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

 است. 1مطابق جدول واحد  32ب) تعداد کل واحدهاي دوره 
 

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

 2از دروس جدول  12 دروس الزامی 1
 * 3از دروس جدول  12 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 تحصي فنی مهندسی و علومهااز 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  12گذراندن 

 
 دروس الزامی، تعداد واحدها و پیش نیاز آنها -2جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد شماره درس درسعنوان  ردیف
 ندارد 3 2228294 1ریاضیات پیشرفته 1
 ندارد 3 2228108 ابزار شناسی و ماشینکاري  2
 ندارد 3 2228106 سیستمهاي تولید صنعتی 3
 ندارد 3 2228107 شکل دهی فلزات 4

 
 

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

 
 
 
 
 
 



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

 ندارد 3 2228295 اتوماسیون تولید 1
 ندارد 3  ارتعاشات ماشینهاي ابزار 2
 ندارد 3  پیشرفتهاندازه گیري  3
 ندارد 3  آزمونهاي غیر مخرب پیشرفته 4
 ندارد 3 2228277 آنالیز شکل دادن فلزات 5
 ندارد 3 2228245 برش فلزات  6
 ندارد 3  برنامه ریزي و کنترل تولید و کیفیت 7
 ندارد 3  بهینه سازي در طراحی و تولید 8
 ندارد 3 2228296 تکنولوژي پالستیک پیشرفته 9
 ندارد 3  جوشکاري 10
 ندارد 3  خستگی و خزش 11
 ندارد 3 2228007 رباتیک(سینماتیک و دینامیک) 12
 ندارد 3  رفتار مکانیکی مواد 13
 ندارد 3 2228229 1روش اجزاء محدود 14
روشهاي غیرسنتی ماشینکاري (فرایندهاي  15

 الکتروفیزیکی)
 ندارد 3 

 ندارد 3 2228278 ماشینهاي ابزارسیستمهاي کنترل و آزمایش  16
 ندارد 3  طراحی ابزار پیشرفته 17
 ندارد 3  طراحی اجزاء و سازه ماشین ابزار 18
 ندارد 3  طراحی ماشین ابزار پیشرفته 19
 ندارد 3 2228293 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر پیشرفته 20
 ندارد 3 2228284 طراحی بهینه 21
 ندارد 3 2228268 پیشرفتهعملیات حرارتی  22
 ندارد 3 2228279 ماشینهاي کنترل عددي پیشرفته 23
 ندارد 3  مباحث منتخب  24
 ندارد 3  متالورژي در تولید 25
 ندارد 3  1مکاترونیک 26
 ندارد 3 2228228 1مکانیک محیط پیوسته 27
 ندارد 3  هیدرولیک و نیوماتیک پیشرفته 28

 


