٥ __   
        

 

پنجم نيمسال  

 

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

٣١١١٨١٥  ١راحي اجزاءط -١نقشه  -علم مواد ٣ ٢طراحي اجزاء ١٥١٢٣٧٧ يرياضي مهندس -٢مقاومت -ديناميك ٣ ارتعاشات 
٣٠١١٥١٢ -١ديناميك -١نقشه -علم مواد ٣ ١طراحي اجزاء 

٣٥٣١٨١٥  ٢مقاومت  ارتعاشات -كاربرد برق  ٣ كنترل اتوماتيك 
٣١٤١٥١٤  )٢مكانيك سياالت( - ١ترموديناميك ٣ *  ١انتقال حرارت  ١٥١٤٣١٠ ١مكانيك سياالت ٣ ٢مكانيك سياالت 
٣٠٩١٨١٥ ٤٢٣١٨١٥  ١ديناميك ٣ ديناميك ماشين   كاربرد برق و الكترونيك ٣ *اني سيستمهاي مكاترونيكبم 

      )٢مكانيك سياالت( - ١ترموديناميك ٣ *  ١انتقال حرارت  ١٥١٤٣١٠
٤٢٣١٨١٥      كاربرد برق و الكترونيك ٣ * مكاترونيكمباني سيستمهاي  
         

                                                يكي از دو درس فوق بسته به مجموعه تخصصيحداقل  *
       ٥عدم اخذ در ترم در صورت درس اخذ *    

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



 
 

 

  ) (Thermo Fluidsحرارت و سياالت) دروس تخصصي مجموعه ٦جدول (
 واحد دروس اختياري مجموعه شماره درس  واحد دروس اجباري مجموعه شماره درس
  ٢  اندازه گيري سيستمهاي كنترل   ٤٠٥-١٠-١٥  ٣  )٦(طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع  ٤١٠-١٤-١٥
  ٢  ٢نقشه كشي و نقشه خواني  ٢٥٨-١٠-١٥  ٣  )٧(طراحي مبدلهاي حرارتي  ٤٥٦-١٤-١٥
  ١  و برودتي كارگاه تاسيسات حرارتي  ١٦١-١٠-٢٤  ٣  )٧(توربوماشين  ٣٥٦-١٤-١٥
  ١  خواني تاسيساتينقشه كشي و نقشه   ٣٥٨-١٠-١٥  ١  و ورقكاري كاريكارگاه جوش  ١٥٠-١٠-٢٤
  ٢  )٧(انرژي خورشيدي  ٤٧٣-١٤-١٥  ١  كارگاه ماشين هاي افزار  ١٠٢-١٠-٢٤
  ٢  )٨( سوخت و احتراق  ٤١٤-١٤-١٥  ١  كارگاه اتومكانيك  ١٥١-١٠-٢٤
  ٣  )٨( سيستمهاي انتقال آب  ٤٠٢-١٤-١٥  ١  كارگاه برق  ١٧١-١٠-٢٤

  ٢  صنعتياقتصاد و مديريت   ٤٢٦-١٠-١٣  ١٣  جمع كل واحد اجباري  -
  ٢  )٧(٢انتقال حرارت   ٣٧٨-١٤-١٥      
  ٢  )٨( داخلي موتورهاي احتراق  ٣٦١-١٤-١٥      
  ٣  )٨( )CFD( روشهاي عددي در سياالت  ٤٥٤-١٤-١٥      
  ٢  )٧( ديناميك گازها  ٤٠٣-١٤-١٥      
  ٢  )٨( نيروگاه حرارتي  ٤٢١-١٤-١٥      
  ٣  متالوژي مكانيكي  ١٥-١٠-٣٩٥      
  ٢  مكانيك زبان تخصصي  ٣١٥-١٠-٢٥      
  ١  آز مكاترونيك  ٤٢٧-١٢-١٥      
  ٢  )٦( طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه  ٤٥٦-١٤-١٥      
  ٢  )٨ت(توربين گاز و موتور ج  ٤١٣-١٤-١٥      
  ٢  )٨تبديل انرژي(  ٣٩٧-١٤-١٥      
  ٢  )٦مديريت انرژي (  ٤٠٦-١٤-١٥      
  ٣  )٧هيدرو آيرو ديناميك(  ٤٣٠-١٤-١٥      
  ٣  تاسيسات ساختمان  ٢٦٢-١٤-١٥      
  ٣  انتخاب آزاد  -      
            
            
            
            
            
  ١٤  واحد اختياري قابل اخذ از ليست        

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



 
 

 

   و طراحي مكانيك جامدات) دروس تخصصي مجموعه ٧جدول (
(Solid Mechanics & Design) 

 
 واحد دروس اختياري مجموعه شماره درس  واحد دروس اجباري مجموعه شماره درس
 ٢ ٣مقاومت مصالح  ٣٤١-١٢-١٥ ٢ )٦( ٢نقشه كشي و نقشه خواني مهندسي  ٢٥٧-١٠-١٥
 ٣  )٧( و نگهدارياصول مهندسي نصب   ٤٠١-١٢-١٥  ٣  )٨پالستيسته عملي (  ٤٥٨-١٢-١٥
  ٣  شناخت فلزات صنعتي  ١٤١-١٠-١١ ١ افزار هاي كارگاه ماشين  ١٠٢-١٠-٢٤
  ٢  )٨( ياتاقان و روغنكاري  ٤٨٧-١٠-١٥ ١ كارگاه اتومكانيك  ١٥١-١٠-٢٤
  ٣  )٧( وماتيكپنهيدروليك و   ٤٥٢-١٠-١٥ ١ كارگاه  جوشكاري و ورقكاري  ١٥٠-١٠-٢٤
 ٣ )٧طراحي قالب (  ٤٠٣-١٦-١٥  ١  آز مكاترونيك  ٤٢٧-١٢-١٥
  ١  )٨( وماتيكپنآز هيدروليك و   ٣٥٥-١٠-١٥  ٢  )٦طراحي مكانيزمها (  ٣٥٢-١٨-١٥
  ٢  اقتصاد و مديريت صنعتي  ٤٢٦-١٠-١٣  ٢  )٧مواد مركب (  ٣٨٧-١٢-١٥

  ٢  مكانيك  زبان تخصصي  ٣١٥-١٠-٢٥      
  ٣  )٨قيدو بند (مونتاژ مكانيكي و طراحي   ٤٨٥-١٦-١٥  ١٣  جمع كل واحد اجباري  
  ٢ )٨ديناميك خودرو (  ٤٥٤-١٨-١٥      
  ٣  )٨روشهاي طراحي مهندسي (  ٤٢١-١٢-١٥      
  ٣  )٨رباتيك (  ٣٦٥-١٨-١٥      
  ٢  )٧ارتعاشات كاربردي (  ٤١٢-١٨-١٥      
 ٣ )٧(اجزا محدود مقدماتي( طراحي به كمك كامپيوتر ٤٥١-١٢-١٥      
  ٢  آكوستيك مهندسي  ٤٥٣-١٨-١٥      
 ٣ ي كيمكان يمتالورژ ٣٩٥-١٠-١٥      
  ٢   ٢ديناميك   ٣٩٩-١٢-١٥      
  ٣ انتخاب آزاد  -      
            
           
           
   ١٤  واحد اختياري قابل اخذ از ليست        

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

  
  
  



 
 

 

  
  و مكاترونيك يستمهاي ديناميكيس) دروس تخصصي مجموعه ٨ول (جد

Dynamical systems and Mechatronics)(  
  

 واحد دروس اجباري مجموعه شماره درس

 

 واحد دروس اختياري مجموعه شماره درس
  ٣  )٧(هيدروليك و پنوماتيك  ٤٥٢-١٠-١٥  ١  *آز مكاترونيك  ٤٢٧-١٢-١٥
  ٢  )٦( ٢نقشه كشي و نقشه خواني مهندسي   ٢٥٨-١٠-١٥  ٢  *ماشينهاي ابزاركارگاه   ١٠٢-١٠-٢٤
  ١  كارگاه اتومكانيك   ١٥١-١٠-٢٤  ٢  )٧ارتعاشات كاربردي( ٤١٢-١٨-١٥
  ٣  )٧اصول نصب و نگهداري(  ٤٠١-١٢-١٥  ٣  )٧پردازش درسيستمهاي مكاترونيكي( ٤٢٨-١٨-١٥
  ٢  اندازه گيري و سيستمهاي كنترل  ٤٠٥-١٠-١٥  ٣  )٨طراحي سيستم هاي كنترلي( ٤٣٠-١٨-١٥
  ٢  اقتصاد و مديريت صنعتي  ٤٢٦-١٠-١٣  ٣  )٨(رباتيك ٣٦٥-١٨-١٥
  ١  ٢آز مكاترونيك  ٤٣٢-١٨-١٥  ٢  )٦طراحي مكانيزمها( ٣٥٢-١٨-١٥
  ١  كارگاه جوشكاري و ورقكاري   ١٥٠-١٠-٢٤  ٣  )٨( طراحي به كمك كامپيوتر ٤٥١-١٢-١٥
  ٢  )٨ديناميك خودرو(  ٤٥٤-١٨-١٥  ٢  مهندسيآكوستيك   ٤٥٣-١٨-١٥
  ٣  )٨( روشهاي طراحي مهندسي  ٤٢١-١٢-١٥  ٢  ٢ديناميك  ٣٩٩-١٢-١٥

  ٢  اقتصاد و مديريت صنعتي  ٤٢٦-١٠-١٣     
  ٢  زبان تخصصي  ٣١٥-١٠-٢٥  ١٣  جمع كل واحد اجباري 

  
اجباري بوده و دانشجو موظف است از  *اخذ دو درس داراي 

  واحد ديگر نيز اخذ نمايد.  ١١بين ساير دروس
  ١  آز هيدروليك و پنوماتيك  ٣٥٥-١٠-١٥
  ٣  متالوژي مكانيكي  ٣٩٥-١٠-١٥
  ٢  ماشين هاي كنترل عددي  ٤٢٣-١٦-١٥
  ١  آز ماشين هاي كنترل عددي  ٤٢٩-١٦-١٥

  ٣  انتخاب آزاد  -
  ١٤  واحد اختياري قابل اخذ از ليست   

  

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



 
 

 

               
   ) دروس تخصصي مجموعه ساخت و توليد٩جدول (

)Manufacturing
 واحد دروس اجباري مجموعه شماره درس

 

 واحد دروس اختياري مجموعه شماره درس
  ٣  )٧(هيدروليك و پنوماتيك  ٤٥٢-١٠-١٥  ٢  )٦(روش هاي اندازه گيري  ٣٠٥-١٦-١٥
  ١  )٨آز هيدروليك وپنوماتيك (  ٣٥٥-١٠-١٥  ١  )٦(آز روش هاي اندازه گيري  ٣٠٧-١٦-١٥
  ٢  )٨(به كمك كامپيوترطراحي وساخت   ٤٣٧-١٦-١٥  ٢  )٧( ٢نقشه كشي و نقشه خواني   ٢٥٨-١٠-١٥
  ١  آز طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر  ٤٧٩-١٦-١٥  ٣  )٦مباني ماشينكاري و ماشينهاي ابزار(  ٤٨٣-١٦-١٥
  ٣  )٨طراحي قالب(  ٤٠٣-١٦-١٥  ١  )٦(١ماشين ابزاركارگاه   ٤١٠-١٦-١٥
  ٣  )٨بند(مونتاژمكانيكي و طراحي قيدو   ٤٨٥-١٦-١٥  ١  )٧مباني ماشين كاري(كارگاه   ٤١٥-١٦-١٥
  ٢  اقتصاد و مديريت صنعتي  ٤٢٦-١٠-١٣  ١  )٧(٢ماشين ابزاركارگاه   ٤١٠-١٦-١٥
  ٣  )٨پالستيسيته عملي(  ٤٥٨-١٢-١٥  ٢  )٧(ماشين هاي كنترل عددي  ٤٢٣-١٦-١٥
  ٢  )٨اصول ريخته گري (  ٣٦٣-١٦-١٥  ١  )٧(يآز ماشين هاي كنترل عدد  ٤٢٩-١٦-١٥
  ٢  )٧تكنولوژي جوشكاري (  ٣٦٩-١٦-١٥  ٢  )٧(توليد مخصوص  ٤٦١-١٦-١٥

  ٢  )٦عمليات حرارتي (  ٤١٩-١٦-١٥  ١٦  جمع كل واحد اجباري  

  

  ١  كارگاه تكنولوژي جوشكاري  ٤٣٩-١٦-١٥
  ١  )٨كارگاه توليد مخصوص(  ٤٥٣-١٦-١٥
  ٣  )٦(متالوژي مكانيكي   ٣٩٥-١٠-١٥
  ٣  )٧( روشهاي طراحي مهندسي  ٤٢١-١٢-١٥
  ٣  تخصصيزبان   ٣١٥-١٠-٢٥
  ٣  شناخت فلزات صنعتي  ١٤١-١٠-١١
  ٣  )٧اصول نصب و نگهداري(  ٤٠١-١٢-١٥
  ٣  )٧پردازش در سيستمهاي مكاترونيكي(  ٤٢٨-١٨-١٥
  ١  كارآفريني  ٤٠٦-١٠-١٣
  ٢  اقتصاد و مديريت صنعتي  ٤٢٦-١٠-١٣

 ٣ انتخاب آزاد  -
      
    

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

  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  
  
  

  در سيستم گلستان ارائه مي گردد.يا ايجاد  كه پس از فعال شدن  و جديد ليست دروس غير فعال - ١٠جدول شماره
 

 واحد ساخت وتوليد مجموعه غير فعالدروس  شماره درس
٤٦٣-١٦-١٥  
٤٧٣-١٦-١٥  
٤٢٧-١٦-١٥ 
٣٦٧-١٦-١٥  

  

  كارگاه عمليات حرارتي(غير فعال)
  كارگاه طراحي قيد و بند(غير فعال)

 طراحي قالب ريخته گري و آهنگري(غير فعال)
  كارگاه اصول ريخته گري(غير فعال)

 

١  
١  
٣ 
١  

 

 واحد و مكاترونيكسيستمهاي ديناميكي  مجموعه غير فعالدروس  شماره درس
  مدلسازي سيستمهاي مكاترونيكي(جديد)  

 ارتعاشات سازه هاي اسكلتي(جديد)
  

٢  
٢  

 واحد حرارت وسياالت مجموعه غير فعالدروس  شماره درس
٤٩٤-١٤-١٥  
٣٦٧-١٦-١٥  
٣١٥-١٠-١٥  
٤٨٨-١٤-١٥ 

  (غير فعال) تاسيسات حرارتي وبرودتي
  (غير فعال)ريخته گرياصول كارگاه 

  (غير فعال) آلودگي محيط زيست
 نيروگاه آبي (غير فعال)

٣  
١ 
٢  
٣ 

 
   


