
  تولید و ساختفنآوري هاي گروه آموزشی دروس 
 شرفتهیپ ينکاریماشفناوري هاي ) 3(و فناوري هاي شکل دهی  )2( ، فناوري هاي  مکاترونیک) 1(: محورهاي تخصصی

  واحد) 9درس زیر ( 3:الزامیدروس 
  شکل دهی فناوري هاي

  (طراحی کاربردي/ ساخت و تولید)
  مکاترونیک فناوري هاي

  کاربردي/ ساخت و تولید)(طراحی 
 شرفتهیپ ينکاریماشفناوري هاي 

  )دی/ ساخت و توليکاربرد ی(طراح
  1ریاضیات پیشرفته   1ریاضیات پیشرفته  1ریاضیات پیشرفته

 ابزارشناسی و ماشین کاري پیشرفته  1مکاترونیک   مکانیک محیط پیوسته
  ماشینکاريروشهاي غیر سنتی   کنترل خودکار پیشرفته  فلزاتدادن شکل 

 )فرایندهاي الکترو فیزیکی(

  و تایید استاد راهنما واحد ) از دروس زیر متناسب با محورهاي تخصصی 9درس (  3: حداقلاصلیدروس تخصصی 
  فناوري هاي شکل دهی

  (طراحی کاربردي/ ساخت و تولید)
  فناوري هاي مکاترونیک

  (طراحی کاربردي/ ساخت و تولید)
 شرفتهیپ ينکاریماشفناوري هاي 

  )دی/ ساخت و توليکاربرد ی(طراح
 سیستمهاي کنترل و آزمایش ماشینهاي ابزار مباحث منتخب ( کاربرد بینایی ماشین) متالورژي در تولید

 طراحی اجزاء و سازه ماشین ابزار 2مکاترونیک  ادن فلزاتآنالیز شکل د
 کمک کامپیوتره بپیشرفته طراحی و ساخت  دیجیتالسیستم هاي کنترل  1 تحلیل تجربی تنش
 متالورژي در تولید پیشرفته اندازه گیري  1 روش اجزاي محدود

  سیستمهاي تولید صنعتی  در تولید  اتوماسیون  سیستمهاي تولید صنعتی
با تایید  سبد دروس ساخت و تولیددروس تخصصی اصلی و یا از واحد ) از  6درس (  2: انتخابی دروس تخصصی

  استاد راهنما
  آنالیز شکل دهی

 ابزارشناسی و ماشین کاري پیشرفته
  پیشرفته اندازه گیري
  در تولیداتوماسیون 

  ارتعاشات ماشینهاي ابزار
  پایش وضعیت

  1 تحلیل تجربی تنش
 تست هاي غیر مخرب

  تکنولوژي پالستیک پیشرفته
 تئوري االستیسیته

  تریبولوژي
  جوشکاري

   )فرایندهاي الکترو فیزیکی(ماشینکاري روشهاي غیر سنتی 
  1روش اجزاي محدود 

  روشهاي پرداخت سطوح 
  

 پیشرفته رباتیک
   سیستمهاي کنترل و آزمایش ماشینهاي ابزار

 سیستم هاي کنترل دیجیتال 
  سیستمهاي تولید صنعتی 

  شکل دهی فلزات 
  شکل دهی ورقها 

   کمک کامپیوتره طراحی و ساخت پیشرفته ب
 اجزاء و سازه ماشین ابزارطراحی 
  هامیکروپروسسور  کاربرد

  1مکاترونیک 
  متالورژي در تولید

   متالورژي پودر پیشرفته
  پیشرفته  مواد مرکبمکانیک 

  مهندسی ابزار دقیق
  هیدرولیک و پنوماتیک 

  واحد 6:  *پایان نامه           واحد 2: *سمینار  
  واحد 32جمع:  

  عنوان درس اخذ گردد. 4نیمسال الزامی است و توصیه می شود با توجه به برنامه ارائه دروس، در نیمسال اول و دوم درس در هر  3اخذ حداقل 
  نیمسال دوم اخذ شود.در * سمینار 

  * پایان نامه تا زمان دفاع در هر نیمسال اخذ شود.
  .مدیر گروه قابل اخذ می باشدپایان نامه و  يراهنما استادتایید سایر گرایش هاي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  با یک درس از ** 


