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 طول دوره و تعداد واحدهاي دوره کارشناسی ارشد -1
 سال است. 2الف) طول متوسط دوره 

 است. 1ل وجد مطابقواحد  32ب) تعداد کل واحدهاي دوره 
 

 دروس و تعداد واحدهاي دوره -1جدول 
 مالحظات تعداد واحد نوع واحد ردیف

 2از دروس جدول  9 دروس الزامی 1
 *3از دروس جدول  15 دروس تخصصی انتخابی 2

  2 سمینار 3
  6 پایان نامه 4

 
وزشی متبصره: از نیمسال دوم تحصیلی هر دانشجو می تواند در راستاي موضوع سمینار و پایان نامه خود و با تائید استاد راهنماي خود و شوراي آ* 

یالت (در مقطع تحصعلوم وي فنی مهندسی هااز سایر گرایشهاي تحصیالت تکمیلی مهندسی مکانیک یا سایر رشته درسحداکثر یک  ،دانشکده
 .بگذراندتکمیلی) 

 
 دروس الزامی  -2

 .براي همه دانشجویان الزامی است 2واحد درسی از جدول  9گذراندن 
 

 دروس الزامی، تعداد واحدها و پیش نیاز آنها -2جدول 
 پیش نیاز تعداد واحد شماره درس درسعنوان  ردیف

 ندارد 3 2228227 1ریاضیات پیشرفته 1
 :زیر حداقل دو درس از دروس 
 ندارد 3 2228271 انتقال حرارت جابجایی 2
 ندارد 3 2228269 مکانیک سیاالت پیشرفته 3
 ندارد 3 2228047 ترمودینامیک پیشرفته 4

 
 

 دروس تخصصی انتخابی  -3
 .بگذراند 3از دروس جدول  باقیمانده خود را سوبا تائید استاد راهنماي خود، دردانشجوي کارشناسی ارشد موظف است 

 
 
 
 



 انتخابی، تعداد واحدها و پیش نیاز آنهادروس تخصصی  -3جدول 
 پیش نیاز تعداد واحد شماره درس عنوان درس ردیف

 ندارد 3 2228001 انتقال حرارت تشعشعی 1
 ندارد 3 2228271 انتقال حرارت جابجایی 2
 ندارد 3 2228024 انتقال حرارت ریزمقیاس 3
 ندارد 3 2228028 انتقال حرارت معکوس 4
 ندارد 3 2228270 انتقال حرارت هدایتی 5
 ندارد 3  انتقال و پخش ذرات 6
 ندارد 3 2228002 آئرودینامیک پیشرفته 7
 ندارد 3 2228027 پایداري هیدرودینامیکی 8
 ندارد 3  پدیده هاي انتقال در سیستم هاي بیولوژیکی 9
 ندارد 3 2228033 پدیده هاي انتقال با جریان طبیعی 10
 ندارد CFD  3پردازش موازي و کاربردهاي آن در  11
 ندارد 3 2228025 تحلیل اگسرژي در سیستمهاي حرارتی 12
 ندارد 3 2228065 ترمودینامیک آماري 13
 ندارد 3 2228047 ترمودینامیک پیشرفته 14
 ندارد 3 2228273 توربوالنس 15
 ندارد 3 2228036 توربوالنس پیشرفته 16
 ندارد 3 2228069 جریان هاي دو فازي 17
 ندارد 3 2228026 جریان سیال در محیطهاي متخلخل 18
 ندارد 3 2228034 جریان سیاالت ریزمقیاس 19
 ندارد 3 2228037 غیرنیوتنیجریان سیاالت  20
 ندارد 3 2228274 1دینامیک سیاالت محاسباتی 21
 ندارد 3 2228023 2دینامیک سیاالت محاسباتی 22
 ندارد 3 2228272 1دینامیک گازهاي پیشرفته  23
 ندارد 3 2228035 دینامیک گازهاي محاسباتی 24
 ندارد 3 2228029 ذخیره سازي انرژي 25
 ندارد 3 2228005 اندازه گیري پیشرفتهروشهاي  26
 ندارد 3 2228253 2ریاضیات پیشرفته 27
 ندارد 3 2228066 سوخت و احتراق پیشرفته 28
 ندارد 3 2228046 شبیه سازي سیستمهاي حرارتی 29
 ندارد 3 2228003 مباحث برگزیده در انرژي(حرارت و سیاالت) 30
 ندارد 3 2228031 مباحث ویژه در انتقال حرارت 31
 ندارد 3 2228032 مباحث ویژه در روشهاي محاسباتی 32
 ندارد 3 2228234 محاسبات عددي پیشرفته 33
 ندارد 3 2228269 مکانیک سیاالت پیشرفته 34
 ندارد 3 2228228 1مکانیک محیط هاي پیوسته 35

 


