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 در یک نگاه انیکمک دانشکده مهندسی
 

 

 

گذرد. در حال حاضر این دانشکده در هـر  قریب نود سال از تاسیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران می  
دکترا و دوره پژوهشی پسـا دکتـري در محورهـاي تخصصـی مکانیـک جامـدات، کنتـرل         اسی ارشد،آموزش کارشناسی، کارشن سه مقطع

آیرودینامیـک،   گـاز، مکاترونیـک، شـکل دهـی فلـزات،      دینامیک و ارتعاشات، علوم حرارتی، دینامیک سیاالت، سیستمهاي انرژي، نفت و
 نماید. هاي هوایی و بیومکانیک فعالیت میجلوبرندگی، سازه

باشد. اسـتادان  استادیار می 15دانشیار و  13استاد،  18عضو هیات علمی فعال با ترکیب:  44ده مهندسی مکانیک داراي دانشک  
 31نامبرده خود دانش آموختگان مراکز آموزشی و تحقیقاتی مطرح داخل و خارج از کشور بوده و در زمینه هاي تحقیقاتی مختلف با ایجاد 

کارگاه در مقطـع کارشناسـی از    6آزمایشگاه آموزشی و  12نمایند. وجود کده و یک قطب علمی فعالیت میپژوهش 2آزمایشگاه تحقیقاتی، 
استاد  3 استاد نمونه کشوري، 4نکات بارز این دانشکده نسبت به سایر دانشگاه هاي کشور است. در بین اعضاي هیات علمی این دانشکده 

استاد نیز حائز رتبه برتر در جشنواره بین المللی  3و  علمی ارجاعاتمیزان جهان از نظر  مندانبرتر دانش  %1استاد در جمع  5ممتاز دانشگاه، 
مورد پایان نامه برتر در سطوح مختلف تحصیلی در کشور  30وان به بیش از ته میخوارزمی می باشند. از جمله افتخارات دانشجویی دانشکد

 ایر مسابقات ملی و بین المللی اشاره کرد.مورد کسب مقام در جشنواره جوان خوارزمی و س 8و 
و نیـز کسـب    NTUمبناي نظام رتبـه بنـدي   بر 2020در میان دانشکده هاي مهندسی مکانیک جهان در سال  41کسب رتبه   

 هاي مکانیک جهـان، در دانشکده  601-800شانگهاي و جایگاه  2020در رتبه بندي  هاي مکانیک جهاندانشکده 201-300جایگاه بین 
در تـراز  این دانشـکده  فناوري  -ي مرجعیت علمینشان دهنده می باشد و 351-400جایگاه  QSو در رتبه بندي  تایمز 2019رتبه بندي 
 .می باشدبین المللی 

 

 ۳ 



 
و  معاونت آموزشی
لیتحصیالت تکمی  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فتح اله طاهري بهروزدکتر آقاي رئیس دانشکده : 
 نی و خانم شهريکردستاخانم  مسئول دفتر: -
 مقتدرآقاي  :مسئول امور داخلی و اجرائی -

 
 مجید سیاوشی: آقاي دکتر و تحصیالت تکمیلی معاون آموزشی

 آقاي دکتر کاظمی راد مدیر آموزش: -
 خانم سهیال کرمانی :مقطع کارشناسی امور آموزش رئیس -
 خانم فرشته هاشمی :ی مقطع کارشناسیآموزش خدماتکارشناس  -
 فاطمه بختیاريخانم : مقطع کارشناسی دانش آموختگانوژه و پرکارشناس امور  -
 نیلوفر سعادتخانم  :ها و کالسهاي مجازي مقطع کارشناسیکارشناس کارآموزی -

 
 

 
 ریاست

 

آموزشمدیریت   

 
 معاونت پژوهشی

 
 گروه طراحی کاربردي

 
 گروه تبدیل انرژي

 
ساخت و تولید گروه  

 
 گروه هوا فضا

 
 گروه بیومکانیک

 ٤ 



 خانم ساناز صدر کارشناسی ارشد: خدمات آموزشی مقطعکارشناس  -
 خانم ربابه سیالنی :يدکتر خدمات آموزشی مقطعکارشناس  -
 الهام اصغريخانم  پردیس و مجازي: خدمات آموزشی مقطعکارشناس  -

 

 معاون امور پژوهشی: آقاي دکتر مصطفی حسینعلی پور
 مجید رجبیآقاي دکتر  مدیر امور فناوري: -
 آقاي دکتر رامین هاشمی مدیر امور پژوهشی: -
 خانم طاهره صفاريکارشناس امور پژوهشی:  -

 

 کامران دانشجومدیر گروه طراحی کاربردي: آقاي دکتر
 آقاي محمودوند دینامیک ماشین: مایشگاهآزکارشناس  -
 آقاي محمودوند کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح: -
 آقاي ملکیسیستمهاي اندازه گیري:  آزمایشگاهکارشناس  -
 آقاي محمودوند(مکانیک ماشین ها):  کارشناس کارگاه اتومکانیک -
 

 رضا تقويمدیر گروه تبدیل انرژي: آقاي دکتر
 آقاي فرهمندي کارشناس کارگاه تاسیسات: -
 آقاي فرهمندي کارشناس کارگاه جوشکاري و ورقکاري: -
 آقاي موسی خانی مکانیک سیاالت:کارگاه کارشناس  -
 محمودوندآقاي  کارگاه ماشینهاي حرارتی:کارشناس  -
 آقاي موسی خانی کارشناس کارگاه انتقال حرارت: -
 

 نوروز محمد نوري مدیر گروه ساخت و تولید: آقاي دکتر
 آقاي ملکی ارگاه تستهاي غیرتخریبی:کارشناس ک -
 ملکیآقاي  کارشناس کارگاه علم مواد: -
 آقاي ملکی کارشناس کارگاه ماشینهاي کنترل عددي: -

 روح اله طالبی مدیر گروه هوا فضا: آقاي دکتر

 نویدبخشمهدي  آقاي دکتر :مدیر گروه بیومکانیک
 

در هر کدام از گروه هاي فوق در سایت دانشکده مهندسی مکانیک به آدرس اسامی اطالعات تماس و زمینه فعالیت اعضا هیت علمی فعال 
http://mech.iust.ac.ir می باشدجود مو. 

 ٥ 



 



 دانشکده مهندسی مکانیک آزمایشگاه هاي تحقیقاتی

 تلفن نام مدیر مسئول نام آزمایشگاه تحقیقاتی ردیف

        77240540-50شماره دانشگاه دکتر هاشمی نژاد آکوستیک 1
 8957 :داخلی

 8956 داخلی: دکتر احمدیان آنالیز مودال    2

 8949 :داخلی دکتر تقوي ربوماشینهاي تراکم پذیرآیرودینامیک و تو 3

 8947 داخلی:                    دکتر بیدآبادي احتراق 4
 8975 داخلی: دکتر بازدیدي انتقال حرارت 5

 77240492و  77240191 ر حسینعلی پوردکت انرژي آب و محیط زیست  6
 2944 :داخلی

 8993 داخلی: دکتر حق پناهی بیومکانیک 7

 8989 داخلی: دکتر صنایع سیستم هاي انرژي بهینه سازي    8
  کتر بیگ زادهد مکاترونیک و مهندسی شناختی 9
 8995 داخلی: دکترصفی زاده پایش سالمت سازه و ماشین هاي دوار 10
 8902 داخلی: دکتر قاسمی پیشرانش فضایی 11
 8926 داخلی: دکتر ریاحی غیر تخریبیتست هاي  12
 8943 داخلی: دکتر آیت الهی خستگی و شکست 13

 8968 داخلی: دکتر حبیب نژاد رباتیک 14
 77240208 دکتر محمدي ه هاي هواییساز 15

 8945 داخلی: دکتر منتظري شبیه سازي و کنترل سیستم ها 16

 8987 داخلی: دکتر صدیقی شکل دهی فلزات    17

 6153 داخلی: دکتر حسینی هاشمی ضربهمکانیک  18

 8948 داخلی: دکتر شکریه کامپوزیت 19

 8974 داخلی: بیدکتر طال کنترل نویز و ارتعاشات 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/dr_hasheminejad_f.pdf
http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/drahmadian_f.pdf
http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/dr_bidabadi_f.pdf
http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/dr_sanaye_f.pdf
http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/ndt_lab.f.pdf
http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/dr_ayatollahi_f.pdf
http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/dr_habibnejad_f.pdf
http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/dr.montazeri_f.pdf
http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/dr.sedighi.jpg
http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/dr_hoseini_hashemi_f.pdf
http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/dr_hoseini_hashemi_f.pdf


 
 تلفن نام مدیر مسئول نام آزمایشگاه تحقیقاتی ردیف

 6343 داخلی: دکتر صفاري گاز مایع و کرایوجنیک 21

 8955 داخلی: دکتر دوائی مرکزي مکاترونیک 22

 8993 داخلی: دکتر نویدبخش مهندسی بافت و سیستمهاي بیولوژیکی 23

 8986و  8982 داخلی: ر نوريدکت کاربردي هیدرودینامیک 24

 دینامیک سیاالتی چند فازي کاربردي 25
 (آزمایشگاه گروهی)

 دکتر درخشان 
 دکتر سیاوشی
 دکتر شهریاري

 8944 داخلی:

سنسورها و سیستمهاي متمرکزبیوممز،  26
 مایکروفلوئیدیک

 (آزمایشگاه گروهی)

 دکتر آسیایی
 دکتر علیزاده

دکتر نقیب (دانشکده فناوریهاي 
 وین)ن

 8991 داخلی:   
 8958 داخلی:    

 سیستمهاي تولید پایدار 27
 (آزمایشگاه گروهی)

 دکتر معدولیت
 دکتر نیکنام
 دکتر رجبی

 دکتر داوودي

 8931 داخلی:
 7913 داخلی:
 6293 داخلی:
 8911 داخلی:

 6478 داخلی: دکتر طاهري مکانیک کامپوزیت ها و مواد هوشمند 28

 وشمند توزیع شدهسیستمهاي خودکار ه 29
 (آیداس)

  دکتر خان میرزا

     
 :، پژوهشکده هامراکز تحقیقاتی  •
 

 تلفن نام مرکز تحقیقاتی ردیف

 هیدرودینامیک کاربردي سامانه دریاییپژوهشکده  1
 (دکتر نوري)

   3921 داخلی:

  پژوهشکده توربین گاز   2
 (دکتر منتظري)

 73225845  و 77240258

  فناوري ساخت و تولید مرکز تحقیقات و 3
 (دکترصدیقی)

 8954 داخلی:

 
 

 ۸ 

http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/dr_hoseinalipoor_f.pdf


 قطبهاي علمی : •
 

 تلفن قطب علمینام  ردیف

 قطب مکانیک جامدات تجربی و دینامیک 1
 (دکتر احمدیان)

 772400056و  77240198
Ceesmech.iust.ac.ir  

 
 
 آزمایشگاه هاي آموزشی •
 

 آدرس تلفن کارشناسنام  نام آزمایشگاه آموزشی ردیف   

 روبه روي مجتمع شهیدچمران  8946 داخلی: آقاي موسی خانی انتقال حرارت   1

بعد از جهاد دانشگاهی ، روبه روي ساختمان قدیم  8941 داخلی: آقاي موسی خانی ترمودینامیک    2
 ق بر

 مرکز فناوري تولید  8952 داخلی: آقاي ملکی تست هاي غیرمخرب 3

 رو به روي مرکز مشاوره 7820 داخلی: آقاي محمودوند دینامیک ماشین    4

 مرکز فناوري تولید  2642 داخلی: دکتر نوري سیستمهاي اندازه گیري 5

 مرکز فناوري تولید  2642 داخلی: ملکیآقاي  علم مواد 6

 عد از دانشکده کامپیوتر خ اول سمت چپ اولین چهار 8940 داخلی: آقاي فرهمندي ماشین هاي حرارتی    7
 راه سمت راست

 )6نقشه دانشگاه (صفحه  51کدشماره 
 مرکز فناوري تولید  2642 :داخلی آقاي ملکی ماشینهاي کنترل عددي 8
 روبه روي مرکز مشاوره 8971 داخلی: آقاي محمودوند مقاومت مصالح    9

، روبه روي ساختمان قدیم  بعد از جهاد دانشگاهی 8940 داخلی:    آقاي موسی خانی مکانیک سیاالت 10
 برق

  ٢٦٤٢داخ��: آقاي ملکی هیدرولیک و نیوماتیک 11

 
 
 
 
 

 
 

 ۹ 

http://www.iust.ac.ir/files/mech/pages/azmayeshgahha/ndt_lab.f.pdf


 
 آموزشیکارگاه هاي  

 نام  ردیف

 کارگاه آموزشی

 نام

 مسئول کارگاه 

 آدرس تلفن

مکانیک اتومکانیک ( 1
 )ماشین ها

   77240540-50 آقاي محمودوند
 7820 داخلی: 

 روبه روي مرکز مشاوره
 )6نقشه دانشگاه (صفحه  43کدشماره 

   77240540-50 آقاي فرهمندي تاسیسات    2
 8938 داخلی: 

 مپیوتر خ اول سمت چپ اولین چهارراه سمت راستبعد از دانشکده کا
 )6نقشه دانشگاه (صفحه  50کدشماره 

   77240540-50 آقاي فرهمندي جوشکاري و ورقکاري 3
 8938 داخلی: 

 بعد از دانشکده کامپیوتر خ اول سمت چپ اولین چهارراه سمت راست
 )6نقشه دانشگاه (صفحه  46کدشماره 

   77240540-50 ملکیآقاي  روشهاي تولید 4
 8926 داخلی: 

 

  مرکز فناوري تولید

   77240540-50 ملکیآقاي  ماشین ابزار    5
 8952 داخلی: 

 مرکز فناوري تولید
 )6نقشه دانشگاه (صفحه  47کدشماره 

 
 
 

  واقع در طبقه دوم دانشکده  سایت هاي کامپیوتر: •
 

  تعداد کامپیوتر نام مسئول

 و تر کارشناسیمرکز کامپیو 45  آقاي عبدي
 کارشناسی ارشد

 
 . است کامپیوتر در قسمتهاي مختلف دانشکده و در آزمایشگاههاي تحقیقاتی موجود و در حال استفاده 500جمعاً حدود 

 
 
 
 

 
 

 

 
 ۱۰ 



 *برنامه هاي علمی و فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک*
 

 برگزاري کنفرانس هاي علمی بین المللی و ملی از قبیل: 
 ساالنه X Mech  (2( المللی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک بین کنفرانس •

 ساالنه) CCFA ()2ها، مشخصه یابی، ساخت و کاربرد ( بین المللی کامپوزیت کنفرانس •

 )94 – 92 – 89سالهاي برگزار شده: (ملی هیدرو دینامیک کاربردي  کنفرانس •
 )95 – 94سالهاي برگزار شده: ( محیط زیست ملی توسعه پایدار در سیستمهاي مهندسی انرژي، آب و کنفرانس •
 کنفرانس ملی توربین گاز (ساالنه) •

 
به عنوان مجموعه اي دانشجویی وظیفه پیشبرد اهداف علمی و  مکانیکمهندسی دانشکده و انجمن علمی  دفترفرهنگی 

دام به برگزاري برنامه هاي متنوعی که با رویکرد رفع نیازهاي دانشجویان در ابعاد مختلف اق و فرهنگی دانشکده را بر عهده دارد
 نماید :ي از آن در ذیل عنوان شده است میتعداد

 

 ماهانه)تجربه در حوزه ارتباط با صنعت ( هاي انتقالهمایش •
 هاي هم اندیشی در موضوعات مختلف فرهنگی نشست •
 هاي تخصصی مرتبط با رشته هاي آموزش نرم افزار و کارگاهکالس •
 رهنگی مسابقات علمی و ف •
 فرهنگی  –برگزاري اردوهاي تفریحی  •
 ها مختلف رشته مهندسی مکانیک (دو ماه یکبار)هاي علمی در گرایشبازدید •
 هاي مختلف مهارت هاي اجتماعیهاي آموزشی در زمینهکالس •
 هاي صمیمی با اساتید دانشکده (دوماه یکبار)نشست •
 یادواره شهداي دانشکده مکانیک (ساالنه) •

 
 
 
 

 ۱۱ 



 دانشکده مهندسی مکانیک آموزشیهاي گروه 
 بیومکانیک -5     هوافضا -4    ساخت و تولید -3    تبدیل انرژي -2    کاربرديطراحی  -1

 مقاطع آموزشی و گرایش ها

  کارشناسی •
o مهندسی مکانیک  

 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري در دانشکده فعال است.درسی سبد  11

  کارشناسی ارشد •
 
o طراحی کاربردي  
 و کنترل دینامیک ارتعاشات 
 شکل دهی - طراحی کاربردي 
 مکاترونیک - طراحی کاربردي 
 مکانیک جامدات 
 یک مواد و سازه هاي کامپوزیتمکان 
 
o تبدیل انرژي  
 دینامیک سیاالت  
 سیستم هاي انرژي  
 علوم حرارتی 
 نفت و گاز 

o ساخت و تولید  
 شکل دهی فلزات  
 مکاترونیک 
 
o هوافضا  
 آیرودینامیک  
 جلوبرندگی  
 هاي هوایی سازه 

o بیومکانیک  
 
  يدکتر •
o تبدیل انرژي – مکانیک مهندسی 
o  مکانیک جامدات –بردي طراحی کار –مهندسی مکانیک 
o مهندسی هوافضا - مهندسی مکانیک 
o بیومکانیک - مهندسی مکانیک 
o ساخت و تولید - مهندسی مکانیک 
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 مکانیکشناسی مهندسی رمشخصات کلی دوره کا
 

و بـارز در   هاي کهن مهندسی است که کاربردي وسیع در تمامی بخشهاي صنعتی جهان امروز داشته و نقشـی شایسـته  مهندسی مکانیک از شاخه
توان یافت که از آن نماید. حوزه فعالیت مهندسی مکانیک آنچنان گسترده است که نه تنها صنعتی را نمیتوسعه و پیشرفت دانش و فناوري ایفا می

 بلکه بخش مهمی از توسعه تمامی صنایع، مرهون پیشرفتهاي بدست آمده در مهندسی مکانیک است. ،بی نیاز باشد
همراه با توسعه شگفت انگیز صنعت و فناوري در جهان، مرزهاي اختصاصی بین رشته هاي مهندسی  رشد سریع و روزافزون علوم با از طرف دیگر،

هاي فعالیت مشترك آنها به سرعت در حال گسترش است. این امر از سویی باعث شده تـا بسـیاري از دروس و   تر شده و حوزه روز به روز کمرنگ
هاي مهندسی نیز بتوان یافـت و از سـوي دیگـر باعـث ایجـاد زمینـه هـاي        هاي مهندسی را در سایر زمینهاز رشته هاي مربوط به هریک گرایش

 گردیده است. "ايزمینه هاي بین رشته"تخصصی تحت عنوان کلی 
هاي کشورمان اقداماتی را در اههاي آموزشی باعث شده است تا همگام با دانشگاه هاي معتبر جهانی، بسیاري از دانشگاهمیت و لزوم بازنگري دوره

و محتواي دروس به عمل آورند. گروه فنی و مهندسی شوراي عالی برنامه ریزي ، با اتکا ، موضوعات هاي آموزشی شامل عناوینجهت اصالح دوره
از سوي  و صنعت علمروان شتابان به خداوند متعال و با توجه به نیازهاي کشور از یکسو و به منظور ایفاي نقش شایسته و همگامی کشورمان با کا

تحقیقات  دیگر ، اقدام به بازنگري کلی دوره کارشناسی مهندسی مکانیک نموده تا بطور یکپارچه و فراگیر در کلیه مراکز آموزشی تابعه وزارت علوم،
گاهها، ایـن اقـدام در رشـد و شـکوفائی     پشتیبانی و حمایـت دانشـ   و برنامه ریزي مناسب و تالش مضاعف و فناوري قابل اجراء باشد. امید است با

 استعدادهاي درخشان جوانان کشورمان مفید و موثر بوده و در ارتقاء نام جمهوري اسالمی در عرصه دانش و فناوري جهانی نقشی شایسـته داشـته  
 باشد.

 :تعریف و هدف -1
ن ارتقاء سطح دانش مهندسی کشور در رشته مکانیک و هاي تحصیلی آموزش عالی است که هدف آدوره کارشناسی مهندسی مکانیک یکی از دوره

ها و مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان باشد. با طی این دوره، هاي نظري و عملی آنها هم سطح دانشگاهتربیت افراد مستعدي است که آموخته
تی شامل تحقیق و مطالعات اولیه، طراحی دانش آموختگان مهندسی مکانیک آماده می شوند تا وظایف محوله براي اجراي پروژه هاي صنع

ا با مقدماتی، محاسبات طراحی با جزییات و تهیه نقشه ها و مدارك فنی، تدوین فناوري ساخت و روش تولید، مدیریت و اجرا و تعمیر و نگهداري ر
سی مهندسی مکانیک شامل هند. دوره کارشناهاي مرتبط با مهندسی مکانیک به عهده گرفته وبا موفقیت انجام دآگاهی علمی و فنی در کلیه حوزه

 ، آزمایشگاهی، کارگاهی و کارآموزي است.دروس نظري
 :شکل نظام طول دوره و -2
هر ساعت و  16هفته آموزش کامل می باشد. هر واحد درسی نظري به مدت  16سال است. طول هر نیمسال تحصیلی  4 دورهطول متوسط این  

 ساعت در طول هر نیمسال تحصیلی می باشد. 48کارگاهی به مدت درسی  هر واحد ساعت و 32به مدت  واحد درسی آزمایشگاهی
 واحدهاي درسی: -3

 واحد به شرح زیر می باشد : 214تعداد کل واحدهاي درسی این مجموعه 
 واحد 6: الزامی انتخابیدروس تخصصی   -5                                          واحد  22دروس عمومی:   -1
 واحد 15: انتخابیدروس تخصصی   -6                                               واحد 25دروس پایه :   -2
   واحد 7: دروس کارگاه، پروژه و کارآموزي  -7                                              واحد 61دروس اصلی:   -3
  واحد 6: تخصصی الزامیدروس   -4
 .شده است ارائهس مذکور در ادامه ودر لجداو*
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 سیالبس دروس مهندسی مکانیک

واحد   24:     دروس عمـومـی  

 توضیحات واحد پیشنیاز واحد نام درس

1اندیشه اسالمی     ـــــــــــــ 2 

اجباري  دو  درس از دروس مقابل، انتخاب
واحد) 4است. (  

2اندیشه اسالمی  1اندیشه اسالمی  2   2 

نسان در اسالما   ـــــــــــــ 2 

  ـــــــــــــ 2 حقوق اجتماعی در اسالم

   ـــــــــــــ 2 فلسفه اخالق

 انتخاب یک درس از دروس مقابل، اجباري
واحد) 2است. (  

  ـــــــــــــ 2 اخالق اسالمی

  ـــــــــــــ 2 آیین زندگی

  ـــــــــــــ 2 عرفان عملی اسالم

الب اسالمی ایرانانق    ـــــــــــــ 2 

 اجباري یک درس از دروس مقابل،  انتخاب
واحد) 2است. (  

  ـــــــــــــ 2 آشنایی با قانون اساسی

  ـــــــــــــ 2 اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

 انتخاب یک درس از دروس مقابل، اجباري  ـــــــــــــ 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
واحد) 2ست. (ا  

  ـــــــــــــ 2 تاریخ تحلیلی صدر

  ـــــــــــــ 2 تاریخ امامت

 انتخاب یک درس از دروس مقابل، اجباري  ـــــــــــــ 2 تفسیر موضوعی قرآن
واحد) 2است. (  

  ـــــــــــــ 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه

   ـــــــــــــ 3 فارسی

همه دروس مقابل،  انتخاب  

واحد) 10اجباري است. (  
  ـــــــــــــ 3 زبان انگلیسی

و جمعیت خانوادهدانش    ـــــــــــــ 2 

  ـــــــــــــ 1 تربیت بدنی 

1ورزش   1 تربیت بدنی  1 

واحد) 2اخذ این درس اجباري است. (  ـــــــــــــ 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  

واحد  25:     پـایـه دروس  

 همنیاز واحد پیشنیاز واحد نام درس

1ریاضی عمومی   ـــــــــــــ  ـــــــــــــ 3 

2ریاضی عمومی  1ریاضی عمومی  3   ـــــــــــــ 3 

1ریاضی عمومی  3 معادالت دیفرانسیل  ـــــــــــــ 3 

1ریاضی عمومی  3 برنامه نویسی کامپیوتر  ـــــــــــــ 3 

 ـــــــــــــ 3 برنامه نویسی کامپیوتر 2 محاسبات عددي

1فیزیک   ـــــــــــــ  ـــــــــــــ 3 

2فیزیک  1فیزیک   ـــــــــــــ 3   
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1آز فیزیک  1فیزیک  1   ـــــــــــــ 3 
2آز فیزیک  2فیزیک  1  2فیزیک  3   

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــ 3 شیمی عمومی

واحد  61 :   دروس اصـلـی  

 همنیاز واحد پیشنیاز واحد نام درس

معادالت دیفرانسیل - 2ریاضی عمومی  3 ریاضی مهندسی  ـــــــــــــ 3 

1مبانی برق  2فیزیک پایه  3   ـــــــــــــ 3 

2مبانی برق  1مبانی برق  3   ـــــــــــــ 3 

2مبانی برق  1 آز مبانی برق 2مبانی برق  3   

1نقشه کشی  ـــــــــــــ 2   ـــــــــــــ  

1ریاضی عمومی  - 1فیزیک پایه  3 استاتیک  ـــــــــــــ 3 

 ـــــــــــــ 3 استاتیک 4 دینامیک

1مقاومت مصالح   ـــــــــــــ 3 استاتیک 3 

1مقاومت  -شیمی عمومی  3 علم مواد 1مقاومت  3   

1ترمودینامیک  معادالت دیفرانسیل - 1فیزیک  3  ـــــــــــــ 3   

2ترمودینامیک   ـــــــــــــ 3  1ترمودینامیک  3 

2ترمودینامیک  1 آز ترمودینامیک  ـــــــــــــ 3 

 ـــــــــــــ 3 دینامیک 3 دینامیک ماشین

1مکانیک سیاالت  استاتیک -معادالت دیفرانسیل  3  و  3 
4 

 ـــــــــــــ

2مکانیک سیاالت  1مکانیک سیاالت  3  ـــــــــــــ 3   

2مکانیک سیاالت  1 آز سیاالت  ـــــــــــــ 3 

1طراحی اجزاء  دینامیک -علم مواد  -2مقاومت مصالح  3  و  3 
4 

 علم مواد

2طراحی اجزاء  1طراحی اجزاء  3   ـــــــــــــ 3 

2مقاومت مصالح  1مقاومت مصالح  2   ـــــــــــــ 3 

2مقاومت مصالح  1 آز مقاومت مصالح ـــــــــــــ 2   

1انتقال حرارت  1ترمودینامیک  - 2مکانیک سیاالت  3  2مکانیک سیاالت 3   

دینامیک -ریاضی مهندسی  3 ارتعاشات و  3 
4 

 ـــــــــــــ

ارتعاشات -دینامیک ماشین  1 آز دینامیک ماشین   ـــــــــــــ 3 

 ـــــــــــــ 3 ارتعاشات 3 کنترل اتوماتیک

واحد  6:    یدروس تخصصـی الزامـ  

 همنیاز واحد پیشنیاز واحد نام درس

 ـــــــــــــ 3 زبان عمومی 2 زبان تخصصی 

واحد قبولی 100 - 1کارآموزي  2 مدیریت و کنترل پروژه  5/0  ـــــــــــــ 

2نقشه کشی  1نقشه کشی  2   ـــــــــــــ 2 

دواح  3:     انتخابی ذیل  یک درس از دروس تخصصـی الزامـی  
 ۱٥ 



 همنیاز واحد پیشنیاز واحد نام درس

 روشهاي تولید 
روشهاي تولید کارگاه  

1  +2 کارگاه ماشین ابزار -علم مواد   1و 3  روشهاي تولید کارگاه   
 روشهاي تولید 

+ سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتیک  
ک آزمایشگاه سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتی   

1  +2 کنترل اتوماتیک -1سیاالت   کیشگاه سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتیآزما 3   
 سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتیک 

 کنترل اتوماتیک

 سیستمهاي اندازه گیري +
 آز سیستمهاي اندازه گیري

1  +2  
 

ارتعاشات مکانیکی -ریاضی مهندسی  آز سیستمهاي اندازه گیري 3 
 سیستمهاي اندازه گیري

ـــــــــــــ 3 دینامیک ماشین 3 رباتیک و آزمایشگاه  

واحد  3:   انتخابی ذیل  یک درس از دروس تخصصـی الزامـی  

 همنیاز واحد پیشنیاز واحد نام درس

2مقاومت مصالح  -محاسبات عددي  3 مقدمه اي بر اجزاي محدود 3و  2   ـــــــــــــ 

محاسبات عددي - 2سیاالت  3 مقدمه اي بر سیاالت محاسباتی 2و  3   ـــــــــــــ 

نترلسازي سیستمهاي دینامیکی و کشبیه   ـــــــــــــ 3 کنترل اتوماتیک 3 

واحد  15:    دروس تخصصـی انتخابـی  

 همنیاز واحد پیشنیاز واحد نام درس

 ـــــــــــــ 3 دینامیک ماشین 3 طراحی مکانیزمها

+ موتورهاي احتراق داخلی  
حرارتیآز ماشینهاي   

1  +2  
 

2ترمودینامیک   
 

3  
 

رهاي احتراق داخلیموتو  
حرارتیآز ماشینهاي   

088- موتورهاي احتراق داخلی 2ترمودینامیک  3   3   

حرارتیآز ماشینهاي  2ترمودینامیک   1   3   

2مکانیک سیاالت  2 یاتاقان و روغنکاري  ـــــــــــــ 3 

3مقاومت مصالح  2مقاومت مصالح  3   ـــــــــــــ 2 

 روشهاي تولید 
ي تولیدروشها کارگاه  

1  +2 کارگاه ماشین ابزار -علم مواد   1و 3  روشهاي تولید کارگاه   
 روشهاي تولید 

+ سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتیک  
ک آزمایشگاه سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتی   

1  +2 کنترل اتوماتیک -1سیاالت   کآزمایشگاه سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتی 3   
  سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتیک

 کنترل اتوماتیک

 سیستمهاي اندازه گیري +
 آز سیستمهاي اندازه گیري

1  +2  
 

ارتعاشات مکانیکی -ریاضی مهندسی  آز سیستمهاي اندازه گیري 3 
 سیستمهاي اندازه گیري

 ـــــــــــــ 3 دینامیک ماشین 3 رباتیک و آزمایشگاه

2 مقاومت مصالح -محاسبات عددي  3 مقدمه اي بر اجزاي محدود 3و  2   ـــــــــــــ 

محاسبات عددي - 2سیاالت  3 مقدمه اي بر سیاالت محاسباتی 2و  3   ـــــــــــــ 

نترلشبیه سازي سیستمهاي دینامیکی و ک  ـــــــــــــ 3 کنترل اتوماتیک 3 

2طراحی اجزاء  2 روشهاي طراحی مهندسی 2طراحی اجزاء  3   

طراحی مکانیزمها - 2حی اجزا ء طرا 2 طراحی ماشینهاي ابزار و تولید  ـــــــــــــ 3 
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 ـــــــــــــ 3 علم مواد 2 شناخت فلزات صنعتی

ارتعاشات - 1طراحی اجزاء  3 طراحی شاسی خودرو  ـــــــــــــ 3 

2طراحی اجزاء  -محاسبات عددي  3 طراحی به کمک کامپیوتر 3و  2   ـــــــــــــ 

1ت مصالح مقاوم 3 مکانیک مواد کامپوزیت  ـــــــــــــ 3 

2سیاالت  3 توربو ماشین   ـــــــــــــ 3 

1انتقال حرارت  1 آز انتقال حرارت  3  

 ـــــــــــــ 3  2ترمودینامیک  3 نیروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته اي)

1طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع  کارگاه تآسیسات – 1انتقال حرارت  3  1و  3   کارگاه تآسیسات 

2انتقال حرارت   ـــــــــــــ  3  1انتقال حرارت  3 

2ترمودینامیک  2 سوخت و احتراق  ـــــــــــــ 3 

1انتقال حرارت  3 طراحی مبدلهاي حرارتی 1انتقال حرارت  3   

2مکانیک سیاالت  3 سیستمهاي انتقال آب  ـــــــــــــ 3 

کارگاه تأسیسات- 1انتقال حرارت  3 طراحی سیستمهاي تبرید و سردخانه 1و  3    کارگاه تأسیسات 

شیمی عمومی - 2مکانیک سیاالت  2 کنترل آلودگی محیط زیست  ـــــــــــــ 3 

2مکانیک سیاالت  - 2ترمودینامیک  2 دینامیک گازها  ـــــــــــــ 3 

ربرنامه نویسی کامپیوت - 2مقاومت صالح  3 تحلیل سازه هاي هوایی 3و  2  ـــــــــــــ   

 موتورهاي احتراق داخلی  3 طراحی موتورهاي احتراق داخلی
دینامیک ماشین -1طراحی اجزاء   

3 
3 

 ـــــــــــــ

2حرارت مرکزي و تهویه مطبوع  1حرارت مرکزي و تهویه مطبوع  3   ـــــــــــــ 3 

 ـــــــــــــ 3 شیمی عمومی 1 آز شیمی عمومی

زاتپالستیسیته عملی و تغییر شکل فل 2مقاومت  3   ـــــــــــــ 2 

ک طراحی سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتی 2سیاالت  3   ـــــــــــــ 3 

+ ماشینهاي کنترل عددي  
 آز ماشینهاي کنترل عددي

1  +2  
 

کارگاه ماشین ابزار -1مقاومت مصالح   
 

1و  3  
 

 آز ماشینهاي کنترل عددي
 ماشینهاي کنترل عددي

 سیستمهاي اندازه گیري +
ز سیستمهاي اندازه گیريآ  

1  +2  
 

ارتعاشات مکانیکی -ریاضی مهندسی  آز سیستمهاي اندازه گیري 3 
 سیستمهاي اندازه گیري

1فیزیک  -علم مواد  3 تستهاي غیر تخریبی و آزمایشگاه  ـــــــــــــ 3 

 ـــــــــــــ 3  2ترمودینامیک  3 توربین گاز و موتور جت

علم مواد - 1اجزاء طراحی  3 مکانیک گسیختگی  ـــــــــــــ 3 

1فیزیک  -علم مواد  NDT 2آزمایشهاي غیر مخرب   ـــــــــــــ 3 

2ترمودینامیک  - 2سیاالت  3 ماشینهاي آبی  ـــــــــــــ 3 

 ـــــــــــــ 3 کنترل اتوماتیک 3 مقدمه اي بر مکاترونیک

1 سیاالت –الت دیفرانسیل معاد – 1فیزیک  3 مقدمه اي بر میکروسیاالت زیستی  ـــــــــــــ 3 

2سیاالت  2 تأسیسات بهداشتی  ـــــــــــــ 3 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــ 1 کارگاه ریخته گري
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علم مواد - 1طراحی اجزاء  3 رفتار مکانیکی مواد مهندسی  ـــــــــــــ 3 

2ترمودینامیک  - 2سیاالت  3 اصول جلو برنده ها ـــــــــــــ 3   

 ـــــــــــــ 3 علم مواد 1 آز علم مواد

آز ماشینهاي حرارتی - 2ترمودینامیک  3 موتورهاي احتراق داخلی 1و  3   آز ماشینهاي حرارتی 

2ترمودینامیک  1 کارگاه  تأسیسات حرارتی و برودتی  ـــــــــــــ 3 

واحد 7:    دروس عملـی  

 همنیاز واحد پیشنیاز واحد نام درس

1کارگاه مهارت هاي مهندسی  واحد قبولی 35 0   ـــــــــــــ  

1کارآموزي   5/0 1کارگاه مهارت هاي مهندسی    ـــــــــــــ 0 

2کارگاه مهارت هاي مهندسی  واحد قبولی 50 0   ـــــــــــــ  

2کارآموزي   5/0 2کارگاه مهارت هاي مهندسی  - 1کارآموزي   0و   5/0   ـــــــــــــ 

رگاه جوشکاري و ورقکاريکا  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ 1 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــ 1 کارگاه اتومکانیک

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــ 1 کارگاه ماشین ابزار

واحد قبولی 70 0 کارگاه تجاري سازي و کارآفرینی  ـــــــــــــ  

واحد قبولی 80 0 فاز صفر  ـــــــــــــ  

  –کارگاه تجاري سازي و کارآفرینی  3 پروژه پایانی
واحد قبولی 120  -فاز صفر    

 ـــــــــــــ 0

 
 

2و  1کارآموزي  کارگاه پروژه تخصصـی اصلی پایه عمومی  جمع  

(انتخابی)  15 + (الزامی) 12 61 25 22  3 3 1 142 
 

 دروس آزاد

ـــــــــــــ 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران    

   ـــــــــــــ 2 ارزش هاي دفاع مقدس

   ـــــــــــــ 2 مهارت هاي زندگی دانشجویی

 اخذ دروس آزاد به صورت مازاد بر تعداد واحد فارغ التحصیلی محاسبه می گردد. 
 نمره دروس آزاد در معدل کل محاسبه می شود .

 اخذ دروس آزاد نیاز به پرداخت شهریه ندارد.
 "رش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشدشرایط پذی"

 

مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه معیار محاسبه براي پذیرش بدون آزمون از طریق آئین نامه استعدادهاي درخشان در مقطع مطابق 
 باشد:کارشناسی ارشد به شرح ذیل می

ر اساس سه چهارم واحدهاي گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم  الزم و بعد از آن، محاسبه ده درصد برتر صرفاً ب 96-97براي سال تحصیلی  *
 باشد.االجرا می
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                به بعد** 98**برنامه پیشنهادي  هشت ترمه دانشجویان مهندسی مکانیک از ورودي 

 نیمسال چهارم نیمسال سوم نیمسال دوم نیمسال اول

ي 
کــــارآمـــوز

1  
)5

/0
( 

 ششم نیمسال نیمسال پنجم

ي 
کــــارآمـــوز

2  
)5

/0
( 

 نیمسال هشتم نیمسال هفتم

 1ریاضی عمومی 

)3( 

 پیشنیاز: ریاضی پیش

 )3( 2ریاضی 

 1پیشنیاز: ریاضی 

 )2محاسبات عددي (

پیشنیاز: برنامه نویسی 

 کامپیوتر

 )3( 1سیاالت 

 و استاتیکپیشنیاز: 

 معادالت دیفرانسیل

 )3( 1طراحی اجزاء 

 2مقاومت  پیشنیاز: دینامیک و

 پیشنیاز: علم مواد یا همزمان

 )3( 2طراحی اجزاء 

 1پیشنیاز: طراحی اجزاء 

 )1آز دینامیک ماشین (

 پیشنیاز: ارتعاشات و

 دینامیک ماشین

 )1آز مقاومت  (

 2پیشنیاز: مقاومت 

 )3( 1فیزیک 

 پیشنیاز: فیزیک پیش

 )3( 2فیزیک 

 1همنیاز: فیزیک 

 )3( 1ترمودینامیک 

 و 1یزیک پیشنیاز: ف

 معادالت دیفرانسیل

 )3علم مواد (

 پیشنیاز: شیمی عمومی

 یا همزمان 1پیشنیاز: مقاومت 

 )3( 2سیاالت 

 1پیشنیاز: سیاالت 

 )1آز سیاالت (

 2پیشنیاز: سیاالت 

 )1آز مبانی برق (

 2همنیاز: مبانی برق 

 )3پروژه (

پیشنیاز: کارگاه تجاري سازي 

 فاز صفر -و کارآفرینی 

 )3مومی (شیمی ع

 پیشنیاز: شیمی پیش

 )3استاتیک (

 1و ریاضی  1پیشنیاز: فیزیک 

 )3ریاضی مهندسی (

 و 2پیشنیاز: ریاضی 

 معادالت دیفرانسیل

 )3دینامیک ماشین (

 پیشنیاز: دینامیک

 

 )3کنترل اتوماتیک (

 پیشنیاز: ارتعاشات

 )3( 2مبانی برق 

 1پیشنیاز: مبانی برق 

 )2(درس عمومی  )4درس عمومی (

 )1( 1آز فیزیک  )2( 1نقشه کشی 

 یا همزمان 1پیشنیاز: فیزیک 

 )4دینامیک (

 پیشنیاز: استاتیک

 )2( 2مقاومت 

 1پیشنیاز: مقاومت 

 )3( 1مبانی برق 

 2پیشنیاز: فیزیک 

 )1آز ترمودینامیک (

 2پیشنیاز: ترمودینامیک 

 درس تخصصی 

 واحد) 6( 

 درس تخصصی

 واحد) 9( 

درس کارگاهی 

)1( 

 )3( برنامه نویسی کامپیوتر

 1پیشنیاز: ریاضی 

 )3( 1مقاومت 

 پیشنیاز: استاتیک

 )3ارتعاشات (

پیشنیاز: ریاضی مهندسی 

 و دینامیک

 )3( 1انتقال حرارت 

 یا همزمان 2پیشنیاز: سیاالت 

 1پیشنیاز: ترمودینامیک 

 الزامیدرس تخصصی  )1درس کارگاهی (

 واحد) 3(

 

 

 3ت دیفرانسیل معادال )5درس عمومی (

 1پیشنیاز: ریاضی 

 )1( 2آز فیزیک 

 یا همزمان 2پیشنیاز: فیزیک 

 )3( 2ترمودینامیک 

 1پیشنیاز: ترمودینامیک 

 )2درس عمومی (

 )1درس کارگاهی (

   فاز صفر

   )3درس عمومی ( )0کارگاه تجاري سازي ( )2درس عمومی ( )1درس کارگاهی ( )2درس عمومی ( 

 زامیدرس تخصصی ال 

 واحد) 2( 

 )2درس عمومی (

کارگاه مهارتهاي 

 )0( 1مهندسی 

کارگاه مهارتهاي 

 )0( 2مهندسی 

 درس تخصصی الزامی

 واحد) 2(

 درس تخصصی الزامی

 واحد) 5(
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 قوانین مهم آموزشی:***
 سال  است. 4حداکثر مدت مجاز براي دوره کارشناسی پیوسته مدت  -1
خواهد بود و در واحد  14، حداکثر و در صورت مشروطی نیمسال قبلبوده واحد  20حداکثر و واحد  12ذ در هر ترم قابل اخحداقل واحد  -2

 واحد خواهد بود. 24 حداکثر 17صورت کسب معدل باالي 
دو درصورت  بر عهده دانشجومی باشد و دانشجودروس و عدم تالقی ساعات برگزاري امتحانات و همنیازي  يرعایت پیشنیازمسئولیت  -3

 می توان از قانون همنیازي استفاده نمود. دو بارافتادن در درس می تواند از قانون همنیازي استفاده نماید. یادآور می گردد تنها  بار
حذف «در صورت غیبت در امتحان نهایی، واحد درسی خود را به دو شکل می تواند  دو بار، تحصیلمدت هر دانشجو در طول  -4

 حذف نماید .» منتخب دانشکدهکمیته از طریق حذف «  و یا» پزشکی
حذف درس به هر طریق که باشد (حذف آیین نامه، حذف اضطراري، حذف موجه، حذف ترم) دانشجو را ملزم به پرداخت شهریه درس  -5

 مربوطه می نماید.
 ، را خواهد داشت.واحد 12اب رعایت حد نصحذف اضطراري به شرط  یتیک درس تئوري قابل در هر نیمسال تحصیلی تنها -6
 واحد درسی بگذراند. 100کلیه دروس علوم پایه را تا قبل از گذراندن الزامی است دانشجو  -7
اولین تابستان پیش رو تا بتوانند در  را بگذرانند "1کارگاه مهارت هاي مهندسی "واحد درسی  35پس از گذراندن باید کلیه دانشجویان  -8

 .مایداخذ نرا  1کارآموزي 
دانشجو باید قبل از شروع هر کارآموزي با یکی از اساتید دانشکده به عنوان استاد کارآموزي توافق نموده و فرم مربوطه را به آموزش  -9

 نفر می باشد.  4کارآموزي هر یک از دو ظرفیت هر یک از اساتید براي قبول مسئولیت دانشکده تحویل نماید. الزم به ذکر است 
اولین تابستان پیش رو تا بتوانند در  را بگذرانند "2کارگاه مهارت هاي مهندسی "واحد درسی  50پس از گذراندن باید نشجویان کلیه دا -10

 .اخذ نمایدرا  2کارآموزي 
 انتابستهمان  شهریور 25 تاگزارش کار آموزي دفترچه مهر شده و تحویل در صورت اخذ واحد کارآموزي در تابستان، حداکثر مهلت  -11

الزم به ذکر است دانشجو باید گزارش شفاهی فعالیت هاي  خواهد بود. نیمسال همان پایان در طول ترم ، در صورت اخذ واحد کارآموزي و
 کارآموزي را به استاد کارآموزي ارائه نماید.

پیشنیاز پروژه پایانی  به عنوانرا  "کارگاه تجاري سازي و کارآفرینی"واحد درسی  70الزامی است کلیه دانشجویان پس از گذراندن   -12
 بگذرانند.

یکی از اساتید گرایش  بایدمهندسی مکانیک تخصصی  گرایش هايدانشجو در ابتداي نیمسال پنجم با توجه به عالقه خود به یکی از  -13
 .نمایدس پروژه ها تحویل را به کارشنا مربوطهفرم سپس  مربوطه را انتخاب و فرم رزرو استاد راهنما را به تأیید ایشان برساند

نفر  4از هر ورودي ظرفیت هر یک از اساتید براي قبول مسئولیت راهنمایی دروس تخصصی و پروژه پایانی دانشجویان کارشناسی  -14
 می باشد.

(دانشجو موظف است  ، می تواند استاد راهنماي خود را تغییر دهد.پروژه و تا قبل از دفاع فاز صفربار یک  تنهادانشجو در طی تحصیل  -15
 .است را به امور آموزش دانشکده تحویل دهد)  رسیدهرا که به تأیید هر دو استاد و همچنین معاون آموزشی  تغییر استاد راهنمافرم 
 درو عنوان و مراحل پروژه پایانی خود را  اخذرا  فاز صفر، درس  واحد قبولی 80پس از گذراندن الزامی است کلیه دانشجویان   -16

 پروژه مشخص و به تصویب مسئول پروژه هاي کارشناسی برسانند.راهنماي استاد  با هماهنگی
 اخذ پروژه پایانیو در نمیسال  اولین فرم ارزیابی پیشرفت کار پایان نامهفاز صفر ع ابعد از و دفموظف است در نیمسال دانشجو  -17

 و سپس به آموزش تحویل نماید. هو مسئول پروژه هاي کارشناسی دانشکده رساند را به تأیید استاد راهنمادومین فرم ارزیابی پیشرفت کار 
همان سال و براي نیمسال دوم  بیستم اسفندماهمهلت دفاع از پروژه و ارسال فرم نمره پروژه براي نیمسال اول تحصیلی، حداکثر تا  -18

 است آیین نامه پروژه پایانی را مطالعه و رعایت نماید.) (دانشجو ملزم سال بعد می باشد. بیستم شهریورماهتحصیلی، حداکثر تا 
  



 در سایت گلستان از طریق منوي پیشخوان خدمت: آموزشیمراحل ثبت درخواست هاي  *
 

تمامی درخواستهاي خود از جمله درخواست گـواهی اشـتغال بـه تحصـیل، مجـوز خـروج از کشـور، حـذف         گرامی می بایست دانشجویان 
را از منوي پیشخوان خدمت ارائه نمایند و پس از ورود اطالعـات خواسـته شـده و     درخواست همنیازي دروس و.... حذف موجه، اضطراري

و سپس تائید نمایند. بدیهی است در  انتخاببا زدن دکمه بازگشت به قسمت پیشخوان برگردند و تیک سبزرنگ را  مجدداًدرخواست تائید 
 درخواست به کارشناسان مربوطه ارسال نمی شود .  ،صورت انجام نشدن موارد فوق به صورت کامل

 

 "قابل توجه دانشجویان گرامی"
 

به اطالع دانشجویان محترم می رساند مطالب و مقررات آموزشی ذکر شده در این دفترچه لزومًا در طول تحصیل ثابت نمی ماند (خصوصاً 
طالعیه هاي آموزش دانشکده مهندسی مکانیک که به طرق توضیحات مربوط به دروس عمومی و تخصصی). لذا خواهشمند است به ا

 مختلف ابالغ می گردد، توجه نمایند.
ضمناً به اطالع می رساند کلیه فرمها و اطالعات مربوط به دروس و همچنین اطالعیه هاي آموزشی در سایت دانشکده مهندسی مکانیک 

 باشد.می، موجود هاآیین نامه ها و فرم  قسمت  mech.iust.ac.ir://httpبه آدرس 
 

 

 "کارشناسیمقطع راههاي ارتباطی با همکاران آموزش "
توانند با توجه به جدول ذیل جهت طرح سواالت و میدانشجویان گرامی چنانچه در طول تحصیل با مشکل آموزشی برخورد نمودند 

 مشکالت آموزشی خود با کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند.
 

ماسشماره ت نام خانوادگی  مسئولیت 

ال ام اس کالسهاي مجازي کارآموزي، کارگاههاي مهارت مهندسی، 73228939 خانم سعادت  

نمشکالت آموزشی و انتخاب واحد، درخواستهاي کمیته، سایت گلستا 73228978 خانم هاشمی  

 فاز صفر، پروژه، فارغ التحصیلی، استاد راهنماي پروژه 73228983 خانم بختیاري

 

 گواهی اشتغال به تحصیلدر صورت درخواست  ،دانشگاهکالس هاي و مجازي بودن  19ید ود مشکالت ناشی از ویروس کویتا زمان وج
ت در پیشخوان خدمت و زدن تیک سبز، در صورتیکه تصویر گواهی خود را می خواهید به صورت غیر حضوري دریافت پس از درخواس

 شماي درخواست براي واتس آپ نمایید تا تصویر مهر شده 09025055016اره مشخصات خود را با شماره دانشجویی به شمنمایید 
 ارسال گردد.
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