داوشگاٌ اراک
داوشکذٌ فىی ي مُىذسی
گريٌ مُىذسی مکاویک
گرایش تبذیل اورشی

هطخصات ولی ،تشًاهِ ٍ سش فصل دسٍع
دٍسُ تحصیالت تىویلی (هٌْذسی تثذیل اًشطی)

هصَب پٌجاُ ٍ ضطویي جلسِ ضَسای گشٍُ هٌْذسی هىاًیه
هَسخ 1335/10/27
اجرای ایه بروامٍ برای داوشجًیان کارشىاسی ارشذ يريدی  6936بٍ بعذ السامی میباشذ.

 -1دوتش هصطفَی

 -2دوتش هحوذی

 -3دوتش صفیخاًی

 -4دوتش خلیلی

فصل اٍل
هطخصات ولی ٍ تشًاهِ
گريٌ مُىذسی مکاویک – گرایش تبذیل اورشی
بروامٍ کارشىاسی ارشذ "تبذیل اورشی"
مقذمٍ:
ایي تشًاهِ هطاتك تا آییيًاهِ گرایشَا ي شاخٍَای ديرٌ تحصیالت تکمیلی
مُىذسی مکاویک مصًب  6931/4/3يزارت علًم ،تحقیقات ي فىايری تْیِ ضذُ است.
داًطجَیاى ایي دٍسُ تا گزساًذى یىی اص تشًاهِّای پیَست ،تش طثك هصَتات ضَسایعالی
اًمالب فشٌّگی تِ دسیافت دسجِ واسضٌاسی اسضذ ًائل خَاٌّذ ضذ.
دس ایٌجا یادآٍس هیضَد وِ دس ایي هجوَعِ دس تذٍیي دسٍع پیطٌْادی ٍ هحتَای آًْا
تِ ًظشات داًطگاُّا ٍ صاحةًظشاى تَجِ ضذُ است .تذیْی است دس تاصًگشیّای هذاٍم
اصالحات الصم هطاتك تا گستشش ٍ تَسعِ علن ٍ تا تَجِ تِ ًیاص صٌعت وطَس اًجام خَاّذ
پزیشفت ٍ تا پیطٌْادات اصالحی آتی داًطگاُّا ٍ صاحةًظشاى دس ایي ساستا ،تشًاهِّا ّوَاسُ
پَیایی خَد سا حفظ خَاٌّذ وشد.
ایي هجوَعِ هطتول تش تشًاهِّای تخصصی واسضٌاسی اسضذ هٌْذسی هىاًیه
گشایص تثذیل اًشطی دس داًطگاُ اسان تحت عٌاٍیي اوتقال حرارت ٍ مکاویک سیاالت
هیتاضذ.
ضایاى روش هیداًذ وِ یادآٍس ضَد داًطگاُّای داسای هجَص اجشاء ایي دٍسُ هیتَاًٌذ تا
تَجِ تِ تَاًوٌذی ٍ ٍیظگیّای داخلی خَد دس تذٍ ٍسٍد داًطجَیاى ٍسٍدی سا تحت عٌَاى
ولی "تثذیل اًشطی" یا تِ صَست هجضا تحت عٌاٍیي تخصصی فَقالزوش پزیشش ًوایٌذ.
ّوچٌیي اعالم هیداسد وِ تش اساع همشسات ٍ آئیي ًاهِ ّای هصَب ٍصاست علَم ،تحمیمات ٍ
فٌاٍسی داًطگاُّای داسای ضشایط هزوَس دس آئیي ًاهِ ّا هیتَاًٌذ تا تصَیة ضَسای تشًاهِ
سیضی آهَصش داًطگاُ خَد دسٍع جذیذی تِ هجوَعِ اضافِ ًوَدُ ٍ تِ ًحَ همتضی ضَسای
عالی تشًاهِ سیضی سا دس جشیاى ایي هصَتِ خَد لشاس دٌّذ.

 -1دوتش هصطفَی

 -2دوتش هحوذی

 -3دوتش صفیخاًی

 -4دوتش خلیلی

فصل دٍم
تشًاهِّای دٍسُ تحصیالت تىویلی سضتِ هٌْذسی
تثذیل اًشطی تِ تفىیه گشایص
ديرٌ کارشىاسی ارشذ مُىذسی مکاویک
گرایش تبذیل اورشی
شاخٍ تخصصی :اوتقال حرارت
 -6طًل ديرٌ ي تعذاد ياحذ َا
الف– طَل هتَسط دٍسُ  2سال هی تاضذ.
ب – تعذاد ول ٍاحذّای دٍسُ ٍ 32احذ تطشح هٌذسج دس جذاٍل صیش هی تاضذ.
جذٍل  -1دسٍع ٍ تعذاد ٍاحذ ّای دٍسُ
ردیف

وًع ياحذ

تعذاد ياحذ

1

دسٍع الضاهی

ٍ 3احذ

2

دسٍع تخصصی اصلی

ٍ 3احذ

3

دسٍع تخصصی اًتخاتی
الضاهی

ٍ 6احذ

4

دسٍع تخصصی اًتخاتی

ٍ 6احذ

5

سویٌاس ME2001

ٍ 2احذ

6

پشٍطُ ME2002

ٍ 6احذ

مالحظات

 -1دريس السامی ي تخصصی اصلی
اخز دسٍع هٌذسج دس جذٍل  2دس ایي ضاخِ تشای داًطجَیاى واسضٌاسی اسضذ الضاهی هیتاضذ.
جذٍل  -2دسٍع الضاهی ٍ تخصصی اصلی ،تعذاد ٍاحذ ّا ٍ پیص ًیاص آًْا
تعذاد ياحذ

پیش ویاز

ردیف
1

سیاضیات پیطشفتِ ME2003 -1

3

ًذاسد

2

اًتمال حشاست جاتِجاییME2101 -

3

ًذاسد

 -2دوتش هحوذی

 -3دوتش صفیخاًی

 -1دوتش هصطفَی

عىًان درس

 -4دوتش خلیلی

3

هىاًیه سیاالت پیطشفتِ ME2102

3

ًذاسد

4

تشهَدیٌاهیه پیطشفتِ ME2103

3

ًذاسد

 – 9دريس تخصصی اوتخابی السامی
داًطجَ هَظف است تا تائیذ استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ خَد دٍ دسع عٌَاى هٌذسج دس جذٍل  3سا اخز
ًوایذ.
جذٍل  -3دسٍع تخصصی اصلی ،تعذاد ٍاحذّا ٍ پیص ًیاص آًْا
تعذاد ياحذ

پیش ویاز

عىًان درس

ردیف
1

هحاسثات عذدی پیطشفتِ ME2020

3

ًذاسد

2

دیٌاهیه سیاالت هحاسثاتی ME2107 -1

3

ًذاسد

 -4دريس تخصصی اوتخابی
داًطجَ هَظف است تا تائیذ استاد ساٌّوای پایاىًاهِ ٍاحدذّای تالیواًدذُ خدَد سا اص دسٍع جدذٍل 4
اخز ًوَدُ ٍ تا هَفمیت تگزساًذ ٍ یا تا تَجِ تِ پیطٌْاد استاد ساٌّوا ٍ تأییذ ضَسای گشٍُ هیتَاًذ تِ جای یىی
اص دٍ دسع جذٍل  ،4یه دسع اص جذٍل چْاس گشایص تثذیل اًشطی ضاخِ اًتمال حشاست آییي ًاهِ گرایشَا ي
شاخٍ َای ديرٌ تحصیالت تکمیلی مُىذسی مکاویک مصًب  6931/4/3يزارت علوًم ،تحقیقوات ي
فىايری سا اخز ًوایذ.
جذٍل  -4دسٍع تخصصی اًتخاتی ،تعذاد ٍاحذ ّا ٍ پیص ًیاص آًْا
تعذاد ياحذ

پیش ویاز

ردیف
1

تَْیِ هطثَع پیطشفتِ ME2132

3

ًذاسد

2

هثاحث هٌتخة دس اًتمال اًشطی ME2137

3

ًذاسد

 -1دوتش هصطفَی

عىًان درس

 -2دوتش هحوذی

 -3دوتش صفیخاًی

 -4دوتش خلیلی

 -5دريس پیشىُادی َر ترم
جذٍل  -5دسٍع تشم ًخست
عىًان درس

ردیف

استاد درس

تعذاد ياحذ پیش ویاز

1

سیاضیات پیطشفتِ ME2003 -1

3

ًذاسد

دوتش هحوذی

2

دیٌاهیه سیاالت هحاسثاتی ME2107 -1

3

ًذاسد

دوتش هصطفَی

3

تَْیِ هطثَع پیطشفتِ ME2132

3

ًذاسد

دوتش صفیخاًی

4

هحاسثات عذدی پیطشفتِ ME2020

3

ًذاسد

دوتش خلیلی

جذٍل  -6دسٍع تشم دٍم
عىًان درس

ردیف

استاد درس

تعذاد ياحذ پیش ویاز

1

هىاًیه سیاالت پیطشفتِ ME2102

3

ًذاسد

دوتش هحوذی

2

هثاحث هٌتخة دس اًتمال اًشطی ME2137

3

ًذاسد

دوتش هصطفَی

3

اًتمال حشاست جاتِجاییME2101 -

3

ًذاسد

دوتش صفیخاًی

4

تشهَدیٌاهیه پیطشفتِ ME2103

3

ًذاسد

دوتش خلیلی

وکتٍ  :6داًطجَ تا تَجِ تِ پیطٌْاد استاد ساٌّوا ٍ تأییذ ضَسای گشٍُ هیتَاًذ تِ جای یىی اص دٍ دسع جدذٍل
 4یه دسع اص جذٍل چْاس گشایص تثذیل اًشطی ضاخِ اًتمال حشاست آییي ًاهِ گرایشَا ي شاخٍَوای ديرٌ
تحصیالت تکمیلی مُىذسی مکاویک مصًب  6931/4/3يزارت علًم ،تحقیقات ي فىايری سا اخز ًوایذ.
وکتٍ :1تعذاد ٍاحذّای اخز ضذُ دس ّش تشم تایستی تِ تأییذ استاد ساٌّوای داًطجَ تشسذ.
 -6دريس پیشویاز
ولیِ داًطجَیاًی وِ دس دٍسُ واسضٌاسی دسع سیاضی هٌْذسی سا اخز ًٌوَدُاًذ ،دس تشم ًخست
تایستی دسع سیاضی هٌْذسی پیص سا تِ جای سیاضی پیطشفتِ  1اخز ًوَدُ ٍ سیاضی پیطشفتِ  1سا دس تشمّای
تعذی اخز ًوایٌذ.

 -1دوتش هصطفَی

 -2دوتش هحوذی

 -3دوتش صفیخاًی

 -4دوتش خلیلی

ديرٌ کارشىاسی ارشذ مُىذسی مکاویک ديرٌ کارشىاسی ارشذ مُىذسی مکاویک
گرایش تبذیل اورشی
شاخٍ تخصصی :مکاویک سیاالت
 -6طًل ديرٌ ي تعذاد ياحذ َا
الف– طَل هتَسط دٍسُ  2سال هی تاضذ.
ب – تعذاد ول ٍاحذّای دٍسُ ٍ 32احذ تطشح هٌذسج دس جذاٍل صیش هی تاضذ.
جذٍل  -1دسٍع ٍ تعذاد ٍاحذ ّای دٍسُ
ردیف

وًع ياحذ

تعذاد ياحذ

1

دسٍع الضاهی

ٍ 3احذ

2

دسٍع تخصصی اصلی

ٍ 3احذ

3

دسٍع تخصصی اًتخاتی
الضاهی

ٍ 6احذ

4

دسٍع تخصصی اًتخاتی

ٍ 6احذ

5

سویٌاس ME2001

ٍ 2احذ

6

پشٍطُ ME2002

ٍ 6احذ

مالحظات

 -1دريس السامی ي تخصصی اصلی
اخز دسٍع هٌذسج دس جذٍل  2دس ایي ضاخِ تشای داًطجَیاى واسضٌاسی اسضذ الضاهی هیتاضذ.
جذٍل  -2دسٍع الضاهی ٍ تخصصی اصلی ،تعذاد ٍاحذ ّا ٍ پیص ًیاص آًْا
تعذاد ياحذ

پیش ویاز

ردیف
1

سیاضیات پیطشفتِ ME2003 -1

3

ًذاسد

2

اًتمال حشاست جاتِجاییME2101 -

3

ًذاسد

3

هىاًیه سیاالت پیطشفتِ ME2102

3

ًذاسد

4

تشهَدیٌاهیه پیطشفتِ ME2103

3

ًذاسد

 -1دوتش هصطفَی

عىًان درس

 -2دوتش هحوذی

 -3دوتش صفیخاًی

 -4دوتش خلیلی

 – 9دريس تخصصی اوتخابی السامی
داًطجَ هَظف است تا تائیذ استاد ساٌّوای پایاى ًاهِ خَد دٍ دسع عٌَاى هٌذسج دس جذٍل  3سا اخز
ًوایذ.
جذٍل  -3دسٍع تخصصی اصلی ،تعذاد ٍاحذّا ٍ پیص ًیاص آًْا
تعذاد ياحذ

پیش ویاز

ردیف

عىًان درس

1

هحاسثات عذدی پیطشفتِ ME2020

3

ًذاسد

2

دیٌاهیه سیاالت هحاسثاتی ME2107 -1

3

ًذاسد

 -4دريس تخصصی اوتخابی
داًطجَ هَظف است تا تائیذ استاد ساٌّوای پایاىًاهِ ٍاحدذّای تالیواًدذُ خدَد سا اص دسٍع جدذٍل 4
اخز ًوَدُ ٍ تا هَفمیت تگزساًذ ٍ یا تا تَجِ تِ پیطٌْاد استاد ساٌّوا ٍ تأییذ ضَسای گشٍُ هیتَاًذ تِ جای یىی
اص دٍ دسع جذٍل  ،4یه دسع اص جدذٍل چْداس گدشایص تثدذیل اًدشطی ضداخِ هىاًیده سدیاالت آیدیي ًاهدِ
گرایش َا ي شاخٍ َای ديرٌ تحصیالت تکمیلی مُىذسی مکاویک مصوًب  6931/4/3يزارت علوًم،
تحقیقات ي فىايری سا اخز ًوایذ.
جذٍل  -4دسٍع تخصصی اًتخاتی ،تعذاد ٍاحذ ّا ٍ پیص ًیاص آًْا
تعذاد ياحذ

پیش ویاز

ردیف
1

تَْیِ هطثَع پیطشفتِ ME2132

3

ًذاسد

2

هثاحث هٌتخة دس اًتمال اًشطی ME2137

3

ًذاسد

 -1دوتش هصطفَی

عىًان درس

 -2دوتش هحوذی

 -3دوتش صفیخاًی

 -4دوتش خلیلی

 -5دريس پیشىُادی َر ترم
جذٍل  -5دسٍع تشم ًخست
عىًان درس

ردیف

استاد درس

تعذاد ياحذ پیش ویاز

1

سیاضیات پیطشفتِ ME2003 -1

3

ًذاسد

دوتش هحوذی

2

دیٌاهیه سیاالت هحاسثاتی ME2107 -1

3

ًذاسد

دوتش هصطفَی

3

تَْیِ هطثَع پیطشفتِ ME2132

3

ًذاسد

دوتش صفیخاًی

4

هحاسثات عذدی پیطشفتِ ME2020

3

ًذاسد

دوتش خلیلی

جذٍل  -6دسٍع تشم دٍم
عىًان درس

ردیف

استاد درس

تعذاد ياحذ پیش ویاز

1

هىاًیه سیاالت پیطشفتِ ME2102

3

ًذاسد

دوتش هحوذی

2

هثاحث هٌتخة دس اًتمال اًشطی ME2137

3

ًذاسد

دوتش هصطفَی

3

اًتمال حشاست جاتِجاییME2101 -

3

ًذاسد

دوتش صفیخاًی

4

تشهَدیٌاهیه پیطشفتِ ME2103

3

ًذاسد

دوتش خلیلی

وکتٍ  :6داًطجَ تا تَجِ تِ پیطٌْاد استاد ساٌّوا ٍ تأییذ ضَسای گشٍُ هیتَاًذ تِ جای یىی اص دٍ دسع جدذٍل
 4یه دسع اص جذٍل چْاس گشایص تثذیل اًشطی ضاخِ هىاًیه سیاالت آییي ًاهِ گرایشَا ي شاخٍَای ديرٌ
تحصیالت تکمیلی مُىذسی مکاویک مصًب  6931/4/3يزارت علًم ،تحقیقات ي فىايری سا اخز ًوایذ.
وکتٍ :1تعذاد ٍاحذّای اخز ضذُ دس ّش تشم تایستی تِ تأییذ استاد ساٌّوای داًطجَ تشسذ.
 -6دريس پیشویاز
ولیِ داًطجَیاًی وِ دس دٍسُ واسضٌاسی دسع سیاضی هٌْذسی سا اخز ًٌوَدُاًذ ،دس تشم ًخست
تایستی دسع سیاضی هٌْذسی پیص سا تِ جای سیاضی پیطشفتِ  1اخز ًوَدُ ٍ سیاضی پیطشفتِ  1سا دس تشمّای
تعذی اخز ًوایٌذ.

 -1دوتش هصطفَی

 -2دوتش هحوذی

 -3دوتش صفیخاًی

 -4دوتش خلیلی

