
 

 

 باسمه تعالي
 

تبدیل انرژي–مکانیک – تطبیق واحد فارغ التحصیلی   
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کا�یک   �بد�ل ا�ژی - ��ند�ی م
                                                   

  :نام دانشجو                                                    

  :شماره دانشجویی                                                    

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

    امضا:                                     تاریخ                                                              تطبیق: کارشناس              

  

  امضا:                                     تاریخ         استاد راهنما یا مدیر گروه:                                                        

 

    امضا:                                     تاریخ                     :             فنی و مهندسی مدیر تحصیالت تکمیلی              

  

    تاریخامضا:                                                          :                        فنی و مهندسی معاون آموزشی              

  واحد 32تعداد کل واحدها: 

  واحد 12الف) دروس اصلی (اجباري) :   

  واحد12صصی اختیاري : ) دروس تخب

  واحد 2) سمینار : ج

  واحد 6) پروژه : د
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  : الف) دروس اصلی (اجباري)

  

  نمره  نیمسال مربوطه   نام درس  تعداد واحد  شماره درس

      ریاضیات مهندسی پیشرفته   3  28520

      یا ترمودینامیک پیشرفتهمکانیک محیطهاي پیوسته   3  285952یا28539

      انتقال حرارت جابجایی  3  28593

      پیشرفتهسیاالت عددي دینامیک   3  28580

  

  

  : دروس تخصصی اختیاري) ب

  مجموعه دروس تخصصی اختیاري شاخه هاي گرایش طراحی کاربردي

نیمسال   پیش نیاز  نام درس  واحد  شماره درس

  مربوطه 

  نمره

      -   پیشرفته محاسبات عددي  3  28595

      I 28539دینامیک سیاالت محاسباتی   3  28016

        روشهاي سرمایشی سنتی  3  28017

      با نظر استاد راهنما و استاد درس  پژوهش روش  3  28018

        طراحی توربین گاز   3  28026

      28520همنیاز   کرایوجنیک (تولید درجه حرارت هاي خیلی کم)  3  28028

        مکانیک محیط هاي پوسته   3  28033

      28520همنیاز   ترمودینامیک آماري  3  28035

      28520همنیاز   ترمودینامیک پیشرفته   3  28592

      ریاضیات پیشرفته  انتقال حرارت هدایتی  3  28038

        جابجایی  3  28593

        موتورهاي احتراق داخلی پیشرفته   3  28041

      28595  1اجزاء محدود   3  28042

      28520همنیاز   انتقال حرارت تشعشعی  3  28055

      28520همنیاز   تئوري الیه مرزي  3  28056

      با نظر استاد راهنما و استاد درس  تبدیل مستقیم انرژي  3  28058

        جریانهاي دوفازي   3  28082

        توربوالنس  3  28089

      28520همنیاز   سوخت و احتراق پیشرفته  3  28093

        1انرژي خورشید   3  28137
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        مکانیک سیاالت زیستی   3  28175    

        مبانی مهندسی زیستی  3  28185

      II 28016دینامیک سیاالت محاسباتی  3  28194

      28520همنیاز   هیدرودینامیک پیشرفته    3  28195

روشهاي اندازه گیري اپتیکی در مکانیک   3  28197

  سیاالت 

      

      28580  آیرو دینامیک پیشرفته   3  28362

      28595  تولید شبکه محاسباتی   3  28363

        مدلسازي آلودگی هوا پیشرفته   3  28384

      28520همنیاز   جریان لزج   3  28598

        مدلهاي حرارتی پیشرفته  3  28584

        پردازش موازي در مهندسی   3  28601

        مدلسازي جریانهاي آشفته  3  28604

        توربو ماشین پیشرفته  3  28605

        جریان چند فازي در محیط متخلخل  3  28606

        انتقال جذب ذرات  3  28607

        جریان هاي میکرو و نانو  3  28609

        مشابه سازي موتورهاي پیستونی و آز  3  28786

        توربو چارجینگ  3  28919
  

  لیست جدول فوق می تواند دستخوش تغییرات جزئی یا کلی شود.

  .دروس فوق با نظر استاد راهنماي پروزه کارشناسی ارشد می تواند انتخاب شود

  

  :ج) سمینار

  

  نمره  نیمسال مربوطه   نام درس  تعداد واحد  شماره درس

      سمینار  2  28522

  

  : ) پروژهد

 

  نمره  نیمسال مربوطه   نام درس  تعداد واحد  شماره درس

      پایان نامه کارشناسی ارشد  6  28997

  

  

  ............واحد  32جمع کل واحدها: ........


