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  کتاب راهنماي دانشجويان ورودي جديد  ١

  با�� د
کا�یک دا�ه ����ی �وا� ���را�د�ن �و�ی    .با �ض سالم � دا���ویان �� کار�نا�ی  �  دا�ه ��ند�ی �

کا�ت و ��ش ، آ�نا�ی � �ما���و� حا�ر �دف از ���ه  �  یاطالعات ��ید دی��   �ارا �ی ��ت�ف دا�ه و ��ز دا���ویان �� با ر��ه ���ی�ی �ن، ا�
  . �ت�ما

گاهبا ا��فاده   ١٣٩٢ � سال   ا�ن ���و�او��ن و�ا�ش ���ه و ��دآوری �طا��   وزارت ع�وم، و ا�ناد و �دارک  �ی ا���ر��یاز �نا�ع �و��و�ی از ���ل پا�
کا�یک  کا�یک ا�ان  �تاب س و ����قات و �ناوری، دا�ه ����ی �وا� ���را�د�ن �و�ی، دا�ه ��ند�ی �   .�ورت ���� ال ا���ن ��ندسان �

کا�یک و ��مد ا�وا�����ی دا���وی د��رای آ�یان ��ید �و��ر دا���وی �و�ط  ،���ه و �دو�ن �طا��  � او��ن و�ا�ش و با  د�ی �واد��نکار�نا�ی ��ند�ی �
�د��ی ا�ت � د��ر�ی . �ظارت  و ��ی �عاو�� آ�وز�ی دا�ه  و �ر���ی و �ی��ری  �����  �ناب آ�ی د��ر ��مد�ھدی ��ھات  �ورت ����ه ا�ت

کاران اداری دا�ه � ��ش �ی ��ت�ف آ�وز�ی، �و��ی، دا���و �ی  و ما�ی و اداری و ��ز ��ی از �  �دارک و اطالعات الزم  �� از ���ق  �سا�دت  ��
کاران اداری � د��ر ����ی دا�ه  ���ر ��ی �د �رم �یات ع��ی دا�ه �  � . �� کاران �� اداری و ��ز ا�ضای �� � ���ن د��ل ��ن ���� ���ما� از ��ه ��

کاری دا��ه  و  ذ�� �م ��ه آ�ن � ا�ن �ی ��و  ���ه ا�ن ���و� � �ورت �ی ��ت�ف �� د�با� �قدور ���ت ، الزم �ی دا�د �  � �ور و�ه از �رکار خا�م د��ر ��
�رم ���� ع��ی کاری دا��ه ا�د   دا�ه ��   . ���� �ماید� � ���ه و �دو�ن  ��ش ��ی از �طا�� ��

کال  �ه �تا�  � خا��ه اذعان �ی دارد � ا�ن  کا�ت دا�ه  �  و �و�ود � آن  ��ز با �و� � ����ر ���رات، ���و��ن ��وده و اطالعات���و� ای کا�ل و خا�ی از ا� ا�
کاری دا���ویان عال��ند ���� ���ه � روز �ده   آن � سا�� دا�ه ��ار ����ه و � ���ن د��ل � ��� ا�ت � . ���ض ����ر ا�ت � باز�، ���ود  و � با ��

  . �ود روز ��دن ����� ا�ن  ���و� ا�دام 
کاری � ا�ن ز���ه دار�د د�وت �ی �ود �  ��ا�� عال� و آماد�ی �ود را  � ���ن را�تا از  �  د��ر  ��ت ا�جام �ما���ی �ی الزم  دا���ویان ��ی � �ما�ل � ��
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  راهنماي دانشجويان ورودي جديدکتاب  ٢

کا�  یا�ت دا�ه ��ند� یم ر�   کی�
  �ان �یدا���و

ای از ز�د�ی اول ا���ه � دوره ا��ی و ساز�ده. م�� �و���ت �ما �وا�ن با اراده، �وشا و �و��ند را � آز�ون ورودی دا�ه از �ند ��ت ��ریک �ض �ی
اید ا�از م��ب �ده» دا���و«مای�م �وق و ��ف �ود را از ا���ه � ��وان ا��خارآ��ز . ��ندان��ز��ن دوران ��� ق�مداد �یاید � ��یاری آن را خا��ه�ود وارد ���ه

  .��م ��ن ایام دا���و�ی را آرزو�ما�م و �ا�تان ����ه
کا�یک را �ای ����ل ا��خاب ��وده کا�یک را شاید ��وان ما� ر��ه.ایددی��ا���ه ر��ه ��ند�ی � �د��ی ا�ت ����ل � � ر��ه . �ی ��ند�ی ��ید��ند�ی �

. �ی ��ند�ی � ��ور ا��بار خا�ی داردا ر��هام.  �ی �ود را دارد� و �ود�ندیدا��ی از ع�وم ا�سا�ی و ����ی � ��ر و زبان و اد�یات و ��ه و ��ه �ذا���
�ی ��ی، ���ی ��ندسان ما، ا�م��ی �طا��ت �و�ی دارد و �ذب ��ودن ���والت دا�ه�ی ��ند�ی � ا�ان با ��یار�ی �ا�تا�دارد�ی آ�وزش ر��ه

�ما�م � با ��م و ��ه �ما ��ان را ���ب �ین جا از ���ت ا��فاده �یا�ت ��� �ای کار یا ادا� ����ل ��واره �ورد ��ع ��ور�ی ���ر��ه ����ی �وده
  . آ�وز�م � آ�نده �ای �د�ت � ��دم ��مان و �رب�ندی آ�ن � کار ��ر�م�وردگار �ود �ھد ��ند�م � آ��ه ا��ک �ی

کا�یک دا�ه ����ی �وا� . ��ماید �ض �یده��ریک دی��ی ��ز با�� ا���ه دا�ه ����ی �وا� ���را�د�ن �و�ی را ا��خاب ��و دا�ه ��ند�ی �
کا�یک ��ورمان، دا�ه�ی �م���را�د�ن �و�ی � �قا��ه با سا� دا�ه با و�ود ��� �و��ی � از آغاز �عا��ت . ��ددای �وان ���وب �یآور ��ند�ی �

کا�یک ��ور باز ��ده ا�ت�ود را � � ���ر�ن دا�ه �ذرد ���ر�� آن � �وده ا�ت و جای ا�ن دا�ه �ی ا��وز ��م ا�یدمان � . �ی ��ند�ی �
کا�یک دا�ه ����ی �وا� ���را�د�ن �و�ی ا�ت � با ���ش �ود �گ �و��ی � ا��خارات ا�ن   .دا�ه ����ا� �ما ا�ضای �دید خا�واده دا�ه ��ند�ی �

��ار�م �دا را ش�� �ی. دار�مار�نان �ر�ف و دا���ویان دو�ت دا���ی ا�ن دا�ه، ���ن �ما ��ان را � ��ع �ود پاس �یاز ��ف ا�تادان ار��ند، ک
  .�و� � � ز��ه را�خان � د�ن و دا�ش ��ار ��ر�م� ما را دور�م ��د آورده ا�ت و از او ا��عا�� �ی

  ��ید بازارگان
  س دا�ه� ر� 



 
  کتاب راهنماي دانشجويان ورودي جديد  ٣

  ��ل اول
کا�یک آ�نا�ی   با ر��ه ��ند�ی �

  مقدمه

) مانند اصول اساسي نيرو، حرکت، انرژي و گرما(ک يزيفه علم يم پايمفاه بر اساسک است که يزياز علم ف يک بخشيمکان علمقت يدر حق
 واردمتنوع  يروهاينر اثتحت  و ط مختلفيدر شرا )االتياعم از جامدات و س(گوناگون  اجسام رفتار يبه بررس يات،اضير با استفاده از ابزارو 

 يطراحجهت در  خالقانه يک را به شکليمکانعلم اصول کوشد تا يم ياز مهندس يبه عنوان شاخه اک يمکان يمهندس .پردازد يها مبر آن
 .بکار ببرد تکنولوژي و يصنعت يکاربردهانه يدر زمن ينو يهاروش و زاراب، ها نيساختارها، ماش توسعها ي

چون در برگيرنده تمامي . ترين رشته مهندسي به شمار آورد ات تحت پوشش، جامعمهندسي مکانيک را شايد بتوان از نظر تنوع موضوع
آالت و  علوم و فنوني است که با توليد، تبديل و استفاده از انرژي، ايجاد و تبديل حرکت و انجام کار، توليد و ساخت قطعات و ماشين

به عبارت . باشد هاي مکانيکي، حرارتي و سياالتي مرتبط مي ها و همچنين طراحي و کنترل سيستممختلف در ساخت آنکارگيري مواد ب
آالت و تاسيسات  ها، تدوين روش ساخت، توليد و آزمايش تمامي ماشين سازي، طراحي و تهيه نقشه سازي و شبيه، مدلديگر محاسبات فني

 .گيرد هاي مهندسان مکانيک انجام مي موجود در دنيا، با تکيه بر توانايي

هاي گوناگون از موتورهاي با ابعاد  اجزا و قطعه .کنند ها و فرآيندها را توليد مي ها، فرآورده ، گستره وسيعي از دستگاهمهندسان مکانيک
انواع  ،ليزرهاي کنترل خودرو و هواپيما، فناوري  ها، سيستم هاي پزشکي، نيروگاه دستگاه ،آسا هاي غول ندهد چرخميکروسکوپي گرفته تا 

ها و  ماشينو البته صي و تجهيزات ورزشي، هاي شخ هاي تهويه مطبوع گرفته تا رايانه هاي مصرفي از دستگاه گوناگوني از فرآورده
 با ارتباط در ،يزندگ يها جنبه همه باًيتقر که گفت توان يم .کنند را به صورت انبوه توليد مي ها فرآوردهن ياهايي که هر يک از  دستگاه
 نقش آن ساخت اي يطراح در کيمکان مهندس کي احتماالً د،ينما مصرف يانرژ اي کند حرکت که يزيچ هر. هستند کيمکان يمهندس
  !است داشته

هاي تخصصي اين رشته در زير به معرفي اجمالي گرايش. است قيو دق ين حال تخصصيگسترده و در ع يک رشته ايمکان يرشته مهندس
  .پرداخته خواهد شد

  هاي مقطع کارشناسيگرايش

شدن  يو تخصصشرفت يبعدها با پ. شد يده مينام "کيانالکترومک" بود و يکيک با برق يمکان رشتهران، يدر ا يدر شروع آموزش مهندس
در ابتدا جزء مجموعه مهندسي ز ينو هوافضا مواد  ،يميش يمانند مهندس يگريدمتعدد  يها رشته .ز هم جدا شدندان دو رشته يا علوم،

كه كلياتي از  ديگرديمارائه  به صورت رشته مكانيك عموميک يمکان يمهندسدر ابتدا  .ج از آن جدا شدنديبه تدرکه مكانيك بودند 
ک يمکان دروننه، از ين زميمختلف در ا يها ع به تخصصياز صنايشرفت صنعت و نيبا پ يول. هاي مختلف اين رشته را در برداشت گرايش
ا يدر يسد به مهنديبا نيهمچن .رون آمديب "ديساخت و تول" از آن پس يکمو  "االتيحرارت و س" و "جامدات يطراح" شيدو گرا يعموم

. اما اکنون از آن مجزا گرديده است دش يم محسوبک يمکان يمهندس يهاشياز گرا يکيعنوان  ش بهين چند سال پيتا هماشاره کرد که 



 
  آشنايي با رشته مهندسي مکانيک: فصل اول ٤

گردد، در برخي ديگر همچنان به عنوان يکي ها به عنوان يک رشته مستقل ارائه ميرغم اين که در برخي دانشگاهمهندسي خودرو نيز علي
وزارت علوم،  يآموزش عال يزيربرنامه يمصوب شورا يدر پن سو يبه ا ١٣٨٩از سال . پذيردمي هاي مهندسي مکانيک دانشجواز گرايش

ش خاص ين گراييک و بدون تعيمکان يمهندس يرش دانشجو تحت عنوان کليکشور اقدام به پذ يهااکثر دانشگاه، يقات و فناوريتحق
از  يکيد يان بايشده است که دانشجو ينيبشيمختلف پ يهانهيدر زم يسبد شامل دروس تخصص ١١ن شورا، يدر متن مصوب ا. نمودند

 يهاستميس"، "ک جامداتيمکان" :عبارتند ازسبد  ١١ن يا. انتخاب کنند) ش خوديهمان گرا يو به نوع( يها را به عنوان سبد اصلآن
" کيومکانيب"، "هوافضا"، "خودرو"، "ساتيتأس"، "يروگاه و انرژين"، "االتيرت و سحرا"، "يکيمکان يطراح"، "ديساخت و تول"، "و کنترل يکيناميد

  :از گرايش هاي فوق پرداخته خواهد شد يبرخبه معرفي اجمالي  ادامهدر  " .کيمکاترون"و 

ظر استحکام و از نقطه ن يمهندس آالتنيو اجزاء مختلف ماش يکيمکان يهال سازهيو تحل يش به طراحين گرايا :ک جامداتيمکان
 تيترب ،هدف .پردازديها مآن يها و اجزاء در طول عمر کارن سازهينان ايقابل اطم يين کارايوارده به منظور تضم يمقاومت در برابر بارها

توانند در  يالن ميالتحص فارغ. کنندل يو تحل يطراح را مختلف آالت نيماش اجزاء ها کارخانه و ديتول مراکز در بتوانند که است يمتخصصان
 مانند ياصلدروس  عالوه بر. شوندبه کار ره مشغول يو غ ييع غذايع نفت، ذوب فلزات و صناي، صناير خودروسازيکارخانجات مختلف نظ

مواد ک يمکانمخازن تحت فشار،  يتوان به طراحيش مين گرايا ياز دروس تخصصن، ياجزاء ماش يطراح و مقاومت مصالحک، ياستات
  .کست اشاره کردک شيمرکب و مکان

 آالت نيماش زميمکان يحاطر به مربوط يمباحث تخصص بردن کار به دررا  الزم ييکارآ شيگرا نيا :هاي ديناميکي و کنترلسيستم
 قادر دوره نيا النيالتحص فارغ. دهد يم متخصصان به ها ستميسن ياها و کنترل  آن يکيناميد و اجزاء آالت نيارتعاشات ماش يبررس، متحرک

 .هستند رهيغ و هاروگاهين ،هوافضا عيصنا ،يخودروساز عيصنا رينظ عيصنا از يا عمده يهابخش در هاستميس و اجزا کنترل و يطراح به
، يکيناميد يهاستميس يسازهيز شبين يک و دروس تخصصين، کنترل اتوماتيک ماشيناميک، ديناميش شامل دين گرايا يدروس اصل

  .گردنديک را شامل ميو ربات يکنترل صنعت يهاستميس، يريگاندازه يهاستميس

زات يقطعات و تجه يمناسب برا يساخت مختلف، طراح يندهايدر نظر گرفتن فرا با که است يکارشناسان تيترب هدف :ديساخت و تول
ن مواد يو همچن يخته گرير ،ي، جوشکاري، شکل دهينکارير ماشينظ ييندهاين در فراينو يها يند و با بکار بردن تکنولوژيرا ارائه نما

ها و ن قادر خواهند بود با بکار بردن روشيشان همچنيا. ندين آالت و قطعات نمايزات، ماشيد تجهين اقدام به ساخت و توليمناسب و نو
 مانند يعيصنا در انندتويم دوره نيا النيالتحص فارغ. نديد نمايتول يندهايک نمودن فرايکارخانه و اتومات يزات گوناگون اقدام به طراحيتجه
 اي و کارگاه يطراح آالت، نيماش يديتول و ساخت به يحاتيتسل و ييهوا عيصنا ،يکشاورز عيصنا ،يخودروساز ،يابزارساز ،يساز نيماش

- روش دمور در يمطالب شامل دروه نيا دروس. شوند دار عهده را ها طرح حيصح ياجرا و يبردار بهره و نظارت و بپردازند يديتول کارخانه
 يهاآزمون ،کياتومات يها نيماش با يزير برنامه و کار ها،بست و ديقو ساخت  يطراح پرس، يقالبهاو ساخت  يطراح د،يتول يها
 يعمل صورت به هاآن از يبخش که باشديم ...و  کيک و پنوماتيدروليد مخصوص، هيوتر، توليو ساخت به کمک کامپ يطراح، رمخربيغ

  .باشد داشته را يفن يکارها استعداد و دهد انجام يخوب به را يکارگاه يکارها بتواند تا باشد سالم ديبا لبداوط. گردد يم ارائه

 که ييها ستميس اجزاء محاسبه و طرح جهت ه،مربوط يتکنولوژ و علوم بردن کار به دررا  الزم ييکارآ شيگرا نيا :االتيحرارت و س
 يهانهيزم در تيفعال جهت را هاآن و دهد يم متخصصان به، است جرم و حرارت انتقال ،يانرژ ليتبدال، يان سيجر بر يمبتن آنها کار اساس
 و يطراح به قادر دوره نيا النيالتحص فارغ. سازد يم آماده...  و ياحتراق يموتورها ،يآب يها روگاهين ،يحرارت يمولدها رينظ يمختلف

 ذوب نفت، ،ييغذا عيصنا ،يآب و يحرارت يها روگاهين ،يخودروساز عيصنا رينظ عيصنا از يا عمده يها بخش در ستمهايس و اجزا محاسبه
ک گازها، يناميز دين يک، انتقال حرارت و دروس تخصصينامياالت، ترموديک سيش شامل مکانين گرايا يدروس اصل .هستند رهيغ و فلزات

  .گردنديرا شامل م... و  هاروگاهي، نيحرارت يهامبدل يطراحانتقال آب،  يهاستميسها، سوخت و احتراق، نيتوربوماش
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را  يانرژ يهاستمياز س يبردار، توسعه و بهرهياست که طراح يافرارشته يانهيزم يانرژ يهاستميش سيگرا: يانرژ يهاستميس
، توسعه و يآن است که طراحد بر ين چارچوب تأکينه است و در اياگرانگرش نظام ي،انرژ يهاستميس يشالوده مهندس. دهديمدنظر قرار م

ن يهدف از ارائه ا. رديانجام گ يکيو تکنولوژ يطيست محي، زي، اجتماعيبا ملحوظ نمودن اثرات اقتصاد يانرژ يهاستمياز س يبرداربهره
ع و مصرف ي، توزل، انتقالياستخراج، فرآورش، تبد يهاستمياز س يبردار، توسعه و بهرهيطراح يش آن است که کارشناسان آزموده برايگرا
ستم ي، سيصنعت يهاه رشتهيها، کلروگاهيها، نشگاهيخواهند بود که در پاال ينيش متخصصين گرايالن ايالتحصفارغ. ت شونديترب يانرژ

 در يت داشته باشند و نقش موثريفعال... و  يانرژ يهاع حامليد و توزيتول يهاه شرکتيها، کلسات ساختمانيتأس يحمل و نقل، طراح
 .نديفا نمايها ان بخشيک از ايبهبود امور در هر 

ق، ترمز يستم تعليستم محرکه خودرو، سيسمورد استفاده در خودرو از جمله  يهاستميمجموعه س به مربوط دروس شيگرا نيا در :خودرو
... ق و يسم تعلي، اجزاء سليفرانسيد و ربکسيگمثل  ياجزاء مختلف يل و طراحيو با تحل شوديم سازه بدنه خودرو مطالعهن يهمچنو فرمان و 

ل يو تحل يخودرو، طراح يشاس يتوان به طراحيش مين گرايا ياز دروس تخصص .باشديعملکرد مجموعه خودرو م يازسبر بهنه يسع
  .ک خودرو اشاره کرديناميروديو آ ياحتراق داخل يموتورها يسازه و بدنه، طراح

وتر، يک، کامپيک، الکترونيمکان يتوامان از مهندس يبيبا ترک يد محصوالت صنعتيو تول يراحد در طيجد يک تفکريمکاترون :کيمکاترون
اد ي يتخصص يحوزه ها يکپارچه سازيدهد تا با  ين توان را ميک به مهندسان ايمکاترون. اطالعات است يکنترل و فناور يستم هايس

 .شنديندينه کمتر و در زمان کوتاه تر بيت اعتماد باالتر، هزيت بهتر، قابليفيبا ک يد، به خلق محصوالتيو تول ين مراحل طراحيشده، از اول
ک، پردازش يکرو و نانو الکترومکانيم يهاستميو کنترل، س يکيناميد يهاستميس يسازهيشب: ش عبارتند ازين گراياز دروس ا يبرخ
  ...کروپروسسورها و يبا م ييگنال، آشنايس

  آينده شغلي و بازار کار

 رشد و يافزار سخت توسعه که چرا ،ندارد يابيکار مشکل يليالتحص فارغ از پس کيمکان يمهندس توانمند يدانشجو حاضر حال در
 علت به تقويت اين انگيزه و کشور داخل در ليوسا و زاتيتجه ديتول يتکنولوژ جاديا و داخل ديتول سمت به شيگرا ،يمهندس کاربردهاي

  .است شده رانيا در کيمکان مهندسان کار بازار ريچشمگ رشد باعث ،ينفت يادرآمده کاهش و يارز يها تيمحدود

  :کرد اشاره ريز موارد به توان يم آنها جمله از که کند يم تيفعال يمختلف يها نهيزم در حاضر حال در کيمکان مهندس کي
  يپزشک زاتيتجه و يخانگ لوازم ع،يصنا يتمام يديتول آالت نيماش از اعم آنها، قطعات و آالت نيماش يتمام ساخت و يطراح
  يآب و يباد ،يديخورش ،ياتم ،يليفس يها روگاهين يکيمکان زاتيتجه ساخت و يطراح
  ييايميش کارخانجات و ها شگاهيپاال يکنترل و يکيمکان يها ستميس آب، هيتصف و انتقال يها ستميس و زاتيتجه ساخت و يطراح
  نقل و حمل يها ستميس و آسانسورها و باالبرها اماکن، و ها اختمانس يبرودت و يحرارت ساتيتاس ساخت و يطراح

  کنسانتره و نمک ،ينساج مان،يس ،يکاغذساز قند، کارخانجات مثل مواد افتيباز و ظيتغل آالت نيماش ساخت
  ييهوا و ييايدر ،ينيزم نقل و حمل زاتيتجه و ليوسا ساخت و يطراح

  متحرک يپلها و ژدرا راکت، تانک، مانند يدفاع زاتيتجه ساخت
  ديتول يها ستميس و يکيمکان يبازوها ها، روبات ساخت

 يها شرکت و مهيب و يگذار هيسرما يها شرکت ها، بانک در يفن مشاور و کارشناس عنوان به تواند يم کيمکان مهندس کي ضمن در
  .بکند تيفعال يالملل نيب امور نظارت و يبازرس
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 ،يخودروساز فضا، هوا: کنند يم فايا يا عمده نقش ريز يصنعت يها بخش در اغلب امروز، به تا گذشته روزگاران از کيمکان مهندسان
 يها بخش و يمهندس مشاوره ،يانرژ ،يمصرف يها فرآورده انواع ،يساز ساختمان ک،يالکترون و انهيرا نانو، يآور فن ،ييايميش يواحدها

 و روهاين تا اند آورده وجود به کيمکان مهندسان يبرا را يزيانگ جانيه يلشغ يها فرصت ،يداروساز و يپزشک صنعت نيچن هم. يدولت
  .زندياميب هم در را يستيز يها دانش

  باالتر مقاطع در ليتحص ادامه تيوضع

در داخل و خارج از کشور وجود  يتخصص يارشد و دکترا يدر مقاطع کارشناس ليتحص ادامهامکان  ي،کارشناس مقطع آموختگان دانش يبرا
در . است يمقطع کارشناس يمشابه آزمون ورود) ن کنکورا هماي(ق آزمون متمرکز يرشد از طرا يرش در مقطع کارشناسيران پذيدر ا. اردد

و سپس مصاحبه  يق آزمون کتبيرش دانشجو از طريبصورت مجزا اقدام به پذ يهر دانشگاه ١٣٩٠مقطع دکترا هم تا قبل از سال 
ن تفاوت که يهمچنان پابرجا هستند، با ا) يو مصاحبه تخصص يآزمون کتب يعني(ن دو مرحله يهم ١٣٩٠کرد که پس از سال يم يتخصص

ها به دانشگاه يمصاحبه تخصص يو سپس داوطلبان براشود يکپارچه در کل کشور توسط سازمان سنجش برگزار ميبصورت  يآزمون کتب
نمرات با ارسال د يتوانيخارج از کشور، م يهال در دانشگاهيل به ادامه تحصين در صورت تمايهمچن. )مه متمرکزيآزمون ن(شوند يم يمعرف

  .ديرش کنيها درخواست پذن دانشگاهي، از اموردنظرتان يهادانشگاه يبراخود  يليو سابقه تحص

قابل  يرزومه پژوهشن به يهمچنو ي باال ليل چه در داخل و چه در خارج از کشور به نمرات و معدل تحصيادامه تحص يدر هر حال برا
 يبا زبان خارج ييضرورت آشنا .ديازمند هستين) يالمللنيو ب يمعتبر داخل يپژوهش يهاها و ژورنالرفته شده در کنفرانسيمقاالت پذ(قبول 

رش در يپذ ي، برايز عالوه بر کمک به انجام مطالعات پژوهشياست و در داخل کشور ن يهيل در خارج از کشور بديادامه تحص يز که براين
  .داخل کشور الزم است يهامقطع دکترا در دانشگاه

  توصيه قابل و نياز مورد هاي توانايي

. ک استيات با مکانياضيانگر ارتباط تنگاتنگ ري، بيسيدان بزرگ سوئ ياضيلئونارد اولر ر با ازين جمله زيا" ات استياضيک بهشت ريمکان"
گر يد ياز سو. کند يار استفاده ميات بسياضيم رياالت از مباحث و مفاهيت و سش حراريک بخصوص در گرايمکان يدر واقع مهندس

. دارد ياريت بسيجامدات اهم يش طراحين علم بخصوص در گرايک است و ايزياز علم ف يک بخشيم مکانين گفتيش از ايطور که پ همان
 ين از هوش، استعداد و قدرت تجسم خوبيده و همچنبو يک قويزيو ف ياضيد در دو درس ريک بايمکان يمهندس يل دانشجوين دليبه هم

  .باشد داشته را شهر از دور کارخانجات و يصنعت يهاطيمح در کار يآمادگ ي نيزجسم نظر از ديبا رشته نيا يدانشجو. برخوردار باشد

 شده رشته نيا جذب تواند يم کيتئور يکارها به مند عالقه يدانشجو هم جهينت در و است متنوع اريبس کيمکان يمهندس رشته در تيفعال
 تواند يم مختلف يها دستگاه و ليوسا ساخت و يطراح به مند عالقه و خالق يدانشجو هم و کند تيفعال يتئور و ينظر يها دربخش و
از اين هاي خود در هر يک به تقويت همزمان توانايي که است يکس موفق کيمکان مهندس کي شک بدون اما. دينما انتخاب را رشته نيا

  .دو بخش بپردازد
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 نيمهندس يبرا يدستور العمل اخالق

و  يراست يارهاين معيرود که باالترين انتظار مين حرفه، از مهندسيا يبه عنوان اعضا. است يا مهم و آموخته ي ک حرفهي يمهندس
ن اساس، خدمات ارائه شده توسط يبر ا. داردتمام مردم  يت زندگيفيدر ک ياتيم و حير مستقيتاث يمهندس. ش بگذارنديبه نمارا  يدرست

. اختصاص داده شود يت، و رفاه عموميد به حفاظت از بهداشت، امني، انصاف و عدالت را دارد، و بايطرف ياز به صداقت، بين نيمهندس
  .عمل کنند است، يها و اصول اخالقن ارزشيبه باالتر يبندياستاندارد که مستلزم پا يا د تحت رفتار حرفهين بايمهندس

  يادين بنيقوان
  :اي خود، بايد مهندسين، در انجام وظايف حرفه

  .ن حد نظر داشته باشنديرا در باالتر ي، بهداشت و رفاه عموميمنيا. ١
  .خود خدمات انجام دهند يتخصص ي نهيتنها در زم. ٢
  . کنند انيب يو نظرات شخصو بدون در نظر گرفتن احساسات و صداقت  يرفطيرا با ب شانيعموم ينظرها ظهارا. ٣
  .فه کننديمعتمد و وفادار انجام وظ ي ندهيک نمايبه عنوان  يا مشتريکارفرما  يبرا. ٤
  .کنند يريبنده جلوگياز اقدامات فر. ٥
   .ش دهنديخود را افزا ي حرفه ير، و سودمندعتباشرافت، ا ، و قانونمند عمل کنند تايشرافتمندانه، مسئوالنه، اخالق. ٦

  يا حرفه فيوظا
  .رفتار کنند يو درست يراست يهااريعن ميبر اساس برترد در تمام روابط خود ين بايمهندس. ١
  .باشند يخدمت به منافع عموم يد در همه حاالت، در تالش براين بايمهندس. ٢
  . کنند اجتنابشوند، يم يب افکار عموميکه باعث فر يرفتارها و اعمال يد از تمامين بايمهندس. ٣
شرکت  نيد، و همچنيسابق و جد يا کارفرماهايها  يمشتر يفن يندهاي، فرآيد اطالعات محرمانه مربوط به امور بازرگانين نبايمهندس. ٤

  .کنند را بدون اجازه فاش کننديش کار ميکه برا يعموم
  .رندير تضاد منافع قرار گيثخود تحت تا ياهف حرفياظد در وين نبايمهندس. ٥
در بدست آوردن  يعس ،گريا مشکوک دينامناسب  يها ا با استفاده از روشين ير مهندسيرصادقانه از سايبا انتقادات غ دين نبايمهندس. ٦

  .داشته باشند يشغل يا قراردادهايشرفت، يشغل، پ
ا ي نده، کاريآ يتمالت احيتبار، موفقعدار کردن ا اقدام به خدشه م،يرمستقيا غيم يا به دروغ، مستقي يبدخواه يد از روين نبايمهندس. ٧

ات را عن اطاليد ايمجرم هستند، با يرقانونيو غ يراخالقيغ يکارها يگران برايکه باور دارند د ينيمهندس. نديگر نماين دياستخدام مهندس
  .شود يدگيار مقام مسؤل قرار دهند تا به آن رسيدر اخت

 يگريشان از راه دعکه مناف يتوانند زمانين ميرند، هر چند که مهندسيخود را به عهده بگ يا هرفح يها تيالعت فيد مسؤلين بايمهندس. ٨
  .کار آنهاست درخواست غرامت کنند ي جهيکه نت يخدمات يست برايقابل محافظت ن

  .ت بشناسندين را به رسميريت سايمالک عد منافيرا به صاحب آن نسبت دهند، و با يد کار مهندسين بايمهندس. ٩
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  ��ل دوم
کا�  یا�ه ��ند� با د �یآ�نا   ین �و� � را�د� �وا� ��  یک دا�ه ���� ی�

  ، ساختار و اهدافخچهيتار

 يمهندس دانشكده به بعدها كه مخابرات، دانشكده سيتاس زمان يعني ۱۳۰۷ سال به طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه تاريخچه
 به کشور هاي دانشگاه نيتر يميقد از و بوده سال ٨۵ از شيب يقدمت يدارا دانشگاه اساس، اين بر و گردد بازمي شد، تبديل دانشگاه برق
 مركز ۹ ادغام از ۱۳۵۹ سال در ياسالم انقالب از پس" يو مهندس يفن يمجتمع دانشگاه"تحت عنوان  دانشگاه فعلي ساختار. ديآ يم شمار

 افتخار به ۱۳۶۷ سال در سپس وافت ير ييتغ "مهندسي و فني دانشگاه" به مجموعه نيا نام ۱۳۶۲ سال در. گرفت شكل عالي آموزش
  .شد نهاده آن بر" طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه" نام طوسي، نصيرالدين خواجه ايراني برجسته دانشمند

  

 ليتفعاشروع  .است طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه هاي دانشكده نيترو باسابقه بزرگترين از يكي مكانيك مهندسي دانشكده
 پشتوانه به مكانيك مهندسي دانشكدهر يان اخيدر سال .گردديبازم "پيشه و کار دانشگاه" عنوان تحت ۱۳۵۲ سالبه  دانشکده اين آموزشي
 به را ترقي و رشد هاي پله است توانسته خود كاردان و شايسته كاركنان و كوش سخت و عالقمند دانشجويان تالش، پر و فرهيخته اساتيد
 با مكانيك مهندسي دانشكده. نمايد تثبيت كشور برجسته مكانيك هاي دانشكده از يكي عنوان به را خود جايگاه و مودهن طي سرعت
 هزار يك از بيش تربيت استاديار،  سه و بيست و دانشيار، هفده استاد، هشت شامل وقت تمام علمي تهيئ عضو هشت و چهل از گيري بهره

 گروه هفت داراي حاضر حال در دانشكده اين  .دارد خود كار دستور در دكتري و ارشد كارشناسي  ناسي،كارش مقاطع در را دانشجو سيصد و
ز در يدانشکده هوافضا ن .باشد يم مكاترونيك و انرژي هاي سيستم مواد، خودرو، توليد، و ساخت جامدات، طراحي سياالت، و حرارت آموزشي

  .ز در دست اقدام استين دانشکده مواد نده و جداشدين دانشکده منشعب گرديگذشته از ا
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 همچنين. دارد قرار) ونك ميدان( تهران شهر قلب در مربع متر هزار دو و بيست بر بالغ زيربنايي با مكانيك مهندسي دانشكده اصلي پرديس
 ماشين و يورقکار ،يرجوشکا اتومکانيک، ،يمدلساز و يگر ريخته يها کارگاه شامل( يکارگاه مساحت مترمربع ٢٥٦٠ يدارا دانشكده

  .است شده واقع) پارس تهران( دانشگاه يهوافضا دانشکده پرديس در که باشد يم )ابزار

 اين اساتيد. است كشور كنترل و رباتيك علمي قطب مهد و كند مي منتشر انگليسي زبان به را رباتيك تخصصي مجله دانشكده اين
 ايفا موثري نقش پژوهشي-علمي مجالت از بسياري تحريريه هيات در همچنين و ملليال بين و ملي هاي كنفرانس از بسياري در دانشكده

 علوم توسعه در اي ويژه جايگاه دانشكده اين پژوهشي، و آموزشي وسيع امكانات و دلسوز كاركنان و مجرب اساتيد از گيري بهره با. كنند مي
  .است يافته کشور در مكانيك يمهندس با مرتبط يها يفناور و

 در ي، دانشکده مهندسي مکانيکآموزش ديجد يها دوره جاديا و يآموزش يها گروه توسعه مبني بر دانشگاهکالن  اهداف راستاي در
 ،)ارشد کارشناسي مقطع( فلزات دادن شکل گرايش مواد مهندسي صنعتي، متالورژي گرايش مواد مهندسي چون ييها دوره رياخ يها سال

 قرار دانشکده يآت برنامه در زين يگريد ديجد يها دورهايجاد  ونموده  برگزاررا ) دکترا(انرژي يها سيستم مهندسي و) دکترا( مواد مهندسي
 با مشترک ارشد کارشناسي يها دوره يبرگزار به توان يم يالملل نيب سطح در دانشکده يا توسعه اقدامات گريد از. است شده داده

 سيستم و انگلستان نگزتونيک دانشگاه با خودرو مهندسي مشترک  دوره يبرگزار به توان يم هجمل آن از که نمود اشاره يخارج يها دانشگاه
   .کرد اشاره انگلستان منچستر دانشگاه با انرژي يها

 يبرا توانمند و مستعد انيدانشجو جذب در يريچشمگ شرفتيپ يطوس نيرالدينص  خواجه يصنعت دانشگاه گذشته دهه کيطول  در
  .کرد مالحظه را شرفتيپ نيا آمار توان يم ريز يها نمودار در که است داشته يليتکم التيتحص

  

  

ريک در ده سال اخيمکانمهندسي دانشکده  يرفته شدگان کارشناسيآمار پذ  
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ريک در ده سال اخيمکانمهندسي ارشد دانشکده  يرفته شدگان کارشناسيآمار پذ  

 

  
  

ريک در ده سال اخيمکانمهندسي دانشکده  يان دکتررفته شدگيآمار پذ  
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  اعضاء هيئت علمي دانشکده مهندسي مکانيک

  

  شهرام آزادي
  گروه خودرو دانشیار
ک و ینامیخودرو، د یمهندس: تخصص
  کنترل

azadi@kntu.ac.ir 

  سیروس آقانجفی
  گروه حرارت و سیاالت استاد
  االتیحرارت و س: تخصص

aghanajafi@ 
kntu.ac.ir  

      

  

  زاده یاشرف یعل
  دانشیار گروه حرارت و سیاالت

ز و یل آنالیمسا يعدد يمدلساز: تخصص
  االتیدر حوزه علوم حرارت وس یطراح

ashrafizadeh@kntu.ac.ir  

  د بازارگانیمج
  گروه حرارت و سیاالتار یدانش

، ییجاانتقال حرارت جابه: تخصص
ط یمح یس، مهندیاالت فوق بحرانیس
  ستیز

bazargan@kntu.ac.ir  

  

  این یبهبهان یدعلیس
  يانرژ يها ستمیسار گروه یاستاد
 ي، انرژیروگاه حرارتین: تخصص
 يها ، روشيساز نهی، بهيدیخورش

  معکوس در انتقال حرارت
alibehbahaninia@ 

kntu.ac.ir  

  ید پورعلیام
  يانرژ يها ستمیسار گروه یاستاد
  روگاهین ند،یفرآ یمهندس: تخصص

pourali@kntu.ac.ir  

      

  

  یفرشاد تراب
  يانرژ يها ستمیسار گروه یاستاد
، ییایمیالکترو ش يهاستم یس: تخصص
  ریدپذیتجد يهايانرژ

ftorabi@kntu.ac.ir  

  ياصغر جعفر یعل
  جامدات یطراحگروه  استاد
  ارتعاشات یمهندس: تخصص

ajafari@kntu.ac.ir  

      

  

  يقچاآ ین جاللیعبدالحس
  ساخت و تولیداستادیار گروه 

بررسی تئوري و تجربی : تخصص
  دهی شکل

jalali@kntu.ac.ir  
  

  ين حامدیمحمدحس
  گروه حرارت و سیاالتاستاد 
، يه مرزیمتالطم، ال يها انیجر: تخصص

  ياالت عددیباز و س يان مجاریجر
hamedi@kntu.ac.ir  

mailto:azadi@kntu.ac.ir
mailto:ashrafizadeh@kntu.ac.ir
mailto:bazargan@kntu.ac.ir
mailto:pourali@kntu.ac.ir
mailto:ftorabi@kntu.ac.ir
mailto:ajafari@kntu.ac.ir
mailto:jalali@kntu.ac.ir
mailto:hamedi@kntu.ac.ir
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  یلیمحمدرضا خل دیس
  امداتج یطراحاستاد گروه 

ک مواد یک ضربه، مکانیمکان: تخصص
  ک مواد هوشمندیمرکب، مکان

khalili@kntu.ac.ir  

  یاشن یجمال زمان
  دیساخت و تولار گروه یدانش

  عیسر ينمونه ساز: تخصص
zamani@kntu.ac.ir  

      

  

  ین ساداتیحس دیس
  جامدات یطراحار گروه یاستاد
  یمصنوع یعصب يها شبکه: تخصص

sadati@kntu.ac.ir  

  ید سلطانیمج
  االتیحرارت و سار گروه یاستاد
  بایومکانیک :تخصص

soltani@kntu.ac.ir  

      

  

  ین شامخیرحسیام
  یار گروه خودرودانش

، یاحتراق داخل يموتورها: تخصص
  کیخودرو، مکاترون

shamekhi@kntu.ac.ir  

  يمحمدرضا شاه نظر
  االتیحرارت و سار گروه یدانش

  :تخصص
shahnazari@kntu.ac.ir  

      

  یررضا شاهانیام
  جامدات یطراحاستاد گروه 

ک یک جامدات، مکانیمکان: تخصص
  شکست

shahani@kntu.ac.ir  

  يفرهاد شاهورد
  جامدات یطراحگروه  یمرب

  :تخصص
shahverdi@kntu.ac.ir  

      

  

  اتیمحمد شرع
  خودروار گروه یدانش

ل تنش، ارتعاش، کمانش، یتحل: تخصص
، مواد یته، ضربه، خستگیسیترمواالست

شرفته و هوشمند، انتشار موج، سازه یپ
  خودرو

shariyat@kntu.ac.ir  

  شکوه فر یعل
  طراحی جامداتاستاد گروه 

ک ینانو مکان -ينانو تکنولوژ: تخصص
  يت تحوالت فازینانو کامپوز -مواد

shokuhfar@kntu.ac.ir  

mailto:khalili@kntu.ac.ir
mailto:zamani@kntu.ac.ir
mailto:sadati@kntu.ac.ir
mailto:soltani@kntu.ac.ir
mailto:shamekhi@kntu.ac.ir
mailto:shahnazari@kntu.ac.ir
mailto:shahani@kntu.ac.ir
mailto:shahverdi@kntu.ac.ir
mailto:shariyat@kntu.ac.ir
mailto:shokuhfar@kntu.ac.ir
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  مهرزاد شمس
  گروه حرارت و سیاالتار یدانش

  يچند فاز يهاانیجر: تخصص
shams@kntu.ac.ir  

  انیدیآزاده شه
  يانرژ يها ستمیسار گروه یاستاد
ت یری، مدیستیال زینانو س: تخصص
  کینامی، ترموديانرژ

shahidian@kntu.ac.ir  

      

  

  يادین صیحس
  يانرژ يها ستمیسار گروه یدانش

، يو اگزرژ يون، انرژیتاسیکاو: تخصص
د توان و یتول يم هاتی، سينه سازیبه

  وعیه مطیبرودت، تهو
sayyaadi@kntu.ac.ir  

  اء بشرحقیمسعود ض
  گروه حرارت و سیاالتار یدانش

ن، موتور احتراق یتوربوماش: تخصص
نو،  يهاي، انرژیروگاه حرارتی، نیداخل
  یل سوختیپ

mzia@kntu.ac.ir  
      

  

  ظهور يمهد
  دیساخت و تولار گروه یدانش

  :تخصص
mzohoor@kntu.ac.ir  

  يمسعود عسگر
  استادیار گروه خودرو

خودرو، مکانیک  یمهندس: تخصص
  جامدات

asgari@kntu.ac.ir  

      

  

  دپورید عمیمج
  يانرژ يها ستمیسگروه  استاد
  يانرژ ينه سازیبه: تخصص

amidpour@kntu.ac.ir  

  يغفار یعل
  جامدات یطراحاستاد گروه 

 يستم هایکنترل و س: تخصص
ک، یو مکانیک،  بی،  رباتیکینامید

  محاسبات نرم
ghaffari@kntu.ac.ir  

      

  

  رحمت اله قاجار
  جامدات یطراحاستاد گروه 

  ک شکستی، مکانیخستگ: تخصص
ghajar@kntu.ac.ir  

  یقاسم  دیمج
  گروه حرارت و سیاالتاستاد 
و نانو،  یستیانتقال حرارت ز: تخصص
، یپزشک یدر مهندس یدارورسان
با  يها ستمیس يساز هیو شب يساز مدل
  باال يدما

ghasemi@kntu.ac.ir  

mailto:shams@kntu.ac.ir
mailto:shahidian@kntu.ac.ir
mailto:sayyaadi@kntu.ac.ir
mailto:mzia@kntu.ac.ir
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mailto:amidpour@kntu.ac.ir
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  یشید قریمج
  دیساخت و تولار گروه یدانش

شرفته، یپ يهایکارنیماش: تخصص
  ندهایفرآ ينه سازیزر، بهیبا ل يجوشکار

ghoreishi@kntu.ac.ir  

  یمهرداد کازرون
  دیساخت و تولار گروه یاستاد
، یمانمنابع ساز يها  ستمیس: تخصص
  یسازمان يندها، معماریفرآ یبازمهندس

kazerooni@kntu.ac.ir  
  

      

  

  یرضا کاظم
  خودروار گروه یدانش

مهندسی خودرو، کنترل و  :تخصص
  هاي دینامیکیسیستم

kazemi@kntu.ac.ir  

  انیکشاورز ول یعل
  االتیحرارت و سار گروه یدانش

  :تخصص
keshavarz@kntu.ac.ir  

      
  يرافسانه مج

  االتیحرارت و س گروه اریاستاد
-ستمی، سیحس المسه مصنوع :تخصص

، یعصب يهوشمند و شبکه ها يها
ک یومکانی، بیاالت محاسباتیک سینامید

  ط متخلخلیبافت نرم، مح
mojra@kntu.ac.ir  

  فرهنگ هنرور
  دیساخت و تولگروه  استاد
ر مخرب یغ یابیآزمون و ارز: تخصص

ک، یوستک و آکیمواد، امواج االست
 يها ستمیر، سیگنال و تصویپردازش س

  يریگاندازه
honarvar@kntu.ac.ir  

       

  

  انیاکبر موسو یدعلیس
  جامدات یطراحاستاد گروه 

ک، دینامیک و کنترل یربات: تخصص
ک ینامیها و د اتوماتیک، طراحی مکانیزم

  ها ماشین
moosavian@kntu.ac.ir  

  یل نخودچیسه
  امداتج یطراحار گروه یاستاد
 ي، تنشهایل تنش تجربیتحل: تخصص
ن عمر یپسماند، تخم ي، تنشهایحرارت
  قطعات

SNakhodchi@kntu.ac.ir  
      

  

  ينحو یعل
  جامدات یطراحار گروه یاستاد
ت یک و واقعیک، مکاترونینامید: تخصص
  يمجاز

nahvi@kntu.ac.ir  

  یمهرداد وحدت
  دیساخت و تولار گروه یاستاد
 ی، طراحير، ابزارسازن ابزایماش: تخصص

  ن ابزاریماش ید، طراحیتول
vahdati@me.kntu.ac.ir  

      

mailto:ghoreishi@kntu.ac.ir
mailto:kazerooni@kntu.ac.ir
mailto:kazemi@kntu.ac.ir
mailto:keshavarz@kntu.ac.ir
mailto:mojra@kntu.ac.ir
mailto:honarvar@kntu.ac.ir
mailto:moosavian@kntu.ac.ir
mailto:SNakhodchi@kntu.ac.ir
mailto:nahvi@kntu.ac.ir
mailto:vahdati@me.kntu.ac.ir


 
  کتاب راهنماي دانشجويان ورودي جديد  ١٥

  نژاد ییمحمدرضا هما
  جامدات یطراحار گروه یاستاد
  قیک و آالت دقیکنترل، مکاترون: تخصص

mrhomaeinezhad@ 
kntu.ac.ir  
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  پژوهشي دستاوردها و افتخاراتتوليدات علمي، 

 كشور، خارج و داخل موسسات و ها كنفرانس ها، انجمن از متعدد جوايز كسب شامل زيادي افتخارات دانشكده اين گذشته، هايالس طول در
کسب نموده  را المللي بين و ملي اختراعات توجهي قابل تعداد ثبت و كشور و دانشگاه سطح در آموزشي و پژوهشي برگزيده استاد عناوين
  :ن افتخارات عبارتند ازياز اچند نمونه برجسته . است

  )٢٠٠٧( کايآمر MIT دانشگاه در قلب مسابقات سوم و اولکسب مقام 
 )٢٠١٠-٢٠٠٥( ربوکاپ جهاني مسابقات در ک دانشکدهيم رباتيز متعدد توسط تيجوا کسب

  )١٣٧٧( حرارتی شوك عمالا طریق از شیشه برش دستگاهساخت  يبرا یخوارزم یالمللنیب ن جشنوارهیاختراع دوازدهم سوم کسب رتبه
  )١٣٨٢( پرنده يهاقیو ساخت قا یطراح يبرا یخوارزم یالمللنیبجشنواره  نیهجدهم يکاربرد يهاپژوهشوم کسب رتبه د

با  یه ساز جراحیشب يو ساخت روبات شش درجه آزاد یطراح يبرا یخوارزم یالمللنیب جشنواره يکاربرد يهاپژوهش دوم رتبهکسب 
  )1387( يمجاز طیدر مح استخوان یجراح آموزش يالزم برا يتم هایالگور ياده سازیپ و یبوم يفناور

اف یخط ال يسازادهید و پیند تولیفرآ یطراح يبرا یخوارزم یالمللنین جشنواره بیکمیست و یب يکاربرد يهارتبه سوم پژوهشکسب 
  )T300 )1389کربن 

  )١٣٨٧( در ايران )٣D-printer( يبعدسه چاپگرطراحي و ساخت اولين 
  )١٣٨٨( رينص قاصدک نام به رانيا در شده ساخته يبرق کامال يخودرو نياولطراحي و ساخت 
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  :ر استيبه شرح زان دانشکده يد و دانشجويمنتشر شده توسط اسات يقات علميها و تحقن پژوهشيهمچن
  )١٣٨٢- ٩١( اخير سال ده در کتاب ۲۰ از بيش تاليف
  )١٣٨٩-٩١( اخير سال سه در ISI شده نمايه مقاله ۱۱۰ از بيش تاليف
  )١٣٨٩-٩١( اخير سال سه در يکنفرانس مقاله ۳۰۰ از بيش تاليف

  

  برگزار شده يالملل نيب يهاکارگاه و ها کنفرانس

  

  

  

  

  

  يخ برگزاريتار  نام دانشکده  کارگاه/ نام کنفرانس  فيرد
  ١٣٨١  کيمکان يمهندس  کيمکان يمهندس يالمللنين کنفرانس ساالنه بيدهم  ١
  ١٣٨٧  کيمکان يمهندس  هاک شارهيناميکنفرانس ديازدهمين   ٢
  ١٣٨٧  کيمکان يمهندس  ر مخربيو آزمون غ يفن يبازرس يالملل نين کنفرانس بيدوم  ٣
  ١٣٩١  کيمکان يمهندس  يل سوختيدروژن و پيه يالمللنين کنفرانس بيدوم  ٤
  ١٣٩٢  کيمکان يمهندس  کيمکان يمهندس يالمللنيش ساالنه بين همايکميست و يب  ٥



 
  رالدين طوسيآشنايي با دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي خواجه نصي ١٨

 نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه ،يکنترل پيشرفته 
 تحقيقات هاي طرح اجراي و نموده ايجاد دانشگاه در

در  کنترل و رباتيک علمي قطب تأسيس مذکور، متنوع
 .است گرفته قرار

 :از عبارتند کنترل

 ،يزيرسطح پا، و چرخ پا، چند و دو دار، چرخ متحرک

 

 و نفت صنايع ،يآب- برق يها نيروگاه ترکيبي، سيکل 

 ،)٢ شکل( ارتعاشات کنترل و سنجش يآزمايشگاه دستگاه
   .باشد يم کنترل و رباتيک يعلم قطب

  .باشدجامدات مي يمديريت قطب علمي رباتيک و کنترل بر عهده آقاي دکتر سيد علي اکبر موسويان، استاد گروه طراح

   

 

 ٢شکل 

آشنايي با دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي خواجه نصي: فصل دوم

 کنترل و رباتيک يعلم قطب از ي

 هاي سيستم از گيري بهره نيز و مختلف صنايع در هاربات از استفاده 
در کاربردي تحقيقات هاي پتانسيل و صنعتي نيازهاي بين را اي سازنده

متنوع هاي فعاليت تمرکز بمنظور و راستا اين در. است گرفته عهده به را 
قرار يرقات و فناويوزارت علوم، تحق تأييد مورد ١٣٩٠ سال درک يمکان ي

کنترل و رباتيک يعلم قطب در پژوهش و تحقيقات انجام در يجار موضوعات

متحرک و ثابت پاية با هيبريد و يمواز ،يسر رباتيک بازوان کنترل و يمدلساز
...  
 صنعتي يها سيستم در يفاز و هوشمند يکنترلرها

 ... و قلب ،يحيات يسلولها: بيولوژيک يها  سيستم يعملکرد مدل توسعة

 ها ماهواره و يهوافضائ سرنشين، بدون هوابرد يها

 و ازيگ, بخاري هاي نيروگاه: يتوليد يها فرآيند و يصنعت يها واحد 
 ... و

  مختلف صنايع در يکاربرد اتوماتيک يها دستگاه ساخت

دستگاه ساخت و يطراح ،)١ شکل( يپژوهش دار چرخ متحرک ربات 
قطب در يپژوهش يدستاوردها از يبرخ ،)٣ شکل( ٣RRS يمواز ربات

مديريت قطب علمي رباتيک و کنترل بر عهده آقاي دکتر سيد علي اکبر موسويان، استاد گروه طراح

 

 ٣شکل 

١ 

يکوتاه يمعرف

 روزافزون رواج با
سازنده ارتباط طوسي

 مختلفي کاربردي
يدانشکده مهندس

موضوعات يبرخ عناوين

مدلساز ،يطراح .١
... و يفضائ ،يهوائ
کنترلرها ةتوسع .٢
توسعة و يشناسائ .٣
ها سامانه کنترل .٤
 کنترلر يطراح .٥

و ها پااليشگاه گاز،
ساخت و يطراح .٦

 ساخت و يطراح
ربات تساخ و يطراح

  
مديريت قطب علمي رباتيک و کنترل بر عهده آقاي دکتر سيد علي اکبر موسويان، استاد گروه طراح

  
  

  

  

 

١شکل 
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  ها گروه انرين دانشکده و مديمسؤل يمعرف

    

  رئيس دانشکده
  دکتر مجيد بازارگان

  
  طبقه پنجم: محل استقرار
  ٨٤٠٦٣٢٥٥: تلفن دفتر 

    

          

  معاون آموزشي دانشکده
  دکتر علي اشرفي زاده

  
  طبقه پنجم: محل استقرار
  ٨٤٠٦٣٢٦٠: تلفن دفتر 

  

  معاون پژوهشي دانشکده
  دکتر شهرام آزادي

  
  طبقه پنجم: محل استقرار
  ٨٤٠٦٣٢٦٠: تلفن دفتر 

  

  اري و مالي دانشکدهمعاون اد
  دکتر اميد پورعلي

  
  طبقه پنجم: محل استقرار
  ٨٤٠٦٣٢٨٩: تلفن دفتر 

          

  مدير گروه حرارت و سياالت
  دکتر سيروس آقانجفي

  
  طبقه ششم: محل استقرار
  ٨٤٠٦٣٢٢٠: تلفن اتاق 

  

  مدير گروه طراحي جامدات
  دکتر اميررضا شاهاني

  
  طبقه ششم: محل استقرار

  ٨٤٠٦٣٢٢١: تلفن اتاق 

  

  مدير گروه ساخت و توليد
  مهرداد وحدتیدکتر 

  
  طبقه ششم: محل استقرار

  ٨٤٠٦٣٢٣٢: تلفن اتاق 
          

  مدير گروه خودرو
  دکتر رضا کاظمي

  
  طبقه ششم: محل استقرار
  ٨٤٠٦٣٢١٣: تلفن اتاق 

  

  هاي انرژيمدير گروه سيستم
  حسين صياديدکتر 

  
  طبقه ششم: محل استقرار

  ٨٤٠٦٣٢١٢: ق تلفن اتا

  

  *مدير گروه مکاترونيک
  دليمهدي علياري شورهدکتر 

  
 دانشکده برق: محل استقرار
  ٨٤٠٦٢٤٠٣: تلفن اتاق 

  .شودو دانشکده مهندسي برق انتخاب ميدانشکده مهندسي مکانيک از بين اساتيد بصورت چرخشي هر دو سال يکبار و مديريت گروه مکاترونيک  *        
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  ارتباط با صنعتمدير 
  قچايآعبدالحسين جاللي  دکتر

  
  طبقه پنجم: محل استقرار
  ٨٤٠٦٣٢٢٩: تلفن اتاق

 

 
  

  

  رئيس کتابخانه دانشکده
  زادهآنسه حسيني

  
  طبقه اول: محل استقرار
  ٨٤٠٦٣٤٠٩: تلفن دفتر

  

  رئيس مرکز کامپيوتر دانشکده 
  سعيد آذربرا

  
  طبقه همکف: محل استقرار

  ٨٤٠٦٣٤٠٧: دفترتلفن 

  

  سرپرست خدمات آموزشي دانشکده
  مريم کربکاني

  
  طبقه همکف: محل استقرار
  ٨٤٠٦٣٣٩٩: تلفن دفتر

  

  کارشناس امور دانشجويي دانشکده
  خديجه دوشابي

  
  -١طبقه : محل استقرار

  ٨٤٠٦٣٤١٦: تلفن دفتر
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  کيمکان يهندسست تلفن دانشکده ميل

 داخلي خط مستقيم و فاکس دفتر داخلي خط مستقيم و فاکس دفتر

  رياست
  آقاي دکتر بازارگان     

  خانم غفوري 

٨٨٦٧٤٧٤٧: تلفن  
٨٨٦٧٤٧٤٨: فاکس  

 
 

٢٥٥ 

  آموزش
  خانم کربکاني
  خانم عليپور
  خانم ملکي 

:تلفکس  
٨٨٦٧٧٢٧٧ 

 
٣٩٩ 
٣٩٦ 
  معاونت آموزشي ٣٩٥

  زاده آقاي دکتر اشرفي      
  معاونت پژوهشي

  آقاي دکتر آزادي     
  خانم خزائي 

٨٨٦٧٧٢٧٢: تلفن  
٨٨٦٧٧٢٧٣: فاکس  

 
 
 
 

٢٦٠ 

  تحصيالت تکميلي 
  خانم کمالوند 

  خانم عسگري
  خانم رحماني

:تلفکس  
٨٨٦٧٧٢٧٨ 

 
٤٢٥ 
٣٩٤ 
٣٩٣ 

  معاونت اداري مالي 
  آقاي دکتر پورعلي     

  
٢٨٩ 

  کتابخانه
  خانم حسيني زاده 

  اي عباس نژادآق
  خانم کريمي 

  خانم رفعتي زاده

:تلفکس  
٨٨٦٧٤٧٤٩ 

٢٠٤ 
٤٠٩ 
٤١٠ 
٤١١ 
٤١٢ 

  دفتر گروه ها
 خانم خزائي 

:تلفکس  
٨٤٠٦٣٢٥٣ 

 
٢٥٣ 

  کارشناس اداري
  خانم يادگاري

 ٢٥١ 
  امور دانشجويي

    خانم دوشابي
  کارپرداز ٤١٦

  آقاي نائيني  
:تلفکس  

٨٤٠٦٣٣٣٣ 
 

  کامپيوترمرکز  ٣٣٣
  آقاي مهندس آذربرا

  آقاي تفنگساز
  خانم جواهري

٨٨٦٧٧٢٧٦: تلفن  

 
٤٠٧ 
٤٠٨ 
٤٠٦ 

  امور عمومي 
    آقاي مهندس قدسي 

٢٥٠ 

  امين اموال
    آقاي رستگار

  فيش فروشي  ٢٥٨
  آقاي رضويان

 ٤١٣ 
  دفتر ارتباط با صنعت

  آقچای جاللیآقاي دکتر : مديردفتر
  آقاي عباس نژاد

 
 
 

٢٥٢ 
  سلف سرويس

  آقاي يگانه
 ٤١٩ 

٤١٨ 

  نهاد رهبري
    حاج آقاي مصطفوي

٣٨٣ 
  انتشارات

 ٣١٦   آقاي دورانديش

  مسول تربيت بدني
  آقاي محمودي

 سالن تربيت بدني
 دفتر تربيت بدني

٣٠٨ 
٢٦٣ 

  پرينت دانشجويي
    آقاي ناصري 

٣١٥ 

  مسول انبار
 ٣١١   آقاي زماني 

 ٣٢٥   )برادران(  بسيج دانشجويي
 ٢٧٩   )خواهران( بسيج دانشجويي

 ٢٦١   انجمن علمي مکانيک ٢٦٨   )طبقه پنجم( آبدارخانه
  مسول حراست ٢٧٠   )٦ط ( اتاق استراحت اساتيد

    آقاي مهندس کريمي مقدم
 ٣٢٦   دفتر مشاوره  ٣٢٣

 ٤٠٥   انتظامات  ٤٢٠   اتاق پزشک
  مسئول سمعي بصري 

  آقاي فاضل ارفع
ترآمفي تئا   

٣٣٦ 
  تلفنخانه

  آقاي صفري
 
 

 
٢٠١ 

 ٣١٠   بوفه  ٤٢٤   تاسيسات 

٨٤٠٦٣+ داخلي : خط مستقيم هر واحد  
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 داخلي نام استاد  داخلي نام استاد  داخلي نام استاد 

الت
سيا

 و 
رت

حرا
 

 ٢٢٠ آقانجفي سيروس دکتر آقاي

ات
امد

ي ج
راح

 ط

 ٢١٥  اصغر جعفري آقاي دکتر علي

ليد
 تو
ت و

ساخ
 

 ٢٢٩ آقاي دکتر عبدالحسين جاللي
 ٢٣٦  زماني اشني جمال آقاي دکتر ٢٠٨ خليلي محمدرضا سيد آقاي دکتر ٢١٩ اشرفي زاده يعل آقاي دکتر
 ٢٢٣  ظهور مهدي آقاي دکتر ٢٤٣ ساداتي سيدحسين آقاي دکتر ٢٣٩ بازارگان مجيد آقاي دکتر
 ٢١٠ قريشي مجيد آقاي دکتر ٢٢١ شاهاني اميررضا  آقاي دکتر ٢١٧ جزايري علي سيد آقاي دکتر
 ٢٣٠ کازروني مهرداد آقاي دکتر ٢٢٨ شاهوردي آقاي مهندس فرهاد ٢٣٧ حامدي محمدحسين آقاي دکتر

 ٢٣٢ وحدتي آقاي دکتر مهرداد ٢٢٤ شکوه فر علي آقاي دکتر ٢٢٥ شاه نظري آقاي دکتر محمدرضا
 ٢٤٧ هنرور فرهنگ آقاي دکتر ٢٣٥ علي غفاري آقاي دکتر ٢١٤ شمس مهرزاد آقاي دکتر
 ٢٤٠ قاجار رحمت اله آقاي دکتر ٢٤٢ بشرحق ضياء مسعود آقاي دکتر

 

  
   ٢٣٨ آقاي دکترسيدعلي اکبر موسويان ٢٤٤ قاسمي مجيد آقاي دکتر
   ٢٣٤ علي نحوي آقاي دکتر ٢٤١ وليان علي کشاورز آقاي دکتر

   ٢٨٢  آقاي دکتر سهيل نخودچي ٢٧٤ خانم دکتر افسانه مجري
   ٢٨٤  آقاي دکتر محمدرضا همايي نژاد ٢٧١  کتر محمدمهدي هيهاتآقاي د

تم
يس
س

ژي
 انر

اي
ه

 

 ٢٢٧ بهبهاني نيا سيدعلي آقاي دکتر

درو
خو

 

   ٢٣٣  آزادي آقاي دکترشهرام
    ٢٤٦ آقاي دکتر اميرحسين شامخي ٢٨٥ آقاي دکتر اميد پورعلي
    ٢٢٦ ياتشرع آقاي دکتر محمدرضا ٢٤٥  آقاي دکتر فرشاد ترابي

    ٢٠٩ آقاي دکتر مسعود عسگري ٢٨٧ خانم دکتر آزاده شهيديان
     ٢١٣ رضا کاظمي آقاي دکتر ٢١٢ صيادي حسين آقاي دکتر
        ٢٢٢ عميدپور مجيد آقاي دکتر

  

  آموزشي هاي آزمايشگاه
دکتر بازارگان،  آقاي مهندس علي افسري، آقاي  يآقاـ ترموديناميک 

  ي صفرقرداغ
فر، مهندس دکترعلي شکوهـ آزمايشگاه علم مواد   ٣٠٥

  حسين پور
٢٩٧  

  ٣٠٠  دکتر موسويان ـ ارتعاشات ديناميک ماشين   ٣٠٦  آقاي دکترشمس ـمکانيک سياالت 
  ٢٧٣-٢٧٥  دکترکشاورز وليان ـانتقال حرارت    ٤٢٣  دکتر قاجار ـآزمايشگاه مقاومت مصالح 

        
  پژوهشيهاي آزمايشگاه

   ٣٨٢-٣٩١ دکترخليلي  ـکامپوزيت   ٣٠٩ دکتراشرفي زادهي ـ و ساخت سامانه هاي بهينه آئروترموديناميک طراحي
  ٢٩٨ -٢٩٩ دکترشاهاني  ـمکانيک شکست   ٤١٧ دکترشمس ـجريان هاي دوفازي و محترق 

  ٢٨١ -٢٧٧ دکترغفاري ـاندازه گيري و کنترل   ٤١٥ دکتربشرحق  ـهاي متخلخل پديده انتقال در محيط
  ٣٨٨ -٣٨٩ دکتر قاجار ـمواد  يخواص مکانيک  ٤١٤ دکترقاسمي  ـهاي نانو پيل هاي سوختي و سيستم

  ٣٨٠ -٣٨١ دکترموسويان  ـروباتيک   ٣٢١ دکتر موسوي نائينيان ـتاسيسات انرژي 

  ٣٢٩ -٣٣٠ يدکتر سادات ـعملگرها   ٣٨٤  دکترزمانيـ  شکل دهي نوين
  ٣٣١ دکترنحوي  ـواقعيت مجازي   ٢٧٨ دکترظهور ـ هاي طراحي و ساخت مجازيسيستم

  ٣٢٠  دکترخرسند ،آقاي ثنايي ـمهندسي سطح پيشرفته   ٣٣٧ دکترقريشي ـهاي مخصوص ماشين کاري
  ٣٠٢ - ٣٠٣ -٣٠٤  فردکترشکوه ـنانو تکنولوژي   ٣٩٠ دکتروحدتي ـ) آتماص(ماشين هاي صنعتي 

  ٢٨٠  دکتر آقايي ـ ي موادفرآور  ٣١٣-٣١٤ دکترهنرور  ـ NDEتست غيرمخرب 
  ٢٥٧-٣٣٥ دکترجعفري  ـارتعاشات و خودرو   ٣٢٧  دکترعميدپور  ـانتگراسيون انرژي و فرآيند 

  

  ٠٤/٠٤/٩٣: تاريخ بروزرساني
   



 
  کتاب راهنماي دانشجويان ورودي جديد  ٢٣

دانشجويي يهاو خوابگاه دانشگاه يسازمان مرکز يهابرخي از بخشليست تلفن   

  تلفن  دفتر  تلفن  دفتر
  ٨٨٧٩٧٤٥٣  يي دانشگاهونت دانشجومعا  ٨٨٨٨٣٠٠١  است دانشگاهير

  ٨٨٧٩٥٩٤٧  يي دانشگاهت خدمات دانشجويريمد  ٨٨٧٩٧٤٦٣  دانشگاه ياداره روابط عموم
  ٨٤٠٦٤٣٣٣  دانشگاه هياداره تغذ  ٨٨٨٨١٠٥٤  ي در دانشگاهرهبرمقام معظم  يندگينهاد نما

  ٨٤٠٦٤١٢٣  دانشگاه يهااداره خوابگاه  ٨٤٠٦٤١١١  ي دانشگاهو اجتماع يمعاونت فرهنگ
  ٢٢٨٦٤٩٦٦  رش خوابگاه خواجه عبداهللايپذ  ٨٨٨٨٣٠٠٢  دانشگاه معاونت اداري و مالي

  ٧٧٣٤٢٨١٩  رش خوابگاه تهرانپارسيپذ  ٨٨٨٨١٠٠٢  ي دانشگاهو فناور يمعاونت پژوهش
  ٢٢٧٢١٤٢٦  رش خوابگاه فردوسيپذ  ۸۸۸۸۱۰۴۲  دانشگاه كتابخانه مركزي
  ٨٨٧٥٩٩٩٣  يوابگاه سهروردرش خيپذ  ٨٨٧٩٧٢٨٠  ي دانشگاهمعاونت آموزش

  ٨٨٤٠٢١٧٣  شهيرش خوابگاه انديپذ  ٨٨٧٩٧٤١٥  ي دانشگاهت خدمات آموزشيريمد
  ٢٢٢٣١٣٥٥  هيطريرش خوابگاه قيپذ  ٨٨٨٨١٠١٨  ي دانشگاهليالت تکميت تحصيريمد

  ٢٢٨٨٤٩٤٨  مرغيرش خوابگاه سيپذ  ۸۸۶۷۷۹۷۶  دانشگاه درخشان يدفتر استعدادها
  

  

  



 
  دروس دوره کارشناسي مهندسي مکانيک: فصل سوم ٢٤

  ��ل �وم
کا�  ی��ند�  یار�نا� �وس دوره ک   ک ی�

  . گردديارائه م دفتر برنامه ريزي دانشگاهک مصوب يمکان يمهندس يو سرفصل دروس دوره کارشناس ي، برنامه آموزشاين بخش در 
ترمي  به همين منظور يک برنامه. جداول اين بخش تنظيم نمايندخود را بر اساس  يليالزم است برنامه تحص يان دوره کارشناسيدانشجو

  .در انتهاي اين بخش قرار داده شده است پيشنهادي براي کمک به دانشجويان

  مصوب دفتر برنامه ريزي دانشگاه دوره کارشناسیبرنامه آموزشي 

تعداد كل واحدهاي درسي اين . است يو کارآموز ي، کارگاهيشگاهي، آزمايک شامل دروس نظريمکان يمهندس يدروس دوره کارشناس
 :باشدشرح زير ميواحد به  ١٤٢مجموعه 

  واحد ٢٢ :دروس عمومي
  واحد ٢٥ :دروس پايه

  واحد ٦١ :دروس اصلي
  واحد ٢١ :دروس تخصصي الزامي

  واحد ٥ :اختياريدروس تخصصي 
   واحد ٢: ٢و  ١آموزيکار

  واحد ٣): اختياري( پروژه 
  واحد ٣: يدروس كارگاه

  

  

  

 

  

   



 
  کتاب راهنماي دانشجويان ورودي جديد  ٢٥

  انشگاهريزي د مصوب دفتر برنامه دوره کارشناسیبرنامه آموزشي 

  )واحد ٦١:ياجبار( يدروس اصل    )واحد ٢٢:ياجبار( يدروس عموم
 ازينپيشنياز ـ هم تعداد واحد نام درس   ازينپيشنياز ـ هم تعداد واحد نام درس

 معادالت ديفرانسيل+  ۲رياضي  ۳ رياضي مهندسي   ــــــ  ٢  ١انديشه اسالمي 

 ۲فيزيک  ۳ )١(برق  مباني مهندسي    ١معارف اسالمي   ٢  ٢انديشه اسالمي 

 ۱مباني برق  ۳  )٢(مباني مهندسي برق    ــــــ  ٢  اخالق و تربيت اسالمي

 ۲مباني برق  ۱ آزمايشگاه مباني مهندسي برق   ــــــ  ٢  هاي آنانقالب اسالمي و ريشه

 ــــــ ۲ )١(نقشه کشي صنعتي    ــــــ  ٢  تاريخ اسالم

 ۱فيزيک +  ۱رياضي  ۳ استاتيک   ــــــ  ٢  متون اسالمي

   ــــــ  ٣  فارسي
 ۴ ديناميک

معادالت ديفرانسيل يا + استاتيک 
 ــــــ  ٣  زبان خارجي همزمان

 استاتيک ۳ )١(مقاومت مصالح    ــــــ  ١  ١تربيت بدني 

 شيمي عمومي ۳ علم مواد   ــــــ  ١  ٢تربيت بدني 

  ٢  تيدانش خانواده و جمع
ان ياجباری برای دانشجو

 بعد به ٩٢ورودی 
  

 ۳ )١(ترموديناميک 
معادالت ديفرانسل يا +  ۱فيزيک 

 همزمان

 يا همزمان ۱سياالت  +١ترمو ۳ )٢(ترموديناميک     ٢٢ جمع

 يا همزمان ۲ترمو ۱ آزمايشگاه ترموديناميک       

 )واحد ٢٥:اجباري(دروس پايه 
  

 ۳ )١(مکانيک سياالت 
ديناميک و + معادالت ديفرانسيل

 يا همزمان ۱ترمو 

 ۱سياالت  ۳ )٢(مکانيک سياالت    ازينپيشنياز ـ هم تعداد واحد نام درس

 يا همزمان ۲سياالت  ۱ آزمايشگاه مکانيک سياالت    ___  ٣  ١رياضي 

 ۲مقاومت مصالح + ديناميک  ۳ )١(طراحي اجزاء     ١رياضي   ٣  ٢رياضي 

 ۱طراحي اجزاء  ۳ )٢(طراحي اجزاء     ١رياضي   ٣  معادالت ديفرانسيل

 ۱مقاومت مصالح  ۲ )٢(مقاومت مصالح     سال دوم يا باالتر  ٣  نامه سازي کامپيوتربر

 ۲مقاومت مصالح  ۱ آزمايشگاه مقاومت مصالح    برنامه سازي کامپيوتر  ٢  محاسبات عددي

 يا همزمان ۲سياالت  +٢ترمو ۳ )١(انتقال حرارت     يا همزمان ١رياضي   ٣  ١فيزيک

 ديناميک ۳ ينديناميک ماش    ١فيزيک  ٣  ٢فيزيک 

 ديناميک+ رياضي مهندسي  ۳ ارتعاشات مكانيكي    يا همزمان ١فيزيک  ١  ١آزمايشگاه فيزيک 

 ارتعاشات مکانيکي+ ديناميک ماشين  ۱ آزمايشگاه ديناميک و ارتعاشات    يا همزمان ٢فيزيک  ١  ٢آزمايشگاه فيزيک 

 مانارتعاشات مکانيکي يا همز ۳ کنترل اتوماتيک    ___  ٣  شيمي عمومي

  ٦١ جمع     ٢٥ جمع
       

 )واحد ٨(پروژه تخصصي، کارآموزي و کارگاه 
  دروس تخصصي ـ اختياري   

 )ها و علومواحد از دروس مهندسي، سبدهاي تخصصي ساير گروه ٥(

 ازينپيشنياز ـ هم تعداد واحد نام درس  ازينپيشنياز ـ هم تعداد واحد نام درس

     باال واحد به ١٠٠ ٣ *پروژه تخصصي 
     ــــــ ١  كارگاه جوشكاري و ورقكاري

     سال سوم به بعد ١  كارگاه اتومکانيك
     سال دوم به بعد ١  كارگاه ماشين ابزار و ابزار سازي

     واحد ٧٠پس از گذراندن  ١  ١كارآموزي 
     واحد ١١٠پس از گذراندن  ١  ٢كارآموزي 

      ٨ جمع
       
       

  .واحد درس تخصصي اخذ نمايد ٣تواند باشد و در صورت عدم تمايل به اخذ اين واحد، دانشجو ميحد پروژه اختياري ميوا *
  



 
  دروس دوره کارشناسي مهندسي مکانيک: فصل سوم ٢٦

  از ساير سبدها آزاد مي باشدواحد ديگر  ٩و  )سبد مادر(واحد از يک سبد ١٢:  )واحد ٢١:الزامي(دروس تخصصي ـ انتخابي

 ازينپيشنياز ـ هم واحد درسنام    ازينپيشنياز ـ هم واحد نام درس  

کان
م

ي
ات
امد

ک ج
  

 ۱و طراحي اجزاء ۲مقاومت ۳ تحليل تجربي تنش

رت
حرا

  

 ۲سياالت+ ١انتقال حرارت+٢ترمو ۳ نيروگاه هاي حرارتي

 ۲ترموديناميک ۳ موتورهاي احتراق داخلي ۲مقاومت مصالح ۳ ۳مقاومت مصالح 

 يا همزمان ۱انتقال حرارت ۳ طراحي مبدلهاي حرارتي ندسيو رياضي مه ۲مقاومت مصالح ۳ خزش شکست، خستگي و

 ۱انتقال حرارت+ ٢ترمو+ ٢مکانيک سياالت ۳ تهويه مطبوع ۲مقاومت مصالح ۳ مکانيک مواد مرکب

 ۱انتقال حرارت +٢ترموديناميک ۳ هاي تبريدسيستم ۲مقاومت مصالح ۳ روش اجزاء محدود مقدماتي

 ۲مکانيک سياالت +٢ترموديناميک ۳ توربو ماشين ۲طراحي اجزاء+حاسبات عدديم ۳ طراحي به کمک کامپيوتر

 ۲مکانيک سياالت +٢ترموديناميک ۳ ديناميک گازها يا همزمان ۲طراحي اجزاء ۲ روشهاي طراحي مهندسي

 موميشيمي ع ۲ کنترل آلودگي محيط زيست و سال سوم يا باالتر ۱مقاومت ۳ تئوري جوشکاري و آزمون غيرمخرب

 ۱انتقال حرارت +٢ترموديناميک ۳ توربين گاز و موتورجت ۲مقاومت مصالح ۳ پالستيسيته عملي و تغيير شکل فلزات

 ۲ترموديناميک ۲ سوخت و احتراق ۱نقشه کشي صنعتي ۲ ۲نقشه کشي صنعتي 

 حرارت يا همزمانانتقال  آز+۱انتقال حرارت ۲ ۲انتقال حرارت  ۲مکانيک سياالت ۲ ياتاقان و روغنکاري

 واحد ۹۰پس از گذراندن  ۲ زبان تخصصي علم مواد ۱ آزمايشگاه علم مواد

 ۱انتقال حرارت +٢ترموديناميک ۲ توليد بخار علم مواد ۲ شناخت فلزات صنعتي

 يا همزمان۱انتقال حرارت ۳ انرژي هاي نو واحد ۹۰پس از گذراندن  ۲ زبان تخصصي

يس
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 ۲مباني برق ۳ الکترونيک کاربردي
يس
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ا

  
 ۲ترموديناميک ۳ موتورهاي احتراق داخلي

 ۲مکانيک سياالت ۳ هاي انتقال آبسيستم ديناميک ماشين ۳ رباتيک مقدماتي و آزمايشگاه

 ۲مکانيک سياالت +٢ترموديناميک ۳ توربو ماشين ديناميک ماشين ۳ طراحي مکانيزمها

 ۲مکانيک سياالت +٢ترموديناميک ۳ ديناميک گازها کنترل اتوماتيک ۱ رل اتوماتيکآزمايشگاه کنت

 ۲سياالت+ ١انتقال حرارت+ ٢ديناميکترمو ۳ حرارتي نيروگاه هاي کنترل اتوماتيک ۳ اتوماسيون توليد

 شيمي عمومي ۲ يستکنترل آلودگي محيط ز کنترل اتوماتيک+ ٢مکانيک سياالت ۳ هيدروليک و پنوماتيک و آزمايشگاه

 کنترل اتوماتيک ۲ گيري و کنترلهاي اندازهسيستم کنترل اتوماتيک ۳ هاي ديناميکيسيستم

 واحد ۹۰پس از گذراندن  ۲ زبان تخصصي کنترل اتوماتيک ۲ گيري و کنترلهاي اندازهسيستم

 ۲سياالت ۳ ماشينهاي آبي ديناميک ماشين ۳ هاي صلبديناميک مجموعه

 ۱انتقال حرارت +٢ترموديناميک ۳ توربين گاز و موتورجت کنترل اتوماتيک ۳ نترل مدرنک

 ۲سياالت+ ١انتقال حرارت+ ٢ديناميکترمو ۳ نيروگاه آبي  يا همزمان ۲برنامه سازي کامپيوتر، طراحي اجزاء ۳ شبيه سازي کامپيوتري

 ۱محاسبات عددي و انتقال حرارت ۳ سياالت و انتقال حرارت محاسباتي مقدمه اي بر مکانيک واحد ۹۰پس از گذراندن  ۲ زبان تخصصي

درو
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 ۲مکانيک سياالت ۳ مهندسي اقيانوس و هيدوروديناميک ۲مکانيک سياالت+ ٢ترموديناميک ۳ توربو ماشين ها

 ۲ترموديناميک ۲ سوخت و احتراق

رون
کات

م
ي

  ک

 ۲مباني برق ۳ مدارهاي الکترونيکي و آزمايشگاه

 ۲مباني برق ۳ مدارهاي منطقي و آزمايشگاه ۲ترموديناميک ۳ رهاي احتراق داخليموتو

 ديناميک ماشين ۳ ها طراحي مکانيزم شيمي عمومي ۲ کنترل آلودگي محيط زيست

 مدارهاي منطقي و آز ۳ اصول ميکرو کامپيوترها ۲مکانيک سياالت ۲ ياتاقان و روغنکاري

 ۲مباني برق ۳ ها الکترونيک قدرت و محرکه ارتعاشات مکانيکي+ ١جزاءطراحي ا ۳ طراحي شاسي و بدنه

 ديناميک ماشين ۳ روباتيک مقدماتي و آزمايشگاه ديناميک ماشين+ ٢ترموديناميک ۳ طراحي موتورهاي احتراق داخلي

 تيککنترل اتوما ۳ کنترل مدرن موتورهاي احتراق داخلي يا همزمان ۱ موتورهاي احتراق داخلي -آز

 روباتيک مقدماتي و آز ۳ کنترل روبات شناخت فلزات صنعتي ۳ کاربرد مواد در خودرو

 مدارهاي منطقي و آز ۳ مدارهاي واسطه ارتعاشات مکانيکي+ديناميک ۳ ديناميک خودرو

 کنترل اتوماتيک ۲ گيري و کنترل هاي اندازهسيستم ديناميک ماشين+ موتورهاي احتراق داخلي ۳ هاي انتقال قدرتسيستم

 کنترل اتوماتيک+ ٢مکانيک سياالت ۳ هيدروليک و نيوماتيک يا همزمان ۲برنامه سازي کامپيوتر، طراحي اجزاء ۳ شبيه سازي کامپيوتري

 کنترل اتوماتيک ۳ کنترل فازي واحد ۹۰پس از گذراندن  ۲ زبان تخصصي

راح
ط

 ي
خت

 سا
و

  

 کنترل اتوماتيک ۳ هاي عصبي شبکه همزمان يا۲طراحي اجزاء ۲ روشهاي طراحي مهندسي

 واحد ۹۰پس از گذراندن  ۲ زبان تخصصي ديناميک ماشين ۳ طراحي مکانيزمها

 ۲طراحي اجزاء+محاسبات عددي ۳ طراحي بکمک کامپيوتر

ستم
سي

ژي
 انر

اي
ه

  

 ١و انتقال حرارت  ٢ک يناميترمود  ٣  يروگاه حرارتين 

 ا همزماني ١انتقال حرارت   ٣ نو  يها يانرژ  ۱اءطراحي اجز ۳ طراحي قالب و پرس

 ٢ک يناميترمود  ٢ سوخت و احتراق   ۱مقاومت مصالح+علم مواد ۳ روشهاي توليد و کارگاه

 ١و انتقال حرارت  ٢ک يناميترمود  ٢ د بخار يتول  و سال سوم يا باالتر ۱مصالحمقاومت  ۳ تئوري جوشکاري و آزمون غير مخرب

 ١و انتقال حرارت  ٢ک يناميترمود  ٣  يروگاه آبين  ۱طراحي اجزاء ۳ و بستها و فرامين طراحي قيد

 ٢االت يک سيمکان  ٣  يستياالت زيک سيمکان  ۲طراحي اجزاء ۳ طراحي ماشينهاي ابزار

 ٢ک يناميترمود  ٣  يديخورش يانرژ يکاربردها  صد واحد باالتر ۲ مديريت توليد و اقتصاد صنعتي

 ٢ک يناميترمود  ٣  يانرژ يها ستميس يساز نهيبه  يا همزمان۲طراحي اجزاء ۲ اي طراحي مهندسيروشه

 ت و کنترل پروژهيريمد  ٣ سيستم مديريت تاسيسات و انرژي در ساختمان   ديناميک ماشين ۳ طراحي مکانيزمها

 ١برق  يو مبان ٢االت يک سيمکان  ٣ هاي بيولوژيکي  سازي سيستم يهسازي و شب مدل  کنترل اتوماتيک+ ٢مکانيک سياالت ۳ هيدروليک و پنوماتيک

 ٢ک يناميترمود  ٢ ران و جهان يا ياقتصاد در انرژ  ۱نقشه کشي صنعتي ۲ ۲نقشه کشي صنعتي 

         ۲مکانيک سياالت ۲ ياتاقان و روغنکاري
         ۱مقاومت مصالح+ ٢رياضي CNC ۳اصول ماشينکاري 
         و صد واحد باالتر ۲رياضي ۳ هندسيآمار و احتماالت م

         واحد ۹۰پس از گذراندن  ۲ زبان تخصصي



 
  کتاب راهنماي دانشجويان ورودي جديد  ٢٧

  جدول معرفی دروس گروه معارف

  درس گذرانده شود 2از این گروه حداکثر : معارف اسالمی

  پیشنیار  واحد  نام درس  ردیف
  ـ ـ ـ   2  )1(اندیشه اسالمی   1
  1  2  )2(اندیشه اسالمی   2
  ـ ـ ـ   2  انسان در اسالم  3
  ـ ـ ـ   2  حقوق و سیاسی و اجتماعی اسالم  4

  

  درس گذرانده شود 1از این گروه حداکثر : اخالق اسالمی

  پیشنیار  واحد  نام درس  ردیف
  ـ ـ ـ   2  )مبانی و مفاهیم(اخالق اسالمی   5
  ـ ـ ـ   2  آیین زندگی  6
  ـ ـ ـ   2  )با تکیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخالقی   7
  ـ ـ ـ   2  ی اسالمعرفان عمل  8

  

  درس گذرانده شود 1از این گروه حداکثر : هاي آنانقالب اسالمی و ریشه

  پیشنیار  واحد  نام درس  ردیف
  ـ ـ ـ   2  انقالب اسالمی ایران  9
  ـ ـ ـ   2  آشنایی با قانون اساسی  10
  ـ ـ ـ   2  )ره(اندیشه سیاسی امام خمینی   11

  

  درس گذرانده شود 1از این گروه حداکثر : تاریخ اسالم

  پیشنیار  واحد  نام درس  ردیف
  ـ ـ ـ   2  انقالب اسالمی ایران  12
  ـ ـ ـ   2  آشنایی با قانون اساسی  13
  ـ ـ ـ   2  )ره(اندیشه سیاسی امام خمینی   14

  

  درس گذرانده شود 1از این گروه حداکثر : متون اسالم

  پیشنیار  واحد  نام درس  ردیف
  ـ  ـ ـ  2  تفسیر موضوعی قرآن  15
  ـ ـ ـ   2  البالغهتفسیر موضوعی نهج  16

  

   



 
  دروس دوره کارشناسي مهندسي مکانيک: فصل سوم ٢٨

  کيمکان يمهندس دروس يشنهاديپ يترم برنامه

  يشنهاديدروس پ  مسالين

  اول
ریاضی 

  )1(عمومی 
  شیمی عمومی  )1(فیزیک 

نقشه کشی 
  )1(صنعتی 

  زبان خارجه
درس 
  عمومي

    

ریاضی   دوم
  )2(عمومی 

  استاتیک  )2(فیزیک 
معادالت 
  دیفرانسیل

  دعلم موا
درس 
  عمومي

آزمایشگاه فیزیک 
)1(  

  

  سوم
ریاضی 
  مهندسی

  دینامیک  )1(مقاومت مصالح 
مبانی مهندسی 

  )1(برق 
ترمودینامیک 

)1(  
درس 
  عمومي

كارگاه جوشكاري 
  و ورقكاري

  

مکانیک   چهارم
  )1(سیاالت 

  )2(مقاومت مصالح 
دینامیک 
  ماشین

برنامه نویسی 
  کامپیوتر

  درس عمومي
درس 
  عمومي

فیزیک  آزمایشگاه
)2(  

كارگاه ماشين 
ابزار و 

  سازيابزار

طراحی اجزاء   پنجم
)1(  

مکانیک سیاالت 
)2(  

ترمودینامیک 
)2(  

  محاسبات عددي
مبانی 

مهندسی برق 
)2(  

درس 
  تخصصي

    درس عمومي

  ششم
طراحی اجزاء 

)2(  
  )1(انتقال حرارت 

ارتعاشات 
  مکانیکی

زمایشگاه مبانی آ
  مهندسی برق

آزمایشگاه 
مکانیک 

  تسیاال

درس 
  تخصصي 

    درس عمومي

کنترل   هفتم
  اتوماتیک

ا سه ي(پروژه پاياني 
  )يواحد تخصص

آزمایشگاه 
مقاومت 
  مصالح

آزمایشگاه 
  ترمودینامیک

درس 
  تخصصي 

درس 
  تخصصي

كارگاه 
  يكناکاتوم

  

درس   هشتم
  تخصصي

  درس تخصصي
درس 
  تخصصي

  درس تخصصي
درس 
  تخصصي

درس 
  عمومي

آزمایشگاه 
دینامیک ماشین 

  تعاشاتو ار
  

  ت آموزش دانشکدهيموجود در سا يهافرم

قرار داده   http://mechanical.kntu.ac.irت دانشکده به آدرس يان در سايدانشجو يآموزش يهامربوط به درخواست يهافرم
  :است ير قابل دسترسير زياز مسشده که 

  آموزش يهافرم > يکارشناس >آموزش  >ت دانشکده يسا يصفحه اصل
  :ها شامل موارد زير استاين فرم

  دانشجويان کارشناسي مهندسي مکانيک يفرم تعيين استاد راهنما
  آموزشي دانشکده مکانيک فرم طرح درخواست دانشجويان در شوراي

  فرم حذف اضطراري
  )درس و ترمي تک(فرم درخواست انتقال به صورت ميهمان

  فرم درخواست انتقال دائم
  واست انتقال توام با تغيير رشتهفرم درخ

  فرم تغيير رشته داخلي 
  در مقطع کارشناسي ارشد پذيرش بدون آزمون هايفرم

  درخواست کارت دانشجوئي المثني

http://mechanical.kntu.ac.ir


 
  کتاب راهنماي دانشجويان ورودي جديد  ٢٩

  ��ل �ھارم
  یآ�وز�  ی�  ���ن و آ� �وا� 

 يزيرو برنامه باشند داشته ييها آشناوط به آنمرب يياجرا يهاو دستورالعمل يآموزش يهانامهنين و آئيالزم است با قوانمحترم ان يدانشجو
ا ين و ين قوانياز ا يح و کافيعدم اطالع صح. نديم نمايها تنظمندرج در آنن و بر اساس الزامات ين قوانيخود را با توجه به ا يليتحص

 يهانهيو هزکند جاد يشده دانشجو ا يزيرر برنامهيرا در مس يتواند مشکالت متعدديم يها در هر مرحله از مراحل آموزشبه آن يتوجه يب
   .نه متوجه او سازديرا از نظر وقت، توان و هز يقابل توجه

 ين قانون مصوب شورايا يياجرا دستورالعملو  يقات و فناوري، تحقمصوب وزارت علوم يدوره کارشناس ينامه آموزشنييبطور خاص آ
  .ـ بخش آموزش کارشناسي ـ قابل دسترسي هستند دانشگاه ينترنتيت ايسا از طريق ينقوانن يا. رديگيد قرار ميدانشگاه مورد تأک يآموزش

به تصويب  ١٧/٤/٩٢جهت آشنايي هر چه بيشتر دانشجويان محترم، جديدترين نسخه دستورالعمل اجرايي دوره کارشناسي که در تاريخ 
به بعد الزم االجرا است، در پيوست اين کتاب آورده شده  ٩١-٩٢شوراي آموزشي دانشگاه رسيده و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 

  .نامه را بدقت مطالعه نمايندشود دانشجويان اين آيينتوصيه مي .است

  

  

  

  



 
  راهنمای دانشجو: فصل پنجم ٣٠

  ��ل ���م
  دا���و یرا��ما

  دانشکدهمختلف  و امکانات ها بخشبا  ييآشنا

  کتابخانه دانشکده

 کتاب ٥٠٠٠ ن،يالت کتاب جلد ١٣٨٥٠ ،يفارس کتاب جلد١٥٨٠٠ از شيب يرادا ،مربع متر ٩٠٠ مساحت در فضايي به دانشکده کتابخانه
 به تخصصي و معتبر نشريات از اي گسترده مجموعه، نامه پايان عنوان ٣٢٨٠، online  کتاب هزار ١٥ حدود، offline  الکترونيکي

متر مربع از فضاي کتابخانه نيز  ٤٠٠حدود . دباشمي تخصصي مقاالت و معتبر استانداردهاي از اي مجموعهو  offlineو  online صورت
  .به مطالعه دانشجويان اختصاص يافته است) نفر ١٢٠با گنجايش حدود (

  

  

  

  



 
  کتاب راهنماي دانشجويان ورودي جديد  ٣١

در صورت تمايل  که ،فراهم نموده است هاي اطالعات علمي راپايگاه ٣٠بيش از  همچنين کتابخانه مرکزي دانشگاه نيز امکان دسترسي به
  .به دست بياوريد کتابخانه دانشکده را با مراجعه به هار مورد نحوه دسترسی به اين پايگاهتوانيد اطالعات بيشتر دمی

  سايت کامپيوتر دانشکده

هاي افزارهاي تخصصي مورد نياز دانشجويان در گرايشدستگاه کامپيوتر داراي دسترسي به شبکه اينترنت و نرم ١٥٣اين مرکز داراي 
 ١٦کامپيوتر در بخش دکترا و  ٢٠کامپيوتر در بخش کارشناسي ارشد،  ٤٦مپيوتر در بخش کارشناسي، کا ٤٨باشد که به تفکيک مختلف مي

. افزار وجود داردهاي آموزش نرمکامپيوتر نيز در يک فضاي مجزا براي برگزاري کالس ١١کامپيوتر در بخش خواهران قرار دارند و 
 category" تکنولوژي با يکديگر با شدن شبکه قابليت با باال پردازش قدرت اب کامپيوتر ١٢ دارايهمچنين مرکز محاسبات سريع سايت، 

٦ cable" باشدمي.  

  

   



 
  راهنمای دانشجو: فصل پنجم ٣٢

 دانشکده دفتر ارتباط با صنعت

 يکارآموز مربوط به دورهالزم  يهاجهت آموزشزمينه همکاري داخل کشور  يو تحقيقات يمرکز صنعت ٦٥٠ارتباط با بيش از اين مرکز در 
  .نمايدي را فراهم ميبازديدهاي صنعتو نيز برگزاري  اي دانشجويان و صنعتگرانعلمي برو ارتباط 

  

 هاي تحقيقاتي دانشکده مهندسي مکانيکآزمايشگاه

 گروه سرپرست نام آزمايشگاه فيرد

 االتيحرارت و س زادهدکتر اشرفي هاي بهينه آئروترموديناميکيطراحي و ساخت سامانه ١

 مواد دکتر آقايي فرآوري مواد ٢

 خودرو -االتيحرارت س دکتر جزايري CHPتوليد همزمان گرما و برق  ٣

 جامدات يطراح دکتر جعفري تحقيقاتي ارتعاشات و خودرو ٤

 االتيحرارت س دکتر حامدي )يمتر يکرو کالريم(هاي اندازه گيري سياالت سيستم ٥

  مواد  دکتر خرسند  شرفته يسطح پ يمهندس  ٦

 جامدات يطراح ليدکتر خلي کامپوزيت ٧

 ديساخت و تول دکتر زماني دهي نوينمرکز تحقيقاتي مکانيک انفجار و شکل ٨

 جامدات يطراح دکتر شاهاني مکانيک شکست ٩

 مواد - جامدات يطراح فردکتر شکوه )يشرفته و نانو تکنولوژيمواد پ(نانو تکنولوژي  ١٠

 االتيحرارت و س دکتر شمس هاي محترق و چند فازجريان ١١

 االتيحرارت و س اء بشرحقيدکتر ض توربو ماشين ١٢

 ديساخت و تول دکتر ظهور هاي طراحي و ساخت مجازيسيستم ١٣

 يانرژ يستم هايس دکتر عميدپور انتگراسيون انرژي و فرآيند ١٤

 جامدات يطراح دکتر غفاري اندازه گيري و کنترل ١٥

 داتجام يطراح دکتر قاجار خواص مکانيک مواد ١٦

 االتيحرارت وس دکتر قاسمي هاي سوختينانو و پيل ١٧

 ديساخت و تول دکتر قريشي هاي مخصوصکاريماشين ١٨

 خودرو دکتر کاظمي هاي پيشرفته خودرومرکز تحقيقات سيستم ١٩

 االتيحرارت و س دکتر موسوي آزمايشگاه تاسيسات انرژي ٢٠

 کياترونمک - جامدات يطراح دکتر موسويان روباتيک ٢١

 جامدات يطراح دکتر نجفي عملگرها ٢٢

 جامدات يطراح دکتر نحوي واقعيت مجازي ٢٣

 ديساخت و تول دکتر هنرور تست غيرمخرب ٢٤

 ديساخت و تول دکتر وحدتي )ديساخت و تول) (آتماص(تحقيقاتي ماشين آالت صنعتي  ٢٥

  يانرژ يهاستميس  ياديدکتر ص  يسات انرژيتاس ينه سازيبه  ٢٦

  طراحي جامدات  دکتر ساداتي  شبکه هاي عصبي  ٢٧

  حرارت سياالت  دکتر کشاورز  انتقال حرارت  ٢٨

  



 
  کتاب راهنماي دانشجويان ورودي جديد  ٣٣

  س، بوفهيسلف سرو

شنبه تا چهارشنبه هر هفته از  يصرف وعده ناهار که روزها يتوانند برايز ميان عزيدانشجو. قرار دارد -١س دانشکده در طبقه يسلف سرو
 يهااست و در خوابگاه يان خوابگاهيوعده شام مخصوص دانشجو( س مراجعه کننديد، به سلف سروگرديسرو م ١٣:٣٠تا  ١١:٣٠ساعت 

به آدرس " ه دانشگاهيون تغذياتوماس يکيسامانه الکترون"ق يو از طر ينترنتيرزرو غذا بصورت ا .)گردديع ميدانشگاه توز
www.stu٢٢.kntu.ac.ir ان بر عهده اداره يه دانشجويه مسائل مربوط به تغذيکلت و نظارت بر يريت مديمسئول .رديپذيصورت م

ز در پشت ساختمان يبوفه دانشکده ن. باشديمستقر مدانشگاه  يدر سازمان مرکز ييه دانشگاه است که در حوزه معاونت دانشجويتغذ
  .دانشکده قرار دارد و در ساعات روز قابل مراجعه است

  يسالن ورزش

ان يالبته دانشجو .قرار دارد -٢است و در طبقه  يزات بدنسازين تجهيو همچن زيم يس رويتنز يم يدتعدا يدانشکده دارا يسالن ورزش
بال، فوتسال، بسکتبال، يوال يهاژه ورزشيند که شامل دو سالن چندمنظوره ويز استفاده نمايها نر دانشکدهيسا يتوانند از امکانات ورزشيم

دو  و هوافضا يعلوم و مهندس يهاک در دانشکدهيروبيو ا يهوافضا، دو سالن بدنساز يمهندس علوم و يهانتون و هندبال در دانشکدهيبدم
 .باشديم عمران و هوافضا يمهندس يهادر دانشکده ين چمن مصنوعيزم

  اتاق پزشک

  .شوديم يرسانهر ترم اطالع يشان در ابتدايو برنامه حضور ا هستندمستقر  اختمان دانشکدهاول سطبقه در پزشک دانشکده 

  مشاوره دفتر

شان يق حضور ايکارشناسان و روانشناسان مرکز مشاوره سه روز در هفته در دفتر مشاوره دانشکده در طبقه همکف حضور دارند که برنامه دق
  .گردديم يرسانهر ترم اطالع يز در ابتداين

  

  دانشگاه يو خوابگاه يرفاه التيتسه

 يا گروهي يل به صورت فرديان در طول تحصياست که دانشجو يدانشگاه، مکان يانات رفاهاز امک يکيبه عنوان  ييخوابگاه دانشجو
 يواحد خوابگاه ٣برادران،  يواحد خوابگاه ٥ يدانشگاه در حال حاضر دارا. گذرانندياز اوقات خود را برابر مقررات مربوطه در آن م يقسمت

ها، امکان استفاده از آن ت خوابگاهيت ظرفيبا توجه به محدود .است يدکتران متأهل مقطع يژه دانشجويو يواحد مسکون ٢٥خواهران و 
دانشگاه که  يهااداره خوابگاه .که امکان تردد روزانه از محل سکونت به دانشگاه را ندارند فراهم است يربوميان روزانه غيدانشجو يتنها برا

ها را ان در آنيند اسکان دانشجويها و فرات خوابگاهيريت مديو مسئولدانشگاه مستقر است  يدر سازمان مرکز ييدر حوزه معاونت دانشجو
را اعالم نموده و سپس بر ط يواجد شراان يروند درخواست خوابگاه توسط دانشجو ييهاهيهر ترم با انتشار اطالع يدر ابتدابر عهده دارد، 

 .نمايداقدام مي هاان جهت اسکان در خوابگاهيدانشجو يو معرف يبندتيها، نسبت به اولوت خوابگاهيان و ظرفياساس تعداد متقاض
 ٨ز حداکثر تا ين يان مقطع دکتريمسال و دانشجوين ٤ارشد حراکثر  يان کارشناسيمسال، دانشجوين ٨حداکثر  يان دوره کارشناسيدانشجو

  .مسال امکان استفاده از خوابگاه را دارندين
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مه ي، وام بيوام مسکن، وام ضرور ه،يوام شهر ،يليشامل وام تحص ييالت دانشجويو تسه هاتوانند از انواع وامين ميان همچنيدانشجو
در " ييامور دانشجو"واحد . مند شوندگردد، بهرهيارائه م يقات و فناوريان وزارت علوم، تحقيکه توسط صندوق رفاه دانشجو... و  ييدانشجو

کند يان دعوت ميه متقاضيک فراخوان از کلي يط يليهر ترم تحص يدر ابتدا و ن موضوع را بر عهده دارديت ايريت مديهر دانشکده مسئول
  . ن واحد مراجعه کنندياعالم شده به ا يارائه درخواست خود در محدوده زمان يکه برا

  

  ييکار دانشجو يهافرصت

 ي، خدماتي، فوق برنامه، اداري، فرهنگيورزش، ي، پژوهشيشبرد امور آموزشيان در پيدانشجو يهايوقت از توانمندپاره يريگبه منظور بهره
کسب  يهانهيجاد زميمربوط به خود، ا يهاتيت فعاليريان در مديشتر دانشجويجاد بستر مناسب جهت مشارکت بيها، ادانشگاه يو رفاه

کار "ت عنوان تح ييهاخود، فرصت يلياز مخارج تحص ين بخشيان به منظور تأمين کمک به دانشجويها و همچنآن يتجربه برا
ان يبه اطالع دانشجوموجود را  يهاهر ترم فرصت يمختلف دانشکده و دانشگاه در ابتدا يهابخش. ده استيف گرديتعر" ييدانشجو

هاي دانشجويي توان به مسئوليت خوابگاههاي کار دانشجويي معمول مياز جمله فرصت. کننديم يان را دعوت به همکاريرسانده و متقاض
. اشاره کرد... ها، همکاري در واحد تربيت بدني دانشکده و مسئوليت هماهنگي امور ورزشي، تغذيه، تأسيسات و اينترنت در خوابگاه دانشگاه،

  .توانند به دفتر امور دانشجويي دانشکده مراجعه کنندبراي کسب اطالع بيشتر در اين زمينه، دانشجويان مي

  

  

  دانشگاه ينيمرکز کارآفر

الزم جهت ورود به بازار و  يهابستر کسب مهارتمختلف،  يآموزش يهاها و کارگاهها، دورهشيهما يبا برگزار ينيفرکارآمرکز 
و  نو و خالقانه آشنا گشته يها ارائه صحيح و مؤثر ايده يها با روشان يدانشجوکند تا تالش ميد و ينمايرا فراهم م يالغخوداشت
تواند در اين مرکز همچنين مي. خود و راه غلبه بر مشکالت مربوطه را حين تحصيل بياموزند يها الزم در ارائه قابليت يها مهارت

در  يپژوهشدر حوزه معاونت  ينيمرکز کارآفر. التحصيلي به آنان کمک نمايدالتحصيالن، قبل از فارغجستجوي شغل دائم براي فارغ
  .دانشگاه قرار دارد سازمان مرکزي

  

  هاي دانشجويي فعاليت

 دانشجويي، بسيج ،ييدانشجو علمي انجمن دانشجويي تشکل سه حال حاضر در قالب درک يمکان يمهندس دانشكده دانشجويي هاي ليتفعا
   .گيرد مي انجام حقيقت و نور جويانره كانون و

  انجمن علمي دانشجويي 

کشور، تقويت  يها الق علمي در دانشگاهت و ترويج فرهنگ و اخيت، تقوياز جمله حما يهاي علمي دانشجويي با اهداف مشخص انجمن
از  يريگ ن بهرهيهاي جمعي علمي، همچن فعاليت يمناسب برا يها نهيروحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زم
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ها و حمايت دانشگاه هاي مختلف دانش با حوزه يافزار د علم و جنبش نرميو نهضت تول يت آنان در تحقق توسعه علميو خالق يتوانمند
   .پردازند يت ميبه فعالمؤسسات آموزش عالي كشور 

مشترک ميان  يآرمان و ايجاد تصوير يذهن يکه با يکديگر فعاليت دارند، باعث تغيير در مدل هااعضا، هنگامي يگراي جوان بودن و آرمان
گرا نظام ،هدايت صحيح، نگرش آنها نسبت به مسائل و درصورترا افزايش داده  يتيم يمشترک، يادگير يايجاد تصوير آرمان .شوديآنها م

  .خواهد گذاشت ياز مسائل جامعه، اثرات مفيد يبسيار خواهد شد و اين موضوع خود در حل

  : شود ير خالصه ميانجمن ها در موارد زهاي علمي  فعاليت يقالب کل
و  هاي علمي ر و ترويج يافتهــ نش٤ ،هاي علمي العات و پژوهشـطـ م٣، هاي تخصصي ي و نشستـانديش ـ هم٢، د علميـره و نقــ مناظ١
  هاي كمك آموزشي ـ فعاليت٥

  :علمي عبارتند از يها انجمن يها هيو اتحاد ها هاي فعاليت انجمن برخي از مصاديق و عرصهاما 
  هاي تخصصيهاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل كارگاه ـ برگزاري دوره١
  )داخلي و خارجي(ها و مسابقات علمي  ها، كنفرانس ري در اجراي جشنوارهـ برگزاري و همكا٢
  ـ آموزشي  هاي علمي اي و فيلم افزارهاي رايانه ـ توليد و انتشار نشريه علمي، كتاب و نشريات الكترونيكي، نرم٣
  هاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فناوري ريزي و اجراي بازديد ـ برنامه٤
  هاي مرتبط با اهداف انجمن ر خصوص كليه فعاليترساني د ـ اطالع٥
  هاي پژوهشي و اختراعات دانشجويان هاي علمي، فعاليت ـ حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتكارات، خالقيت٦

 يبه نظر م تر از آن است کهار گستردهيذکر شده بس يهاتيارات و فعاليم که دامنه اختيشويتر به آنچه گفته شد متوجه مقيبا نگاه عم
با اهداف دانشگاه و  يانجمن علم يهاتيفعال يسازت درست و هماهنگيرا دارند که با گسترش و هدا يين توانايان ايدانشجو. رسد

خواهد داشت که افراد به  يرا در پ يج بزرگينتا يکار گروه. دا کننديدست پ ياقابل مالحظه يت عمليو قابل يدانشکده خود به رشد علم
دن يکند اما رسيت ميها را فراهم کرده و از آنها حمان گروهيل ايامکان تشک ييدانشجو يانجمن علم. ستنديآن ن ينيبشيقادر به پ ييتنها

  .ان استيبه اهداف مذکور و بسط و گسترش آنها وابسته به تالش و همت دانشجو

  .دهندينشان مرا دانشجويي برگزار شده در دانشکده علمي برخي از مسابقات  ،تصاوير زير
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  مسابقه نجات تخم مرغ
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  هاي پيل سوختيمسابقه ماشين

  

  

  قتيان نور و حقيجوکانون ره

س شده و اصل يدانشگاه تاس يفرهنگ يازهاياز ن يبه بخش بزرگ ييپاسخگو يبرا ييجاد فضايقت به دنبال ايان نور و حقيجوکانون ره
  :قت آن را در دو اصل خالصه کرده استيدن به نور و حقيرس يده و برايها برگزقلب يکينوان راه موثر نزداخالق را به ع يمشترک انسان

 .يامانتدار و عدالت ،وجدان و شرافت ،يفکري تقوا و تقوا ،يدرست وي پاک ،ييراستگو و صداقت: از است عبارت »الف«اصل 

 خاطر به ،دادن قرار شيخو منافع از باالتر را جمع منافع ،آنان منافع تيرعا و گرانيد به احترام ،يخودخواه عدم :از است عبارت »ب«اصل
  :ن موضوع کهيو باور به ا دادن قرار خودي  فهيوظ را خلق به خدمت ،يدوستانسان ،کردن صرفنظر خود منافع از جمع منافع

  ستيح و سجاده و دلق نيست            به تسبيعبادت به جز خدمت خلق ن
 :ير قرار داده استل به اهداف زين يراستا کانون رسالت خود راتالش بران يدر ا

  . دانشگاه سطح در اصل دو نيا کردن ريفراگ و ب و الف اصول به دنيرس و حرکت ·
  .علم و هنر با ب و الف اصول انيم ارتباطات کشف و تيتقو ·
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  .يگروه كار در ب و الفي اهيپا اصول تعميم و دانايي گسترش به اهتمام ·
  .و ب الف اصول تيمحور با دانشجويي هاي فعاليت ي توسعه و رشد جهت در تالش ·
 .انيدانشجو نيب در ب و الف اصول جيتروي فضاي سازفراهم جهت کانون و دانشگاه مسئولين بين ارتباطي پل ايجاد ·

نه خصوصا در دانشگاه توجه به يروش بهست و يـم، اگر ناممکن نباشد آسان هم نيغ مستقيبه نظر ما گسترش اصول الف و ب به صورت تبل
  .باشد يمناسب م ييدر فضا ييدانشجو يو هنر يعلم يگروه يها تين اصول در خالل فعاليا

  بسيج دانشجويي 

بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه "مخصوصاً اگه ! س يه چيز ديگه "بسيج دانشجويي"ولي  ،آشنا هستيد "بسيج"همه شما كم و بيش با اسم 
  ... شهبا "نصير

به خاطر . است... سياسي و  سطح فكري دانشجوها توي زمينه هاي مختلف فرهنگي، علمي، اجتماعي، يارتقايكي از اهداف اين تشكل 
اي براي دانشجوها داره؛ كه در ادامه به چندتاشون اشاره مي ي ويژهحتي ايام عيد و تابستان هم برنامههمين، در طول سال تحصيلي و 

  :كنيم

تون رو با زيارت  اواسط مهرماه اردوي مشهد مقدس ويژه ي بچه هاي ورودي جديد كارشناسي برگزار ميشه تا مقطع جديد تحصيلي هرساله
اردوي جنوب و بازديد از مناطق عملياتي ...  همينطور زمستون ها وعده ي زيارت شهدا رو داريم. شروع كنيد) ع( آقا علي بن موسي الرضا

جالبه بدونيد كه يكي از ( كه به منظور كمك به مناطق محروم برگزار ميشه "ياردوي جهاد"ديگه هم به نام  يه اردوي...  خوزستان
هاي بسيج يكي ديگه از فعاليت ). هم توي همين راه به شهادت رسيدند "شهيد حسين مؤمني"با نام  ٨٧دانشجوهاي رشته مكانيك ورودي 

در زمينه علمي بسيج به ...  صورت هفتگي و با موضوعاتيه كه خودتون انتخاب مي كنيدهاي آزادانديشي به دانشجويي برگزاري كرسي
فيلم،  همينطور در طول سال برنامه هاي فرهنگي متنوعي از جمله نقد .دانشجويان ورودي جديد جزوات درسي و كمك درسي ارائه ميده

  .هم از طرف بسيج برگزار ميشه... و  هي، انتشار نشرمناظره، سخنراني
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  ١٣٩٣- ٩٤ يليسال تحصدانشگاه در  یم آموزشیتقو

  ٩٣-٩٤ يليسال تحص مسال اولين
  ١٩/٠٦/٩٣تا چهارشنبه  ١٨/٠٦/٩٣شنبه سه  ثبت نام اصلي
  ٢٢/٠٦/٩٣شنبه   هاشروع کالس

  ٠٢/٠٧/٩٣تا چهارشنبه  ٠١/٠٧/٩٣شنبه سه  حذف و اضافه
  ١٦/٠٩/٩٣شنبه يک   پايان مهلت حذف اضطراري

  ٠٤/١٠/٩٣شنبه تا پنج ٢٢/٠٩/٩٣شنبه   ابي اساتيدارزشي
  ٢٦/٠٩/٩٣شنبه تا چهار ٢٥/٠٩/٩٣شنبه سه  ٩٣-٩٤نام نيمسال دوم ثبتپيش

  ١٢/١٠/٩٣جمعه   هاپايان کالس
  ١٣/١٠/٩٣شنبه   شروع امتحانات
  ٢٨/١٠/٩٣شنبه يک   پايان امتحانات

  

  ٩٣-٩٤ يليسال تحص دوممسال ين
  ٠٥/١١/٩٣يک شنبه تا  ٠٤/١١/٩٣شنبه   ثبت نام اصلي
  ٠٦/١١/٩٣شنبه دو  هاشروع کالس

  ٢٦/١١/٩٣تا يکشنبه  ٢٥/١١/٩٣شنبه   حذف و اضافه
  ٢٠/٠٢/٩٤يکشنبه   پايان مهلت حذف اضطراري

  ٠٧/٠٣/٩٤شنبه تا پنج ٢٦/٠٢/٩٤شنبه   ارزشيابي اساتيد
  ٣٠/٠٢/٩٤ شنبهتا چهار ٢٩/٠٢/٩٤شنبه سه  ٩٢-٩٣نام نيمسال دوم ثبتپيش

  ١٥/٠٣/٩٤جمعه   هاپايان کالس
  ١٦/٠٣/٩٤شنبه   شروع امتحانات
  ٠٥/٠٤/٩٤جمعه   پايان امتحانات
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 .شگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدان دانشگاه: .2.2

 

 .شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شورای آموزشي: .2.1

 

  .کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه :کميسيون .2.2

 

 .دانشگاه مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی شورای دانشکده/ شورای دانشکده: .2.1

 

 ت دوم )شبانه(، نیمه حضوری طبق ضوابط مربوطه برگزار می شود.دوره کارشناسی پیوسته است که بصورت روزانه، نوب دوره: .2.2

 

منظور شیوه آموزشی است که دانشجو با بهره گیری از قانون آموزش رایگان و یا با پرداخت شهریه )حسب مورد( و  روزانه: .2.8

 بصورت حضوری در دانشگاه تحصیل کند.

 

ن بهره مندی از آموزش رایگان و با پرداخت شهریه و بصورت منظور شیوه آموزشی است که دانشجو بدو نوبت دوم )شبانه(: .2.7

 حضوری در دانشگاه تحصیل کند.

 

تصویری و -آموزشی است که بخشی از فرایند یادگیری با استفاده از رسانه های نوشتاری، صوتی آموزش نيمه حضوری: .2.1

 می شود.الکترونیکی انجام و تنها کالس های رفع اشکال به صورت چهره به چهره برگزار 

 

ت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوی شورای دانشکده انتخاب می شود تا عضو هیأ راهنمای تحصيلي: .2.97

 راهنمای دانشجویان در امور علمی، فرهنگی و تحصیلی باشد.

 

عت، کارگاهی یا سا 12ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  92مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن بصورت نظری  واحد درسي: .2.99

ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره  22ساعت، کارآموزی، کارورزی و یا کار در حوزه کاربرد  27عملیات میدانی 

حداکثر دو نیمسال تابستانی و طبق برنامه مصوب درسی ارائه می شود. رشته هایی که دارای پروژه هستند، مدت اجرای پروژه 

 .می باشد

 
 

 



 

 

 
 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17دستورالعمل اجرايي دوره کارشناسي ورودی 

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  6صفحه: 

 

 

ع کمبود دانش و یا مهارت دانشجو در آغاز یا طی درسی است که به تشخیص گروه آموزشی گذراندن آن برای رف درس جبراني: .2.92

 دوره تحصیلی مربوطه ضروری است.
 

مجموعه بهم پیوسته ای از دروس دانشگاهی است که با محتوا و روش شناسی خاص در قالب برنامه های درسی  رشته تحصيلي: .2.91

 در دوره های تحصیلی مختلف به اجرا گذاشته می شود.
 

واحد درسی طبق  87ی است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذراندن حداقل دوره تحصیل دوره کارداني: .2.92

 برنامه مصوب رشته تحصیلی به دریافت مدرک کاردانی نایل می شود.
 

واحد و  911حداقل دوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذراندن  دوره کارشناسي پيوسته: .2.91

واحد )منوط به آنکه منجر به یک درس مستقل  922واحد و حداکثر  927واحد در رشته های علوم پایه و حداقل  917ر حداکث

 طبق برنامه درسی مصوب، به دریافت مدرک کارشناسی نایل می شود. نگردد( در رشته های فنی و مهندسی
 

 ه تحصیل آنان، موارد آزمونی مشترک برگزار می شود.مجموعه رشته های مختلف تحصیلی است که برای ورود ب گروه آزمايشي: .2.92

 

کید بر آموزش، به تولید، تأت علمی است که با تعدادی عضو هیأ بنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از گروه آموزشي: .2.98

 ترویج و انتشار علم در یک حوزه تخصصی می پردازد.
 

 اساس ضوابط و مقررات جاری در دانشگاه ثبت نام می کند. و بر فرد پذیرفته شده ای است که در مهلت مقرر دانشجو: .2.97
 

فردی است که یکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان برساند و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک  دانش آموخته: .2.91

 تحصیلی مربوط را دریافت کند.

 

 گردد. 92ترمی که معدل دانشجو در آن کمتر از  مشروطي: .2.27

 

 92گردد ولیکن تعداد واحدهای اخذ شده کمتر از حد نصاب ) 92ترمی که در آن معدل دانشجو کمتر از  ي بي اثر:مشروط .2.29

 واحد( باشد.

 

 ضوابط عمومي و اختصاصي ورود به دوره .0 ماده
 

 .داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات و مقرات مراجع ذی صالح .1.9

 

 .ت وزارتاحراز توانمندی علمی مطابق مقررا .1.2

 

 



 

 

 

 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17دستورالعمل اجرايي دوره کارشناسي ورودی 

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  1صفحه: 

  .0 ماده
 

هفته  92و با انتخاب دانشگاه، یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی 

 روز کاری امتحانات پایان دوره است. 2هفته آموزش و  2حداکثر روز کاری امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  92آموزش و 

 

  .5 ماده
 

 آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است.

 

  .6 ماده
 

ت برنامه های آموزشی و درسی مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت را برای دوره ای که پذیرش دانشجو دانشگاه موظف اس

 داشته است، اجرا نماید.

 

  .1 ماده

 

واحد درسی را انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره  27و حداکثر  92دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 

 حد است.وا 2تابستانی 

 :7تبصره 

 واحد درسی را اخذ نماید. 22باشد، در نیمسال بعد می تواند حداکثر تا  98اگر معدل دانشجو در یک نیمسال حداقل 

 :2تبصره 

 واحد اخذ نماید. 22نباشد( تا  97کمتر از که معدل کل )شرایط مشروطی و در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرفنظر از 

 :0تبصره 

 .اخذ نمایدواحد درسی باقیمانده باشد، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان  7ر شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر د

 

 
 

 

 



 

 

 
 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17ي ورودی دستورالعمل اجرايي دوره کارشناس

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  8صفحه: 

 

 :0تبصره 

واحد درسی  92واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی )بجز آخرین نیمسال تحصیلی( به هر دلیلی نباید کمتر از 

یمسال، بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو )به تشخیص باشد. در صورتیکه واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان ن

واحد درسی برسد، این نیمسال بعنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب  92شورای دانشکده( به کمتر از 

ات دروس نیمسال بعدی در منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمره می شود اما ب

 محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد.

 :5تبصره 

 واحد قابل اخذ نیست. 92بیش از  در نیمسال بعدی، در یک نیمسال در صورت وجود مشروط بی اثر

 :6تبصره 

 واحد نظری می باشد. 91حداکثر تعداد واحد قابل اخذ دانشجوی میهمان ترمی 

 

 

  .8 ماده

 

برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را بصورت معرفی به  در صورتیکه دانشجو

 استاد بگذراند.

 :7تبصره 

واحد درسی  7نباید از  8ماده  1در صورتیکه دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد با رعایت تبصره 

 تجاوز نماید.
 

 



 

 

 
 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17دستورالعمل اجرايي دوره کارشناسي ورودی 

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  1صفحه: 

  .1 ماده
 

 می باشد. طبق برنامه درسی مصوب ،دروسهمنیازی و  یوره با رعایت پیش نیازچگونگی و ترتیب ارائه دروس هر د

 :7تبصره 

 همنیازی دروس در صورت حداقل یکبار افتادن در درس پیش نیاز، به تشخیص شورای دانشکده مجاز است.

 :2 تبصره

 دروس معاف است.ی و همنیازی رات مربوط به پیش نیازدانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقر

 

  .73 ماده
 

واحد می باشد.  97های جبرانی تعیین شده در بدو ورود برای رشته های غیر مرتبط در دوره های کارشناسی حداکثر  تعداد درس

 کل محاسبه می شود.معدل نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و 

 

  .77 ماده
 

 تحصیل دانشجو در هر زمان و فقط در یک دوره و یک رشته تحصیلی امکان پذیر است.

 :7 تبصره

 شورای آموزشی دانشگاه است. اتمصوب مربوط به هایزمان برگزیدگان علمی تابع ضوابط مصوب وزارت و دستورالعمل تحصیل هم

 

  .72 ماده
 

 

 موارد حذف، اضافه و حذف اضطراری دروس بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است. برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم درباره

 :7تبصره 

واحد بوده و  92انشجویان الزامی است. حداقل تعداد واحد قابل اخذ در ثبت نام مقدماتی ثبت نام مقدماتی ترم تحصیلی آتی برای د

 واحد می باشد. 22حداکثر واحد قابل اخذ، 

 

 



 

 

 
 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17سي ورودی دستورالعمل اجرايي دوره کارشنا

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  73صفحه: 

 :2تبصره 

 درس می باشد. 1تعداد درس های قابل اخذ در ثبت نام ترم، اضافه بر ثبت نام مقدماتی 

 :0تبصره 

تعداد درس قابل حذف در درس می باشد. همچنین حداکثر  2، اضافه بر ثبت نام ،در مرحله ترمیم حداکثر تعداد درس قابل اخذ

 درس است. 2مرحله ترمیم 

 :0تبصره 

درس نظری می باشد مشروط برآنکه تعداد واحد باقیمانده کمتر از حد  9حداکثر تعداد درس قابل حذف در مرحله حذف اضطراری، 

 نصاب نگردد. 

 :5تبصره 

 عملی مجاز نیست. -حذف اضطراری درس های عملی و نظری

 :6 تبصره

شروع تاریخ یید شورای دانشکده تا قبل از تأاص، حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با در خواست کتبی دانشجو و در شرایط خ

 حذف شده بعنوان مرخصی با احتساب در کارنامه ثبت می گردد. نیمسالامتحانات امکان پذیر است. 
 

  .70 ماده
 

  )پنج( سال است. 1حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته 

  .70 ماده
 

ت علمی را به عنوان استاد راهنمای شجو از بدو ورود یکی از اعضای هیأشورای دانشکده موظف است برای هدایت علمی و فرهنگی دان

 تحصیلی دانشجو تعیین و اعالم نماید.
 

  .75 ماده
 

 حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.
 

 



 

 

 
 7031تاسيس 

 انشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيد

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17دستورالعمل اجرايي دوره کارشناسي ورودی 

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  77صفحه: 

 :7 تبصره

وجه داشته باشد، نمره جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت غیر م)سه شانزدهم(  92/1 اگر دانشجو در درسی بیش از

 درس در کارنامه صفر منظور می گردد.

 

  .76 ماده
 

پژوهشی و نتایج امتحانات -تکالیف آموزشیس حضور و فعالیت در کالس، انجام ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس بر اسا

 میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می گیرد.

 :7تبصره 

 مدرس آن درس است.مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، 

 :2تبصره 

 برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس نظری، الزامی است.

 

  .71 ماده
 

 

 ( می باشد. 7 -27 معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست )

 :7تبصره 

در شورای آموزشی عیین شده از طرف نهایی درس دانشجویان را ظرف بازه مجاز تمدرس هر درس موظف است گزارش نمره ارزیابی 

 باشد. نیمسالروز پس از آخرین روز امتحانات  97سیستم گلستان درج نماید. این زمان نمی تواند بیشتر از 

 :2تبصره 

ساعت پس از انقضای بازه  12کثر تا ساعت پس از اعالم نمره بوده و استاد درس حدا 82تا  حق درخواست اعتراض دانشجو حداکثر

 اعالم نمره، می تواند تجدید نظر کند.

 

 

 



 

 

 
 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17دستورالعمل اجرايي دوره کارشناسي ورودی 

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  72صفحه: 

 : 0تبصره 

نمرات دروس کار آموزی، کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب توأم با تکلیف پژوهشی ارائه 

 تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسرشورای دانشکده و شورای برنامه ریزی دانشگاه می شود، در صورتی که به تشخیص 

با رعایت  همان ترم( روز از تاریخ پایان امتحانات 21نباشد، ناتمام تلقی می شود. نمره ناتمام باید حداکثر ظرف مدت چهل و پنج )

و یا  در نیم سال دوم هر سال تحصیلی ستاین ماده به نمره قطعی تبدیل شود. چنین دروسی می بای 2مهلت های مذکور در تبصره 

 خواهد بود. 9و در صورت ارائه در نیمسال اول، مهلت اعالم نمره براساس تبصره  ارائه شود ترم تابستانی

 :0تبصره 

، بعدیپایان نیمسال  اخذ یا اتمام پروژه تادرس پروژه کارشناسی می تواند بصورت ناتمام تا نیمسال بعدی ادامه یابد. در صورت عدم 

 در کارنامه درج می گردد. برای درس مذکور نمره صفر

 :5ه تبصر

 نمره درس پس از قطعی شدن در سیستم الکترونیکی آموزش دانشگاه، غیر قابل تغییر است.

 :6تبصره

 ارائه درس،سال ل تا دو نیمسال تحصیلی پس از نیممدرس موظف است برگه های امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس، حداق

 نزد خود نگهداری نماید.

 

  .78 ماده
 

 باشد.  92است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از  97س حداقل نمره قبولی در هر در

 :7تبصره 

بگذراند  92دانشجویی که دریک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره 

 کل بی اثر خواهد شد.  معدل نمره قبلی در معدل نیمسال و

 

 

 



 

 

 
 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17دستورالعمل اجرايي دوره کارشناسي ورودی 

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  70صفحه: 

 :2تبصره 

 نمی شود. 97ده ما 9ناشی از تقلب در امتحان، شامل تبصره  21/7 نمره
 

  .71 ماده

 

باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود. دانشجوی مشروط  92چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 

 واحد درسی را ندارد. 92در نیمسال بعد )جز در آخرین نیمسال تحصیلی( حق انتخاب بیش از 

 

  .23 ماده
 

نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل  1کارشناسی پیوسته  حداکثر نیمسال های مشروطی مجاز در دوره

یا باالتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسال های بعدی مشروط نشود به تحصیل ادامه دهد در  92دانشجو 

 شود. غیر این صورت از تحصیل محروم می

 

  .27 ماده

 

اساس  با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو، نسبت به صدور مرخصی تحصیلی با احتساب بر شورای دانشکده می تواند

 درخواست دانشجو، تصمیم گیری نماید.

 :7تبصره 

 .هر دانشجو می تواند حداکثر دو نیم سال با تأیید شورای دانشکده از مرخصی با احتساب استفاده نماید

 :2تبصره 

دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی با تأیید شورای دانشکده  ی دختردانشجوحداکثر مدت مجاز مرخصی زایمان 

 است.

 :0 تبصره

یید شورای دانشکده و تصویب تأمرکز مشاوره دانشگاه و  یید پزشک معتمد/و در صورت تأمدت مجاز مرخصی پزشکی دانشج

 است. دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی ،کمیسیون
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  .22 ماده
 

کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن موظف به دانشجویان مشمول تحصیل رایگان در صورت عدم 

 پرداخت هزینه اخذ درس مطابق با تعرفه مصوب شبانه دانشگاه هستند. 
 

  .20 ماده
 

انصراف از تحصیل محسوب می شود. عدم مراجعه  یلی )بدون کسب اجازه از دانشگاه(عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحص

 اه تا آخرین مهلت حذف اضطراری براساس تقویم آموزشی دانشگاه، مشمول این ماده خواهد بود.دانشجو به دانشگ

 :7تبصره 

 تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی انصرافی، بر عهده کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است.

 :2تبصره 

 بدون احتساب حسب مورد خواهد بود. احتساب یا مراجعه تا قبل از پایان مهلت حذف اضطراری منجر به مرخصی با
 

  .20 ماده
 

دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد می بایست در خواست انصراف خود را به اداره آموزش دانشکده تسلیم نماید. این 

اف خود را پس بگیرد، در دانشجو مجاز است فقط برای یک بار تا شروع نیمسال بعدی مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه، تقاضای انصر

 شود. غیر این صورت پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می

 

  .25 ماده
 

تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه  دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می

 همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در 

 .وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاهالف( 

در همان دانشگاه در سال در همان سهمیه و ب( کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره آن رشته یا گرایش 

 .پذیرش

 باقیمانده.دانشجو در سنوات مجاز  ج( امکان ادامه تحصیل

 .د( موافقت گروه آموزشی و تأیید شورای دانشکده مبدأ و مقصد و شورای آموزشی دانشگاه
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 1درصد ورودی همان سال پذیرش دانشجو در دانشکده مبدأ می باشد، مشروط بر آنکه از  1یا گرایش ه( حداکثر تعداد تغییر رشته 

 مقصد در سال ورودی دانشجو تجاوز نکند. /گرایشدرصد ورودی رشته

 :7تبصره 

 تواند با رعایت شرایط فوق تغییر رشته یا گرایش دهد. ای یک بار میدانشجو در هر دوره تحصیلی فقط بر

 

  .26 ماده
 

سسات آموزش عالی دولتی ها و مو یان دوره کارشناسی دانشگاهآیین نامه میهمانی و انتقال دانشجو با میهمانی و انتقال دانشجو مطابق

 باشد. میسر می الحات بعدی آنو الحاقات و اص 97/8/71/و مورخ 97171و غیر دولتی مصوب وزارت به شماره 

 

  .21 ماده
 

( و با 28و  22، 21)موضوع مواد  انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش مشروط به احراز همزمان شرایط تغییر رشته یا گرایش و انتقال

 یک بار امکان پذیر است. و مقصد تنها برای مبدأتوافق دانشگاه های 

 

  .28 ماده
 

در گروه آموزشی  ،گذرانده است ) مبدأ ( دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلیه یا گرایش، تغییر رشتتوام با در شرایط انتقال 

شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته  و فقط دروسی از وی پذیرفته می بررسی و معادل سازی می شود) مقصد (  جدید

نباشد. در این  92اشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از )طبق برنامه درسی مصوب( داشته ب یا گرایش جدید اشتراک محتوایی

در "پذیرفته نشده  "دانشجو محاسبه شده و باقی دروس به صورت  سنوات  صورت فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها در معدل کل و

 .کارنامه ثبت خواهند شد

 :7 تبصره

به تشخیص گروه آموزشی و شورای دانشکده قابل تغییر نشگاه داتغییر رشته داخلی  برای پذیرش دروس در 92شرط حداقل نمره 

 است.
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  .21 ماده
 

 نمره می باشد. تاریخ درج آخرینتاریخ فراغت از تحصیل دانشجو 

 :7تبصره 

 شهریور است. 19بهمن و در نیمسال دوم  17آخرین مهلت فارغ التحصیلی در نیمسال اول، 
 

  .03 ماده
 

 شود. شناسی پیوسته میمدرک تحصیلی کار ،گذرانده باشد 92به دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل 

 :7تبصره 

 برساند، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده  92در صورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به 

 92که با نمره کمتر از درس آن عمومی باشد( از دروسی  9)که می تواند حداکثر  درسی واحد 27می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 

. نمرات دروس جبران معدل برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند 92میانگین کل دروس خود را به حداقل  ،بول شده استق

طی این در صورتی که دانشجو نتواند  عالوه بر نمره قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه معدل کل منظور خواهد گردید.

  .خواهد شداز تحصیل محروم  برساند 92مره معدل کل خود را به حداقل ننیمسال 

 

  .07 ماده
 

در صورتی که تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته برابر یا بیشتر از 

رک کاردانی در همان رشته یا باالتر باشد، دانشجو می تواند با ارائه درخواست، مد 92واحدهای مورد نیاز دوره کاردانی با معدل نمره 

بدون عنوان مهندسی و بدون ذکر گرایش دریافت کند. درغیر این صورت به دانشجوی مذکور فقط یک گواهی مبنی بر تعداد 

 واحدهای گذرانده شده با درج نمرات و معدل کل داده خواهد شد.

 :7تبصره 

یوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پ

 یا باالتر گذرانده است، مالک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.  92گذرانده باشد، دانشگاه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره 

 :2تبصره 

 رشته یا مجری بودن دانشگاه انجام  صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن

 گیرد.  می
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  .02 ماده
 

 گونه تفسیر مفاد این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.هر 

 

  .00 ماده
 

به تصویب  71/0/12مورخ  29/637-8آشماره ه شورای آموزشی دانشگاه بتبصره در جلسه  17ماده و  11این دستورالعمل در 

به بعد و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است و کلیه دستورالعمل های مغایر با آن  19-12ی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیل

 شود. لغو و بالاثر اعالم می
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