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معارفه
1400دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 

دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان 

1400پائیز 
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وعلمیهیاتاعضایتکمیلی،تحصیالتمدیریت،طرفاز

دورهدرشدهپذیرفتهعزیزانهمهبهدانشکدهکارکنان

اینهبدیگرهایدانشگاهازکهکسانیخصوصاًارشد،کارشناسی

یهمگبرایوگویممیمقدمخیراندآوردهتشریفدانشکده

.دارمموفقیتآرزوی
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معرفی گرایشهای تحصیالت تکمیلی

طراحی کاربردی◼

مکانیک جامدات◼

دینامیک، ارتعاشات و کنترل◼

تبدیل انرژی◼

ساخت و تولید◼
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ضوابط و مقررات

آئین نامه های عمومی ◼

ضوابط و مقررات خاص مورد نظر دانشکده◼
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ضوابط و مقررات عمومی دانشگاه

ایتسوبطریقازدانشگاهتکمیلیتحصیالتعمومیمقرراتوضوابط◼

.شودمیرساندهدانشجویاناطالعبهدانشکدهودانشگاه

آنتغییراتآخرینوضوابطاینازاطالعبرایدانشجویاناستالزم◼

.نمایندمراجعهسایتهاوباینبهمرتببطور

دانشکدهسایتوبدرآنهاتغییراتیاجدیدهاینامهآئینازبرخی◼

.شودمیاعالم

نآخریازدانشجویانکهاستایندانشگاهودانشکدهمسئولینفرض◼

.دارندکافیاطالعمقرراتوضوابط
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معرفی کانالها

هایشبکهازاستشدهسعیبهنگاموبهتررسانیاطالعبرای◼

شوداستفادهدانشکدهدراجتماعی

"بله"رسانپیامدردانشکدهتکمیلیتحصیالتکانال◼

@gradmech
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ضوابط و مقررات عمومی دانشگاه

طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دو سال است◼

ترم تمدید دوره حسب مورد و به صالحدید تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه برای دو◼

(.نیمسال اول بدون شهریه و نیمسال دوم با شهریه)قابل افزایش است 

.تترک تحصیل بدون اخذ موافقت دانشگاه برای یک نیمسال به معنی ترک تحصیل اس◼

.است14و حداقل میانگین دروس ترم برای مشروط نبودن 12حداقل نمره قبولی برای درس ◼

.دو ترم مشروطی منجر به محروم شدن از ادامه تحصیل می شود◼

.در دوره کارشناسی ارشد حذف اضطراری وجود ندارد◼

د، ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی حتی برای کسانی که دروس آموزشی خود را گذرانده ان◼

.الزامی است

.عدم ثبت نام در ترم به منزله انصراف از تحصیل محسوب می شود



واحد 32: تعداد واحدها◼
(واحد6)و پایان نامه ( واحد2)، سمینار (واحد24)درس 8◼
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ضوابط و مقررات عمومی دانشگاه



دومسالشهریورپایانتانامهپایانازدفاع:ترم4طیالتحصیلفارغ◼

oدومسالشهریور31:چهارمنیمسالدرالتحصیلیفارغبرایمهلتآخرین

پنجمنیمسالامتحانآخرینروزتانامهپایانازدفاع:ترم5طیالتحصیلفارغ◼

ششمنیمسالامتحانآخرینروزتانامهپایانازدفاع:ترم6طیالتحصیلفارغ◼

oودشمیاعالمدانشگاهتکمیلیتحصیالتتوسطششموپنجمنیمسالهایدردفاعمهلت.

درچنینهم.استتکمیلیتحصیالتشورایتصویببهمنوطپنجمترمدرنامثبت:1تذکر

لذا.تداشنخواهددانشجویانبهتسهیالتارائهبهنسبتتعهدیهیچدانشگاهترم،این

التحصیلفارغ4ترمپایانتاکهنمایندریزیبرنامهایبگونهدانشجویانشودمیتوصیه

.گردند

دانشگاه،یتکمیلتحصیالتمنتخبکمیتهتصویبصورتدرششمترمدرنامثبت:2تذکر

.بودخواهدهمراهشهریهپرداختبا
9

ضوابط و مقررات عمومی دانشگاه
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تاریخها و اقدامات مهم

اخذ دروس در دو یا سه ترم◼

1انتخاب استاد راهنما در ابتدای ترم ◼

3تحویل پیشنهادیه پروژه قبل از شروع ترم ◼

و ارائه سمینار3ثبت نام در درس سمینار در ترم ◼

(6یا 5درصورت تصویب تا پایان ترم )دفاع تا پایان نیمسال چهارم ◼

دانشکدهضوابط و مقررات 

شیوه  نامه نحوه ثبت نام دروس و انجام پایان نامه
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3مسئولیتهای دانشجو تا پایان ترم 

ترم یا نیمسال 3یا 2اخذ و گذراندن دروس در ◼

(مطابق توضیح)1ابتدای ترم انتخاب استاد راهنما در ◼

2در ترم موضوع پایان نامه یا پروژهنهایی کردن ◼

3قبل از شروع ترم تحویل  آن و پیشنهادیه پروژهتدوین ◼

3ترم دردرس سمینارثبت نام در ◼

درس سمیناراتمام مطالعات کتابخانه ای و بخش مقدماتی پروژه به عنوان ◼

3در انتهای ترم آن (پروژه)گزارش پیشرفت از پیشنهادیه پروژه و ارائه سمینار◼

شیوه  نامه نحوه ثبت نام دروس و انجام پایان نامه

ضوابط و مقررات دانشکده



کمیلیتتحصیالتتأییدازپیشدانشجوتوسطترمهردرشدهاخذدروس:تذکر

تادخودروسکردننهاییجهتهستندملزمدانشجویان.نیستنهاییدانشکده

غیردر.بگیرندتماسیامراجعهدانشکدهتکمیلیتحصیالتبهترمیمازپیش

.پذیردمیصورتدانشجوباهماهنگیبدوننیازموردتغییراتاینصورت

اخذونداردوجودترمیممرحلهاولترمدر1400ورودیدانشجویانبرای◼

.شودانجامتکمیلیتحصیالتدفتروگروهمدیرنظرزیردروس
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ضوابط و مقررات دانشکده

شیوه  نامه نحوه ثبت نام دروس و انجام پایان نامه
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مسئولیتهای دانشجو برای شروع و انجام پایان نامه

(ورحداقل ارائه سه گزارش شفاهی به استاد مشا)ارتباط مستمر با استاد راهنما و مشاور ◼

ماه یکبار به  4بعد از ارائه سمینار هر ( صفحه ای3یک تا )ارائه گزارش پیشرفت پروژه ◼

(گزارشها برای اساتید راهنما و مشاور ارسال خواهد شد)دفتر تحصیالت تکمیلی 

اتمام پایان نامه در موعد مقرر◼

تدوین پایان نامه-استخراج و تدوین مقاله ◼

تحویل پایان نامه و مقاله برای دفاع ◼

دفاع از پایان نامه◼

انجام اصالحات درخواستی کمیته داوران و تحویل نهایی پایان نامه◼

ضوابط و مقررات دانشکده

شیوه  نامه نحوه ثبت نام دروس و انجام پایان نامه
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ارزیابی پایان نامه

نمره بر اساس داوری از پایان نامه و سمینار دفاع از پایان نامه18مجموعا : ارزیابی داوران▪

o50درصد استاد یا استادان راهنما

o16/66درصد استاد مشاور

o16/66درصد هر یک از دو نفر اساتید داور

( نمره2اً جمع)ارزیابی سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده از روند پیشرفت و نتایج حاصل از آن ◼

oجزئیات ارزیابی تحصیالت تکمیلی در وبسایت دانشکده اعالم شده است.

ضوابط و مقررات دانشکده
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بخش تحصیالت، وبسایت دانشکدهجهت اطالع از لیست کلیه دروس به ◼

.مراجعه نماییدجدول دروس ، قسمت کارشناسی ارشد، تکمیلی

واحد8: حداقل واحد نیمسال◼

واحد14: حداکثر واحد نیمسال◼

نکاتی در ثبت نام دروس
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تقسیم بندی دروس به سه گروه

دروس اجباری◼

(  اخذ تعداد حداقلی درس از بین تعدادی درس)اختیاری -دروس اجباری◼

دروس اختیاری◼

نکاتی در ثبت نام دروس
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دروس اجباری

دروس مشترک تمام گرایشها: الف
، (ساعته3یک جلسه حدودا )کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی◼
سمینار◼
پایان نامه◼
(برای کسانی که پایان نامه تجربی دارند)کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی ◼

دروس مخصوص هر گرایش: ب

طراحی کاربردی ◼

o(مکانیک جامدات :) (در ترم دوم)مکانیک محیطهای پیوسته، 1ریاضیات مهندسی پیشرفته

o(دینامیک، ارتعاشات، کنترل :) 1ریاضیات مهندسی پیشرفته

مکانیک محیطهای پیوسته، 1ریاضیات مهندسی پیشرفته : تبدیل انرژی◼

1ریاضیات مهندسی پیشرفته :ساخت و تولید◼

نکاتی در ثبت نام دروس



مکانیک جامدات

االستیسیته◼

پالستیسته◼

1روش اجزا محدود ◼

اختیاری گرایش طراحی کاربردی-دروس اجباری

از دروس زیر با توجه به نظر استاد راهنمادرس( 2)دو حداقل

رلدینامیک، ارتعاشات، کنت

دینامیک  پیشرفته◼

ارتعاشات پیشرفته◼

کنترل پیشرفته◼
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نکاتی در ثبت نام دروس



:گروه دوم

مکانیک سیاالت غیرلزج◼

(جریان لزج)الیه های مرزی ◼

اختیاری گرایش تبدیل انرژی-دروس اجباری

(با توجه به نظر استاد راهنما)درس از هر گروه درسی زیر ( 1)یک حداقل

:گروه اول

انتقال حرارت جابجایی◼

هترمودینامیک پیشرفت◼
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نکاتی در ثبت نام دروس
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اختیاری گرایش ساخت و تولید-دروس اجباری

:  درس از مجموعه دروس زیریکحداقل
طراحی به کمک کامپیوتر پیشرفته ◼
1روش اجزای محدود در جامدات ◼
1مکانیک محیط های پیوسته ◼

:  درس از مجموعه دروس زیریکحداقل
پدیده های الکتروفیزیکال ◼
متالورژی در تولید◼
تیهای تولید صنعسیستم◼
دهی فلزاتشکل◼

نکاتی در ثبت نام دروس
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دروس اختیاری

نما تماماً با نظر استاد راهحداکثر یک درس از گرایشهای دیگرو سایر دروس هر گرایش

و تایید تحصیالت تکمیلی دانشکده

(روش تولید و کارگاه، علم مواد: در گروه ساخت و تولید)دروس جبرانی 

دروس توصیه ای

(ساعته3یک جلسه حدودا ( )بدون واحد)کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی◼

ایر این درس برای دانشجویانی که پایان نامه آزمایشگاهی و تجربی دارند اجباری و برای س: تذکر
.دانشجویان اختیاری است

نکاتی در ثبت نام دروس
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در نیمسال یک یا دو درس اجباری ـ اختیاریو کلیه دروس اجباریاخذ ◼

اول با تأیید سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده

اخذ سایر دروس در نیمسال دوم و احتماالً نیمسال های بعدی با تأیید ◼

استاد راهنما

نکاتی در ثبت نام دروس



تذکر مهم

اندانشجویکارشناسیدورهتأییدیهوصولبهمنوطدومترمدرنامثبت1)
یدیهتأیارسالگیریپیمسؤولیت.استاصفهانصنعتیدانشگاهتوسط
عهدههبصنعتیدانشگاهتوسطآنوصولوکارشناسیدورهدانشگاهتوسط

.ذیردپنمیرازمینهایندرمسؤولیتیهیچگونهدانشگاهاینبودهدانشجو

ردواحدانتخاباجازهگلستانسیستمفوق،تأییدیهوصولعدمدرصورت2)
دردتوانمیتنهادانشجونیزمشکلرفعازپسودادنخواهدرادومنیمسال
.نمایدنامثبتدارندظرفیتکهدروسی

راهنمااستادازغیرشخصییاسازمانبامقالهچاپوپژوهشیامورانجام3)
.راهنمااستادازکتبیمجوزاخذبامگرنیستمجاز

23



مراجعه به وبسایت اساتید جهت اطالع از زمینه های تحقیقاتی آنها◼

درهرزومارائهوگفتگو(حضوریغیرتماسیاوحضوری)اساتید،بهمراجعه◼

(1400آبان30تاحداکثرراهنمااستادتعیین)ترماولهفته3

آیندههفته2تاراهنمااستادثبتومعرفینحوه)راهنما،استادموافقتاخذ◼

(شدخواهدرسانیاطالع

دماتیمقنامثبتازقبلگلستانسیستمدرراهنمااستادنهاییثبتزمان◼

(آذردومنیمه)است

(بعدیاسالید).شوندانتخابمجازگروهازفقطاساتید◼

دومنوبتدانشجو1وروزانهدانشجو2استاد،هرراهنماییظرفیت◼

.نیستپذیرامکانانتخابازپسراهنمااستادتغییر◼
24

انتخاب استاد راهنما



اصفهانیاندکتر محسن◼
اکبرزادهدکتر صالح◼
جعفری ندوشندکتر رضا◼
جمشیدیاندکتر مصطفی◼
جوانبختدکتر مهدی◼
سلمانی تهرانیدکتر مهدی◼
سیالنیدکتر محمد◼
شهیدیدکتر علیرضا◼
فروزاندکتر محمدرضا◼
کدخداییدکتر محمود◼
مرادیدکتر مهران◼
مشایخیدکتر محمد◼

25

بهبهانیدکتر سعید◼
تیکنیدکتر رضا◼
دانشدکتر محمد◼
ضیایی راددکتر سعید◼
کشمیریدکتر مهدی◼
دکتر علی لقمانی◼

موسویدکتر حسن◼
میردامادیدکتر حمید رضا◼

بدرسمایدکتر محسن◼
پرویزیاندکتر جمشید◼
صفویدکتر سید محسن◼
انیفدایی تهردکتر علیرضا◼
فرزیندکتر محمود◼
فروزمهردکتر احسان◼
قائیدکتر عباس◼
کارواندکتر مهدی◼
دکتر علی مالکی◼

مصدقدکتر پیمان◼

و تولیدگروه ساخت ونیکگروه سیستمهای دینامیکی و مکاتر گروه طراحی جامدات

دانشجویان 
ساخت و تولید 

و طراحی کاربردی

دانشجویان طراحی کاربردی

اشرفی زادهمحموددکتر ◼
پیشه وراحمد رضادکتر ◼
ژادتوکلی نمحمد رضادکتر ◼
ثقفیانمحسندکتر ◼
ایمان چیت سازدکتر ◼

دوازده امامیمحسندکتر ◼
سلیم پورمحمدرضادکتر ◼
سوهانکاراحمددکتر ◼
مسعود مددالهیدکتر ◼

مرتضویسعیددکتر ◼
نیلیمهدیدکتر ◼

گروه حرارت و سیاالت

ژیدانشجویان تبدیل انر

انتخاب استاد راهنما
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ابراهیم شیرانیدکتر ◼
علی اکبر عالم رجبیدکتر ◼
کوهی کمالیدکتر ◼

گروه حرارت و سیاالت

دکتر مصطفی غیور◼
دکتر حسن نحوی◼

ونیکگروه سیستمهای دینامیکی و مکاتر

دکتر امین اله محمدی◼

و تولیدگروه ساخت

(50%با مشارکت )اساتید بازنشسته فعال و اساتید همبسته 

انتخاب استاد راهنما

دومنوبتدانشجو1وروزانهدانشجو2استاد،هرراهنماییظرفیت❖

50%مشارکتبافعالبازنشستهوهمبستهاساتید❖
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آدرس الکترونیکیشماره دفترنام و نام خانوادگیعنوان سمت

031i.chitsaz@iut.ac.ir-33915264دکتر چیت سازمدیر گروه تبدیل انرژی

031javanbakht@iut.ac.ir-33915214دکتر جوانبختمدیر گروه مکانیک جامدات

مدیر گروه دینامیک، کنترل و 
031danesh@iut.ac.ir-33915223دکتر دانشارتعاشات

031ghaei@iut.ac.ir-33915246دکتر قائیمدیر گروه ساخت و تولید

سرپرست تحصیالت تکمیلی
031saghafian@iut.ac.ir-33915220دکتر ثقفیاندانشکده

کارشناس دفتر تحصیالت 
031mechatt@of.iut.ac.ir-33915266خانم ارشادی(دکترا)تکمیلی 

کارشناس دفتر تحصیالت 
)کارشناسی ارشد)تکمیلی 

031s.eshghi@of.iut.ac.ir-33915209خانم عشقی

راه های ارتباطی

mailto:saghafian@iut.ac.ir


با تشکر

تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی اصفهان
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نامA1فرمکهشودمیدادهتحویلمهر8دوشنبهروزازدانشجویانبهمهرداریبرگه◼
این98-09-30تابایدبرسندتوافقبهاساتیدازیکیبابتوانندکهدانشجویانی.دارد
.برگردانندتکمیلیتحصیالتدفتربهراهنمااستادامضایبارابرگه

ظرفیتتاراهنمااستاد.داردنامA0فرمکهشودمیدادهفرمیهمراهنمااستادهربه◼
کمیلیتتحصیالتدفتربهراآنهااسامیدانشجویان،باتوافقازپسفرم،درمشخص
.نمایدمعرفیدانشکده

دفترقطریازاندرسیدهنهاییتوافقبهکهاستادانیودانشجویاناولمرحلهپایاندر◼
اسامینایواستشدهکاملآنهاانتخابفرآیندوشوندمیمعرفیتکمیلیتحصیالت

.شودمیاعالم
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انتخاب استاد راهنما



(اندنشدهراهنمااستادانتخاببهموفققبلدرمرحلهکهافرادیمخصوص)دوممرحله

اداستانتخاببهموفقکهدانشجویانیبهA2فرمبهموسومدومیمهرداربرگه❑
مدکهاستادانینامخوداولویتبربناکهشودمیدادهتحویلاندنشدهراهنما

تکمیلیتحصیالتدفتربه15/08/97تاریختاونوشتهبرگهرویدارندنظر
(استاد3نامحداقل)می دهندتحویل

آندراساتیدکهمی شوددادهتحویلاستادانبهA3فرمبهموسومایبرگه❑
.می کنندذکرآندراولویتحسببرراخودنظرمورددانشجویاننام

سابانتاساتیدبهشدهطراحیافزارنرماساسبردانشجویانکلیهپایاندر❑
نهاییدفراینواعالمتکمیلیتحصیالتدفترطرفازنتیجهوشوندمیداده
.گرددمی
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انتخاب استاد راهنما



پاسخ به سواالت
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