
 مکانیکمهندسی دانشکده 1400قابل توجه دانشجویان دکترای ورودی 
 

 با سالم ضمن عرض تبریک و خیرمقدم، خواهشمند است جهت اخذ واحدهای درسی در نیمسال اول تحصیلی به نکات زیر توجه فرمایید: 

 با شناسه   "بله"آدرس کانال تحصیالت تکمیلی دانشکده در پیام رسان@GradMech لطفا جهت اطالع سریع از خبرها و اطالعات  باشد.می

-، فرمهای مختلف و اطالعیهدروس، نحوه برگزاری امتحان جامع رساند جهت اطالع از نال عضو شوید . ضمناً به اطالع میمختلف دانشکده در این کا

 مراجعه نمایید.بخش تحصیالت تکمیلی قسمت دکتری  (mech.iut.ac.ir: ) آدرسها به سایت دانشکده مکانیک 

 می باشد( 15در سیستم گلستان مراجعه نمایید )کد دروس مکانیک  110به گزارش  4001  برای اطالع از دروس ارائه شده در ترم 

 قسمت دکتری، جدول دروس مراجعه  اختیاری و ...( به سایت دانشکده مکانیک، بخش تحصیالت تکمیلی، -برای اطالع از کلیه دروس)اجباری

         نمایید.

  برای همه دانشجویان  دکتری الزامی  قبل از اخذ دروس اولدر ترم  9010888-04) صفر واحد( با کد کارگاه ایمنی و بهداشت عمومیاخذ درس

 ساعته برگزار خواهد شد.  3این کارگاه فقط در یک جلسه  است.

 ،اخذ نفرمایید. توجه: چنانچه درسی از دروس زیر را در دوره کارشناسی ارشد گذرانده اید 

  درس( در ترم اجباریست. 2واحد ) 6اخذ حداقل 

 دروس زیر پیشنهاد شده است: های مختلفبرای اخذ دروس در گرایش

 . 2مکانیک پیوستهو  2یاضیراخذ درس  :(طراحی کاربردی)مکانیک جامداتگروه 

 هایمکانیک سیستم، ارتعاشات غیر خطی، آنالیز مودال دروسیکی از و  2ریاضیاخذ درس  :ارتعاشات( و کنترلدینامیک، طراحی کاربردی)گروه 

 پیشرفته ،کنترل پیشرفته، دینامیکرباتیک 

یکی از دروس گرایش ساخت و تولید )ارائه شده در یا ،1پیوستهمحیطمکانیک درسو  ،1مهندسی پیشرفته ریاضیاخذ درس  :گروه ساخت و تولید

 ترم(

 یکی از دروس گرایش تبدیل انرژی )ارائه شده در ترم(و  2ریاضیاخذ درس  :گروه تبدیل انرژی

اجباری  مرزیالیهاند، اخذدرس ارشد نگذراندهانشجویان دکتری چنانچه درسی را با محتوای مکانیک سیاالت لزج در دوره کارشناسی: دتوجه           

 است.

کارشناسی دوره  و اگر آن را دراست  اختیاریگذرانده اید، اخذ آن در دوره دکترا  کارشناسیرا در دوره  دینامیک گاز پیشرفتهس در اگرتوجه: 

 .نیستمجاز در دوره دکترا گذرانده اید، اخذ آن  ارشد

 الزامی است. ، 4تا پایان ترم خذ درس روشهای تحقیق و مستند سازی )از دوره کارشناسی به عنوان یک واحد درس جبرانی( ا

  آدرس ایمیل: کارشناسی ارشدارائه کارنامه دوره( .به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی است mechatt@of.iut.ac.ir) 

 ها، اساتید دانشکده و سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده پیشنهاد می شود در صورت لزوم جهت اخذ دروس اضافه با مدیران هر یک از گروه

 تماس حاصل فرمایید(. 031-33915209یا  031-33915266مشورت کنید. )جهت هماهنگی با شماره تلفن 

  همکاری به عنوان استاد حل تمرین در دو درس یا ارائه یک آزمایشگاه یا کارگاه یا یک درس کارشناسی )با هماهنگی معاون آموزشی

به اساتید ارائه دهنده دروس آتی در ترم های دانشکده( قبل از آزمون جامع الزامی است. دانشجویان گرامی با توجه به توانمندی خود 

 مراجعه نمایند.    

 آدرس الکترونیکی شماره دفتر نام و نام خانوادگی عنوان سمت

 i.chitsaz@iut.ac.ir 031-33915264 آقای دکتر چیت ساز مدیر گروه تبدیل انرژی

 javanbakht@iut.ac.ir 031-33915214 بخت آقای دکتر جوان مدیر گروه مکانیک جامدات

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

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

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

 mechatt@of.iut.ac.ir 031-33915266 خانم ارشادی کارشناس دفتر تحصیالت تکمیلی )دکترا(

 s.eshghi@of.iut.ac.ir 031-33915209 خانم عشقی )کارشناس دفتر تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد
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