داوشگاٌ اراک
داوشکذٌ فىی ي مُىذسی
گريٌ مُىذسی مکاویک
گرایش طراحی کاربردی

هطخصبت ولی ،ثشًبهِ ٍ سش فصل دسٍع
دٍسُ تحصیالت تىویلی (هٌْذسی طشاحی وبسثشدی)

هصَة پٌجبُ ٍ پٌجویي جلسِ ضَسای گشٍُ هٌْذسی هىبًیه
هَسخ 1335/10 /13
اجرای ایه بروامٍ برای داوشجًیان کارشىاسی ارشذ يريدی  6936بٍ بعذ السامی میباشذ.
(ثشای ٍسٍدیّبی وبسضٌبسی اسضذ  1335دسع هحبسجبت عذدی پیطشفتِ جبیگضیي دسع
سٍش اجضا هحذٍد  1هیثبضذ).

 -1دوتش وَسٍش خَسضیذی

 -2دوتش هْذی سلیوبًی

 -3دوتش هجتجی رٍالفمبسی

 -4دوتش هحوذ جَاد خَضگفتبس

فصل اٍل
هطخصبت ولی ٍ ثشًبهِ
گريٌ مُىذسی مکاویک – گرایش طراحی کاربردی
بروامٍ کارشىاسی ارشذ "طراحی کاربردی"
مقذمٍ:
ایي ثشًبهِ هطبثك ثب آییيًبهِ گرایشَا ي شاخٍَای ديرٌ تحصیالت تکمیلی
مُىذسی مکاویک مصًب  6931/4/3يزارت علًم ،تحقیقات ي فىايری تْیِ ضذُ است.
داًطجَیبى ایي دٍسُ ثب گزساًذى یىی اص ثشًبهِّبی پیَست ،ثش طجك هصَثبت ضَسایعبلی
اًمالة فشٌّگی ثِ دسیبفت دسجِ وبسضٌبسی اسضذ ًبئل خَاٌّذ ضذ.
دس ایٌجب یبدآٍس هیضَد وِ دس ایي هجوَعِ دس تذٍیي دسٍع پیطٌْبدی ٍ هحتَای آًْب
ثِ ًظشات داًطگبُّب ٍ صبحتًظشاى تَجِ ضذُ است .ثذیْی است دس ثبصًگشیّبی هذاٍم
اصالحبت الصم هطبثك ثب گستشش ٍ تَسعِ علن ٍ ثب تَجِ ثِ ًیبص صٌعت وطَس اًجبم خَاّذ
پزیشفت ٍ ثب پیطٌْبدات اصالحی آتی داًطگبُّب ٍ صبحتًظشاى دس ایي ساستب ،ثشًبهِّب ّوَاسُ
پَیبیی خَد سا حفظ خَاٌّذ وشد.
ایي هجوَعِ هطتول ثش ثشًبهِّبی تخصصی وبسضٌبسی اسضذ هٌْذسی هىبًیه
گشایص طشاحی وبسثشدی دس داًطگبُ اسان تحت عٌبٍیي مکاویک جامذات ٍ دیىامیک،
کىترل ي ارتعاشات هیثبضذ.
ضبیبى روش هیداًذ وِ یبدآٍس ضَد داًطگبُّبی داسای هجَص اجشاء ایي دٍسُ هیتَاًٌذ ثب
تَجِ ثِ تَاًوٌذی ٍ ٍیظگیّبی داخلی خَد دس ثذٍ ٍسٍد داًطجَیبى ٍسٍدی سا تحت عٌَاى
ولی "طشاحی وبسثشدی" یب ثِ صَست هجضا تحت عٌبٍیي تخصصی فَقالزوش پزیشش ًوبیٌذ.
ّوچٌیي اعالم هیداسد وِ ثش اسبع همشسات ٍ آئیي ًبهِ ّبی هصَة ٍصاست علَم ،تحمیمبت ٍ
فٌبٍسی داًطگبُّبی داسای ضشایط هزوَس دس آئیي ًبهِ ّب هیتَاًٌذ ثب تصَیت ضَسای ثشًبهِ
سیضی آهَصش داًطگبُ خَد دسٍع جذیذی ثِ هجوَعِ اضبفِ ًوَدُ ٍ ثِ ًحَ همتضی ضَسای
عبلی ثشًبهِ سیضی سا دس جشیبى ایي هصَثِ خَد لشاس دٌّذ.

 -1دوتش وَسٍش خَسضیذی

 -2دوتش هْذی سلیوبًی

 -3دوتش هجتجی رٍالفمبسی

 -4دوتش هحوذ جَاد خَضگفتبس

فصل دٍم
ثشًبهِّبی دٍسُ تحصیالت تىویلی سضتِ هٌْذسی
هىبًیه گشایص طشاحی وبسثشدی ثِ تفىیه گشایص
ديرٌ کارشىاسی ارشذ مُىذسی مکاویک
شاخٍ تخصصی :مکاویک جامذات
 -6طًل ديرٌ ي تعذاد ياحذ َا
الف– طَل هتَسط دٍسُ  2سبل هی ثبضذ.
ب – تعذاد ول ٍاحذّبی دٍسُ ٍ 32احذ ثطشح هٌذسج دس جذاٍل صیش هی ثبضذ.
جذٍل  -1دسٍع ٍ تعذاد ٍاحذ ّبی دٍسُ
ردیف

وًع ياحذ

تعذاد ياحذ

1

دسٍع الضاهی

ٍ 6احذ

2

دسٍع تخصصی اصلی

ٍ 6احذ

3

دسٍع تخصصی اًتخبثی

ٍ 12احذ

4

سویٌبس ME2001

ٍ 2احذ

5

پشٍطُ ME2002

ٍ 6احذ

مالحظات

 -1دريس السامی
اخز دسٍع هٌذسج دس جذٍل  2دس ایي ضبخِ ثشای داًطجَیبى وبسضٌبسی اسضذ الضاهی هیثبضذ.
جذٍل  -2دسٍع الضاهی ،تعذاد ٍاحذ ّب ٍ پیص ًیبص آًْب
ردیف

عىًان درس

تعذاد ياحذ

پیش ویاز

1

سیبضیبت پیطشفتِ ME2003 -1

3

ًذاسد

2

هىبًیه هحیط پیَستِ ME2004 -1

3

ًذاسد

 – 9دريس تخصصی اصلی
داًطجَ هَظف است ثب تبئیذ استبد ساٌّوبی پبیبى ًبهِ خَد دٍ دسع اص عٌَاى دسٍع هٌذسج دس جذٍل
 3سا اخز ًوبیذ.
 -1دوتش وَسٍش خَسضیذی

 -2دوتش هْذی سلیوبًی

 -3دوتش هجتجی رٍالفمبسی

 -4دوتش هحوذ جَاد خَضگفتبس

جذٍل  -3دسٍع تخصصی اصلی ،تعذاد ٍاحذّب ٍ پیص ًیبص آًْب
ردیف

عىًان درس

تعذاد ياحذ

پیش ویاز

1

تئَسی االستیسیتِME2005 1

3

هىبًیه هحیط پیَستِ ME2004 -1

2

سٍش اجضاء هحذٍد ME2006 1

3

ًذاسد

3

تئَسی پَستِ ٍ ٍسق ME2008 1

3

هىبًیه هحیط پیَستِ ME2004 -1

 -4دريس تخصصی اوتخابی
داًطجَ هَظف است ثب تبئیذ استبد ساٌّوبی پبیبى ًبهِ ٍاحذّبی ثبلیوبًذُ خَد سا اص دسٍع جدذٍل ٍ 4
یب دسٍع ثبلیوبًذُ جذٍل  3ثب تَجِ ثِ پیطٌْبد استبد ساٌّوب ٍ تأییذ ضَسای گشٍُ اخز ًوبیذ.
جذٍل  -4دسٍع تخصصی اًتخبثی ،تعذاد ٍاحذ ّب ٍ پیص ًیبص آًْب
ردیف

عىًان درس

تعذاد ياحذ

پیش ویاز

1

هىبًیه ضشثِ ME2213 1

3

هىبًیه هحیط پیَستِ ME2004 -1

2

هىبًیه هَاد هشوت پیطشفتِ ME2018

3

هىبًیه هحیط پیَستِ ME2004 -1

3

استعبضبت پیطشفتِ (هوتذ)ME223

3

ًذاسد

4

وٌتشل پیطشفتِ ME2021 1

3

ًذاسد

5

وٌتشل پیطشفتِ ME2236 2

3

ًذاسد

6

پالستیسیتِ ME2013

3

تئَسی االستیسیتِME2005 1

 -5دريس پیشىُادی َر ترم
جذٍل  -5دسٍع تشم اٍل
ردیف

عىًان درس

تعذاد ياحذ

پیش ویاز

استاد درس

1

سیبضیبت پیطشفتِ ME2003 -1

3

ًذاسد

دوتش هْذی سلیوبًی

2

هىبًیه هحیط پیَستِ ME2004 -1

3

ًذاسد

دوتش وَسٍش خَسضیذی

3

سٍش اجضاء هحذٍد ME2006 1

3

ًذاسد

دوتش هجتجی رٍالفمبسی

4

سٍشّبی پظٍّص (ججشاًی)

2

ًذاسد

-

 -1دوتش وَسٍش خَسضیذی

 -2دوتش هْذی سلیوبًی

 -3دوتش هجتجی رٍالفمبسی

 -4دوتش هحوذ جَاد خَضگفتبس

جذٍل  -6دسٍع تشم دٍم
ردیف

عىًان درس

تعذاد ياحذ

پیش ویاز

استاد درس

1

هىبًیه ضشثِ ME2213 1

3

ME2004

دوتش هجتجی رٍالفمبسی

2

تئَسی پَستِ ٍ ٍسق ME2008 1

3

ME2004

دوتش هحوذ جَاد خَضگفتبس

3

تئَسی االستیسیتِME2005 1

3

ME2004

دوتش وَسٍش خَسضیذی

4

سویٌبس ME2001

2

ًذاسد

استبد ساٌّوب

جذٍل  -7دسٍع تشم سَم
ردیف

عىًان درس

تعذاد ياحذ

پیش ویاز

استاد درس

1

پالستیسیتِ ME2013

3

ME2005

دوتش هجتجی رٍالفمبسی

2

هىبًیه هَاد هشوت پیطشفتِ ME2018

3

ME2004

دوتش هحوذ جَاد خَضگفتبس

3

پشٍطُ ME2002

6

ًذاسد

استبد ساٌّوب

تًجٍ :تعذاد ٍاحذّبی اخز ضذُ دس ّش تشم ثبیستی ثِ تأییذ استبد ساٌّوبی داًطجَ ثشسذ.
 -6دريس پیشویاز
داًطجَیبًی وِ دس دٍسُ وبسضٌبسی دسع سیبضی هٌْذسی سا اخز ًٌوَدُاًذ ،دس تشم ًخست ثبیستی
دسع سیبضی هٌْذسی پیص سا ثِ جبی سیبضی پیطشفتِ  1اخز ًوَدُ ٍ سیبضی پیطشفتِ  1سا دس تشمّبی ثعذی
اخز ًوبیٌذ .دسع سٍشّبی پظٍّص ججشاًی ثَدُ ٍ اخز آى ثشای ولیِ داًطجَیبى طشاحی وبسثشدی ضبخِ
هىبًیه جبهذات دس تشم اٍل الضاهی هی ثبضذ.

 -1دوتش وَسٍش خَسضیذی

 -2دوتش هْذی سلیوبًی

 -3دوتش هجتجی رٍالفمبسی

 -4دوتش هحوذ جَاد خَضگفتبس

ديرٌ کارشىاسی ارشذ مُىذسی مکاویک
شاخٍ تخصصی :دیىامیک ،کىترل ي ارتعاشات
 -6طًل ديرٌ ي تعذاد ياحذ َا
الف– طَل هتَسط دٍسُ  2سبل هی ثبضذ.
ب – تعذاد ول ٍاحذّبی دٍسُ ٍ 32احذ ثطشح هٌذسج دس جذاٍل صیش هی ثبضذ.
جذٍل  -1دسٍع ٍ تعذاد ٍاحذ ّبی دٍسُ
ردیف

وًع ياحذ

تعذاد ياحذ

1

دسٍع الضاهی

ٍ 3احذ

2

دسٍع تخصصی اصلی

ٍ 3احذ

3

دسٍع تخصصی اًتخبثی

ٍ 12احذ

4

سویٌبس ME2001

ٍ 2احذ

5

پشٍطُ ME2002

ٍ 6احذ

مالحظات

 -1دريس السامی
اخز دسٍع هٌذسج دس جذٍل  2دس ایي ضبخِ تخصصی ثشای داًطجَیبى وبسضٌبسی اسضذ الضاهی هی ثبضذ.
جذٍل  -2دسٍع الضاهی ،تعذاد ٍاحذ ّب ٍ پیص ًیبص آًْب
ردیف

عىًان درس

تعذاد

پیش ویاز

ياحذ

1

سیبضیبت پیطشفتِ ME2003 1

3

ًذاسد

2

استعبضبت پیطشفتِ (هوتذ)ME223

3

ًذاسد

3

وٌتشل پیطشفتِ ME2021 1

3

ًذاسد

 – 9دريس تخصصی اصلی
داًطجَ هَظف است ثب تبئیذ استبد ساٌّوبی پبیبى ًبهِ خَد دسع هٌذسج دس جذٍل  3سا اخز ًوبیذ.
جذٍل  -3دسٍع تخصصی اصلی ،تعذاد ٍاحذ ّب ٍ پیص ًیبص آًْب
ردیف
1

عىًان درس
هىبًیه هحیط پیَستِ ME2004 -1

 -1دوتش وَسٍش خَسضیذی

 -2دوتش هْذی سلیوبًی

تعذاد ياحذ
3

پیش ویاز
سیبضیبت پیطشفتِ ME2003 1

 -3دوتش هجتجی رٍالفمبسی

 -4دوتش هحوذ جَاد خَضگفتبس

 -4دريس تخصصی اوتخابی
داًطجَ هَظف است ثب تبئیذ استبد ساٌّوبی پبیبى ًبهِ ٍاحذّبی ثبلیوبًدذُ خدَد سا اص دسٍع جدذٍل 4
اخز ًوبیذ.
جذٍل  -4دسٍع تخصصی اًتخبثی ،تعذاد ٍاحذ ّب ٍ پیص ًیبص آًْب
ردیف

عىًان درس

تعذاد ياحذ

پیش ویاز

1

هىبًیه ضشثِ ME2213 1

3

ًذاسد

2

سٍش اجضاء هحذٍد ME2006 1

3

ًذاسد

3

آًبلیض هَدال ME2241

3

ًذاسد

4

وٌتشل پیطشفتِ ME2236 2

3

ًذاسد

 -5دريس پیشىُادی َر ترم
جذٍل  -5دسٍع تشم اٍل
ردیف

عىًان درس

تعذاد ياحذ

پیش ویاز

استاد درس

1

سیبضیبت پیطشفتِ ME2003 -1

3

ًذاسد

دوتش هْذی سلیوبًی

2

هىبًیه هحیط پیَستِ ME2004 -1

3

ًذاسد

دوتش وَسٍش خَسضیذی

3

سٍش اجضاء هحذٍد ME2006 1

3

ًذاسد

دوتش هجتجی رٍالفمبسی

4

سٍشّبی پظٍّص (ججشاًی)

2

ًذاسد

-

جذٍل  -6دسٍع تشم دٍم
ردیف

عىًان درس

تعذاد ياحذ

پیش ویاز

استاد درس

1

استعبضبت پیطشفتِ (هوتذ)ME223

3

ًذاسد

دوتش وَسٍش خَسضیذی

2

وٌتشل پیطشفتِ ME2021 1

3

ًذاسد

دوتش هْذی سلیوبًی

3

هىبًیه ضشثِ ME2213 1

3

ًذاسد

دوتش هجتجی رٍالفمبسی

4

سویٌبس ME2001

2

ًذاسد

استبد ساٌّوب

جذٍل  -7دسٍع تشم سَم
ردیف

عىًان درس

1

آًبلیض هَدال ME2241

دوتش حسي جاللی

2

وٌتشل پیطشفتِ ME2236 2

دوتش هْذی سلیوبًی

3

پشٍطُ ME2002

 -1دوتش وَسٍش خَسضیذی

 -2دوتش هْذی سلیوبًی

تعذاد ياحذ

6

پیش ویاز

ًذاسد

 -3دوتش هجتجی رٍالفمبسی

استاد درس

استبد ساٌّوب
 -4دوتش هحوذ جَاد خَضگفتبس

تًجٍ :تعذاد ٍاحذّبی اخز ضذُ دس ّش تشم ثبیستی ثِ تأییذ استبد ساٌّوبی داًطجَ ثشسذ.
 -6دريس پیشویاز
داًطجَیبًی وِ دس دٍسُ وبسضٌبسی دسع سیبضی هٌْذسی سا اخز ًٌوَدُاًذ ،دس تشم ًخست ثبیستی
دسع سیبضی هٌْذسی پیص سا ثِ جبی سیبضی پیطشفتِ  1اخز ًوَدُ ٍ سیبضی پیطشفتِ  1سا دس تشمّبی ثعذی
اخز ًوبیٌذ .دسع سٍشّبی پظٍّص ججشاًی ثَدُ ٍ اخز آى ثشای ولیِ داًطجَیبى طشاحی وبسثشدی ضبخِ
دیٌبهیه ،وٌتشل ٍ استعبضبت دس تشم اٍل الضاهی هی ثبضذ.

 -1دوتش وَسٍش خَسضیذی

 -2دوتش هْذی سلیوبًی

 -3دوتش هجتجی رٍالفمبسی

 -4دوتش هحوذ جَاد خَضگفتبس

