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معارفه
1400دانشجویان دکتری ورودی 

دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان 

1400شهریور 
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نانکارکوعلمیهیاتاعضایتکمیلی،تحصیالتریاست،طرفاز

خصوصاًدکترا،دورهدرشدهپذیرفتهعزیزانهمهبهدانشکده

انددهآورتشریفدانشکدهاینبهدیگرهایدانشگاهازکهکسانی

.دارمموفقیتآرزویهمگیبرایوگویممیمقدمخیر



آئین نامه های عمومی ◼

ضوابط و مقررات خاص مورد نظر دانشکده◼

3

ضوابط و مقررات
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ضوابط و مقررات عمومی دانشگاه

العاطبهدانشگاهسایتوبطریقازدانشگاهتکمیلیتحصیالتعمومیمقرراتوضوابط◼

.شودمیرساندهدانشجویان

وباینبهمرتببطورآنتغییراتآخرینوضوابطاینازاطالعبرایدانشجویاناستالزم◼

.نمایندمراجعهسایت

کمیلیتتحصیالتبخشدانشکدهسایتوبدرآنهاتغییراتیاجدیدهاینامهآئینازبرخی◼

.شودمیاعالم

اطالعمقرراتوضوابطآخرینازدانشجویانکهاستایندانشگاهودانشکدهمسئولینفرض◼

.دارندکافی
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معرفی کانالها

اعیاجتمهایشبکهازاستشدهسعیبهنگاموبهتررسانیاطالعبرای◼

:شوداستفادهدانشکدهدر

:«بله»رسانپیامدردانشکدهتکمیلیتحصیالتکانال◼

@gradmech
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ضوابط و مقررات عمومی
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ضوابط و مقررات عمومی
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ضوابط و مقررات عمومی
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ضوابط و مقررات عمومی
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بعضاً تعریف پروژه خارج از حوزه تخصصی اساتید◼

بعضاً ارتباط ضعیف و نامنظم با اساتید راهنما◼

عموماً عدم ارتباط  با اساتید مشاور◼

بعضاً مشارکت اسمی اساتید در راهنمایی دانشجو◼

عموماً حضور ضعیف دانشجویان در دانشکده◼

مشکالت موجود
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تقسیم بندی دروس به سه گروه◼

دروس اجباری◼

اختیاری-دروس اجباری◼

دروس اختیاری◼

نکاتی در ثبت نام دروس

واحد  36: تعداد واحدهای دوره دکترا◼
(واحد18)پایان نامه (+ واحد18)درس 6◼
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اختیاری گرایش طراحی کاربردی ـ مکانیک جامدات-دروس اجباری

:درس زیر◼

2ریاضیات 

:ااز دروس زیر با توجه به زمینه تخصصی و نظر استاد راهنمدرس 2تعداد◼

2روش اجزاء محدود 

2مکانیک محیطهای پیوسته 

روشهای محاسباتی در پالستیسیته

نکاتی در ثبت نام دروس



ترلاختیاری گرایش طراحی کاربردی ـ دینامیک و ارتعاشات و کن-دروس اجباری

:درس زیر▪

2ریاضیات 

:راهنماتوجه به زمینه تخصصی و نظر استاد از دروس زیر با درس 3تعداد ▪

سیستم های غیرخطی

ارتعاشات غیرخطی

ارتعاشات اتفاقی

آنالیز مودال

کنترل سیستم های رباتیک

13

:از دروس زیر با توجه به زمینه تخصصی و نظر استاد راهنمادرس 2تعداد  ▪

دینامیک  پیشرفته

ارتعاشات پیشرفته

کنترل پیشرفته

1روش اجزا محدود 

مکانیک سیستمهای رباتیک

نکاتی در ثبت نام دروس



اختیاری گرایش تبدیل انرژی-دروس اجباری

:درس از دروس زیر با توجه به زمینه تخصصی و نظر استاد راهنما1تعداد ▪

2ریاضیات 

آنالیز تانسوری

:تمام دروس زیر▪

انتقال حرارت جابجایی

ترمودینامیک پیشرفته

مکانیک سیاالت غیرلزج

الیه های مرزی 

دینامیک گاز پیشرفته

1دینامیک سیاالت محاسباتی 

(یا مدلسازی توربوالنس)توربوالنس 
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نکاتی در ثبت نام دروس

در را گذرانده اید، اخذ آندینامیک گازدرس کارشناسیرا در دوره دینامیک گاز پیشرفتهاگر درس 1)
ازمجگذرانده اید، اخذ آن در دوره دکترا کارشناسی ارشداست و اگر آن را در دوره اختیاریدوره دکترا 

.نیست
گذرانده اید، با جریان لزج، درصورتیکه در دوره ارشد درسی با محتوای یه های مرزیالدر مورد درس 2)

.هماهنگی تحصیالت تکمیلی درس دیگری را اخذ کنید
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اختیاری گرایش ساخت و تولید-دروس اجباری

دو درس زیر ◼

1ریاضیات مهندسی پیشرفته 

1مکانیک محیطهای پیوسته 

نکاتی در ثبت نام دروس
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دروس  اختیاری

ر سایر دروس گرایش و حد اکثر یک درس از گرایشهای دیگر یا خارج از دانشکده با نظ◼

استاد راهنما

نکاتی در ثبت نام دروس



تذکرات مهم در مورد مقاله و فرصت مطالعاتی

چارکبامجلهدرISIتحقیقیمقالهیکحداقلبایددفاعجهتدانشجو1)
یادداشتمروری،مقاله)برساندچاپبهرسالهازمستخرجQ3حداقل

.(نیستقبولقابلمشابهمواردوپژوهشی

نامساله،رنتایجانعکاسبرعالوهکهشودمیتلقیرسالهازمستخرجایمقاله2)
تاییدوردمو)صحیحبطوراصفهانصنعتیدانشگاهبهوابستگیوراهنمااستاد

.باشدشدهذکرآندر(دانشگاه

نیستمجازراهنمااستادازغیرشخصیبامقالهچاپوپژوهشیامورانجام3)
.راهنمااستادازکتبیمجوزاخذبامگر

برگزاریازپستنهامطالعاتیفرصتاداریامورانجامجهتنامهمعرفی4)
به(1پژوهشیجامعارزیابیگذراندنیاوپیشنهادیهازدفاع)1سمنار

.شودمیدادهدانشجو
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وبهمنمهر،)نوبت3درسالهر(جامعآزمون)آموزشیجامعارزیابی1)
(.پذیردمیصورترسانیاطالعتغییردرصورت)شودمیبرگزار(اردیبهشت

معدلو14حداقلدروسازهرکدامدربایدآموزشیجامعارزیابیقبولیجهت2)
.نمایندکسبرا16حداقل

یارزیابدرمردودیمرحلهیکثبتباعثآموزشیجامعارزیابیدرموفقیتعدم3)
.شودمیآموزشیجامع

تحصیلادامهازشودمردودآموزشیجامعارزیابیدربار2دانشجوییچنانچه4)
.گرددمیمحروم

بخواهددانشجو،(جامعآزمون)آموزشیجامعارزیابیدروساعالمازپسچنانچه5)
مردودینوبتیکآزمون،زمانیادرسنوعمانندکندایجادتغییریهرگونه
.شودمیثبتدانشجوبرایجامعآزمون
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(آزمون جامع)تذکرات مهم در مورد ارزیابی جامع آموزشی 
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(1سمیناریاپیشنهادیهازدفاعیا)1پژوهشیجامعارزیابیدرقبولیمهلت1)

نامبتثدانشجوششمنیمسالدراینصورتغیردر.استپنجمنیمسالپایان

.استآندرقبولیمعنیبهپروپزالیاپیشنهادیهتصویب.شدنخواهد

صویبتراخودپیشنهادیهششمنیمسالپایانتانشودموفقدانشجوچنانچه2)

.شدخواهدمردود1پژوهشیجامعارزیابیدرکند

(1سمینار )1تذکرات مهم در مورد ارزیابی جامع پژوهشی 



چهارمنیمسالپایانتاجامعآزمونیاآموزشیجامعارزیابیقبولی1)

پایانتا1پژوهشیارزیابیدرقبولییاپروپزالازدفاعیا1سمینارارائه2)
پنجمنیمسال

هفتمنیمسالپایانتا2پژوهشیارزیابیدرقبولییا2سمینارارائه3)

تااهآزمایشگیکارائهیاآموزشیدستیاریبصورتدرسدوارائهدرمشارکت4)
آموزشیمرحلهپایان

زااستفادهقبیلازدانشجودرخواستهایبررسیشرطدانشکدهدرحضور5)
.سنواتتمدیدوام،دانشگاه،امکانات
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تذکرات مهم در مورد زمانبندی ها و الزامات



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

ترماولهفته3دررزومهارائهوگفتگو(حضوریغیرتماسیاوحضوری)اساتید،بهمراجعه◼

(1400آبان30تاحداکثرراهنمااستادتعیین)

(دهدانشکسایت)دکترادورهراهنمایاستادتعیینفرمراهنما،استادموافقتاخذازپس◼

لایمیبهآنراتکمیلازپسبایدراهنمااستاد.شودارسالراهنمااستادبرایوتکمیل

تحصالتشورایدرتاکنندارسال(mechatt@of.iut.ac.ir)دانشکدهتکمیلیتحصیالت

.شودطرحدانشکدهتکمیلی

(بعدیاسالید).شوندانتخابمجازگروهازفقطاساتید◼

.نیستپذیرامکانانتخابازپسراهنمااستادتغییر◼

.میشودانجامراهنمااستادنظرزیربعدترممقدماتینامثبت◼
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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◼
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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

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

دانشجویان 
طراحی کاربردی

دانشجویان 
دینامیک ارتعاشات

و کنترل
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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

(بعنوان استاد راهنما دوم40%با مشارکت حداکثر )اساتید بازنشسته فعال و اساتید همبسته 

انتخاب استاد راهنما
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آدرس الکترونیکیشماره دفترنام و نام خانوادگیعنوان سمت

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

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

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

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

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