
 99 ورودي سال کارشناسی ارشد نام دانشجویان ثبت اطالعیه

 دانشجوي گرامی

 با سالم

 :فرمائید توجهبه دقت  زیر نکات به لطفا

 .برسانند ایشانانتخاب واحد نهایی خود را به تایید و  نمایند واحد انتخاب مربوطه گروه محترم مدیر با مشورت تحصیل اول نیمسال در موظفند دانشجویان -1

 

 شماره تماس آدرس پست الکترونیکی نام مدیر گروه گروه نام

 tgoudarzi@aut.ac.ir 64543435 دکتر طه گودرزي طراحی کاربردي

 hadibi@aut.ac.ir 64543441 دکتر حامد ادیبی ساخت و تولید

 hnaderan@aut.ac.ir 64543440 طحان دکتر حمید نادران تبدیل انرژي

 f_abdollahi@aut.ac.ir 64543358 للهیفرزانه عبدادکتر  مکاترونیک

 sattari@aut.ac.ir 64543426 فردکتر ایرج ستاري جوش

 



ست. در این بین اخذ در      8اخذ حداقل -2 شجویان عزیز الزامی ا سی براي دان شرفته   س وواحد در ضیات پی )  2683902(کد:  ناریمس واحد) و  3() 2680113(کد:  ریا

سال اول الزامی  2( شجو اخذ خواهد          واحد) در نیم صیالت تکمیلی براي دان شجو، واحدهاي مربوطه از طرف دفتر تح سط دان صورت عدم اخذ دروس فوق تو بوده و در 

 شد.

 سایر. باشد می مکاترونیک گرایش دانشجویان مخصوص) شمشیرساز دکتر( 4 گروه -سمینار و) 2380113(کد: ) منهاج دکتر( 3گروه  -پیشرفته مهندسی ریاضیات -3

 .باشند نمی دروس این اخذ به مجاز شجویاندان

 .هستند راهنما) ان(استاد تائید با) هادانشکده سایر یا و هاگرایش سایر( مصوب دروس از خارج درس 2 اخذ به مجاز تنها تحصیل مدت طول در دانشجویان -4

 .باشند نمی هادانشگاه سایر از درس ذاخ به مجاز ارشد کارشناسی دانشجویان دانشکده تکمیلی تحصیالت شوراي مصوبه طبق -5

 واحد اقدام ننمایند. 8نظر به کوتاه و فشرده بودن ترم جاري، اکیداً توصیه می شود که دانشجویان نسبت به اخذ بیش از  -6

 .دنماین مراجعه  http://azad.aut.ac.irدانشگاه آزاد هاي آموزش مرکز سایت به شهریه پرداخت نحوه و میزان از اطالع براي دانشجویان شهریه پرداز -7

 ست.الزامی 17:00ساعت  14/8/99چهارشنبه مورخ  روزمجازي شرکت در جلسه معارفه  -8

 لینک ورود به جلسه:

 دانشجویان گروه تبدیل انرژيمعارفه لینک ورود به جلسه 

http://meetings.aut.ac.ir/mech-grad_thermoflow1/ 

 ساخت و تولید و مهندسی جوش دانشجویان گروهمعارفه ه لینک ورود به جلس



http://meetings.aut.ac.ir/mech-grad_manufct1/ 

 طراحی کاربرديدانشجویان گروه معارفه لینک ورود به جلسه 

http://meetings.aut.ac.ir/mech-grad_solid1/ 

 

شجویان جهت     -9 ضوري دان شده براي هر فرد ان امهتطبیق مدارك و تکمیل فرآیند ثبت نام مطابق با زمانبندي و برنمراجعه ح هر  ست  یهیپذیرد. بدجام میریزي انجام 

 زمان مراجعه متعاقبا اعالم خواهد شد. مراجعه نماید. مشخص شدهزمان  وتاریخ ست در دانشجو موظف ا

  انشــجویاني دکننده. لیســت اســاتید پذیرشمربوطه) انتخاب گردد یدانشــکده (گروه آموزشــ یعلم اتیاعضــاء ه نیاز ب دیطبق مصــوبه دانشــکده، اســتاد راهنما با -10

د راهنماي خود  مهلت دارند نسبت به تعیین استا   پایان آذرماهشود. دانشجویان تا   ارشد در هر گرایش توسط دفتر تحصیالت تکمیلی به دانشجویان اعالم می     کارشناسی  

شماره     ست فرم  ستاد راهنما و زمینه  1اقدام نمایند. الزم ا ستاد       ي تحقیقاتی) (تعیین ا شده و براي ا شجو تکمیل  سط دان سال  تو سط ا فرم نهایی و (ان) راهنما ار تاد  س تو

ط تحصیالت   مشخصات استادان راهنما توس      ،نهاییو تائید  فرم پیشنهادي  پس از بررسی  شود.  ارسال دفتر تحصیالت تکمیلی   پست الکترونیکی  به آدرس راهنماي اول

 تکمیلی در پورتال آموزشی دانشجو ثبت خواهد شد.

   و یا  mechrel@aut.ac.irپست الکترونیکی ارتباط با دفتر تحصیالت تکمیلی از و  هرگونه درخواست دانشجوییگیري جهت پیاکیدا توصیه می شود  -11

 ز مراجعه حضوري خودداري فرمایید.ا اقدام نمائید و )64543409هاي دفتر (تلفن

  ح جداول ذیل می باشد:دروس ارائه شده به تفکیک گرایش به شر -12



 

 ی کاربرديلیست دروس طراح

 کد درس نام درس 
تعداد 

 واحد
 پنج شنبه چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه نام استاد

تاریخ 

 امتحان

 ساعت

 امتحان

شروع 

 کالس

 آبان  9-12 20/10/99 8 -9:15   7:45-9:15  7:45-9:15 دکتر صدیقی 3 2683593 مرکب مواد 1

 آبان 9-12 20/10/99  7:45-9:15  7:45-9:15  7:45-9:15 دکتر کمالی 3 2680023 کنترل غیرخطی 2

 آبان  9-12 20/10/99  14:30 -15:45  7:45-9:15  7:45-9:15 دکتر کبگانیان 3 2682733 دینامیک پیشرفته 3

 آبان 9-12 22/10/99  9:15-10:45  9:15-10:45  9:15-10:45 دکتر اسالمی 3 2682563 پالستیسیته 4

 آبان  9-12 27/10/99  10:45-12:15  10:45-12:15  10:45-12:15 دکتر نراقی 3 2682783 فتهکنترل خودکار پیشر 5

 آبان  9-12 27/10/99  10:45-12:15  10:45-12:15  10:45-12:15 دکتر فریبرز 3 2680213 1گروه  -1مکانیک محیط پیوسته  6

 آبان 9-12 29/10/99  13:00-14:30  13:00-14:30  13:00-14:30 دکتر بهرامی 3 2683753 رباتیک پیشرفته 7

 آبان 9-12 23/10/99 9:30-10:45  9:15-10:45  9:15-10:45  دکتر اقدم 3 2680323 1گروه  -هآنالیز عددي پیشرفت 8

 آبان 9-12 24/10/99  7:45-9:15 10:45-12  10:45-12  دکتر صالحی 3 2680213 2گروه  -1مکانیک محیط پیوسته  9

 آبان 9-12 1/11/99    7:45-9:15 7:45-9:15 7:45-9:15 دکتر نورآذر 3 2680113 1گروه  -)1یات پیشرفته (ریاض 10

 آبان 9-12 1/11/99  13:00-14:30  13:00-14:30  13:00-14:30 دکتر فریبرز 3 2680113 2گروه  -)1ریاضیات پیشرفته ( 11

 آبان 9-12 1/11/99 10:45-12:15  10:45-12:15  10:45-12:15  دکتر فریبرز 3 2680113 3گروه  -)1ریاضیات پیشرفته ( 12

 آبان       13:00-15:00  دکتر غفاري راد 2 2683902 1گروه  -سمینار 13

 آبان      13:00-15:00   دکتر برازنده 2 2683902 2گروه  -سمینار 14

 آبان       10:45-12:15  دکتر احمدپور 2 2683902 3گروه  -سمینار 15

 آبان        15:00-17:00 دکتر صدوق 2 2683902 5گروه  -سمینار 16

  



 

 لیست دروس ساخت و تولید

 کد درس نام درس 
تعداد 

 واحد
 پنج شنبه چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه نام استاد

تاریخ 

 امتحان

 ساعت

 امتحان

شروع 

 کالس

 آبان 9-12 20/10/99    7:45-9:15 10:45-12 7:45-9:15 یدکتر فالح 3 2683153 شکلدهی فلزات 1

 آبان 9-12 20/10/99    7:45-9:15 7:45-9:15 7:45-9:15 دکتر عبداله 3 2683513 سیستمهاي کنترل و آزمایش ماشینهاي ابزار 2

 آبان 9-12 27/10/99    10:45-12:15 16:30 -18 10:45-12:15 دکتر مالیی 3 2683563 آنالیز شکل دادن فلزات 3

 آبان 9-12 20/10/99   7:45-9:15 7:45-9:15 7:45-9:15  دکتر برازنده 3 2684103 1مکاترونیک  4

 آبان 9-12 24/10/99   10:45-12:15 7:45-9:15 10:45-12:15  دکتر آرزو 3 2683603 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر پیشرفته 5

 آبان 9-12 24/10/99   10:45-12:15 7:45-9:15 10:45-12:15  دکتر احمدي 3 2682873 عملیات حرارتی پیشرفته 6

 آبان 9-12 1/11/99    7:45-9:15 7:45-9:15 7:45-9:15 دکتر نورآذر 3 2680113 1گروه  -)1ریاضیات پیشرفته ( 7

 آبان 9-12 1/11/99  13:00-14:30  13:00-14:30  13:00-14:30 دکتر فریبرز 3 2680113 2گروه  -)1ریاضیات پیشرفته ( 8

 آبان 9-12 1/11/99 10:45-12:15  10:45-12:15  10:45-12:15  دکتر فریبرز 3 2680113 3گروه  -)1ریاضیات پیشرفته ( 9

 آبان       13:00-15:00  دکتر غفاري راد 2 2683902 1گروه  -سمینار 10

 آبان      13:00-15:00   دکتر برازنده 2 2683902 2گروه  -سمینار 11

 آبان       10:45-12:15  دکتر احمدپور 2 2683902 3گروه  -سمینار 12

 آبان        15:00-17:00 دکتر صدوق 2 2683902 5گروه  -سمینار 13

 

  



 

 جوشلیست دروس 

 کد درس نام درس 
تعداد 

 واحد
 پنج شنبه چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه نام استاد

تاریخ 

 امتحان

 ساعت

 امتحان

شروع 

 کالس

 آبان 9-12 30/10/99  13:00-14:30 13:00-14:30  13:00-14:30  فردکتر ستاري 3 2683573 جوشکاري 1

 آبان 9-12 2/11/99  15-16:30 15-16:30  15-16:30  دکتر ابراهیمی 3 2685153 متالورژي پیشرفته اتصاالت جوشی -مباحث ویژه 2

 آبان       13:00-15:00  دکتر غفاري راد 2 2683902 1گروه  -سمینار 3

 آبان      13:00-15:00   دکتر برازنده 2 2683902 2گروه  -سمینار 4

 آبان       10:45-12:15  دکتر احمدپور 2 2683902 3گروه  -سمینار 5

 آبان        15:00-17:00 دکتر صدوق 2 2683902 5گروه  -سمینار 6

 

  



 

 انرژي لیست دروس تبدیل

 کد درس نام درس 
تعداد 

 واحد
 پنج شنبه چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه نام استاد

تاریخ 

 امتحان

 ساعت

 امتحان

شروع 

 کالس

 آبان  23/10/99 9:30-10:45  9:15-10:45  9:15-10:45  دکتر اقدم 3 2680323 1گروه  -هآنالیز عددي پیشرفت 1

 آبان  9-12 27/10/99  10:45-12:15  10:45-12:15  10:45-12:15 دکتر فریبرز 3 2680213 1 گروه -1مکانیک محیط پیوسته  2

 آبان 9-12 27/10/99    10:45-12:15 15 -16:30 10:45-12:15 دکتر حاج محمدي 3 2681593 هدایت -انتقال حرارت پیشرفته  3

 آبان 9-12 1/11/99    7:45-9:15 7:45-9:15 7:45-9:15 دکتر نورآذر 3 2680113 1گروه  -)1ریاضیات پیشرفته ( 4

 آبان 9-12 1/11/99  13:00-14:30  13:00-14:30  13:00-14:30 دکتر فریبرز 3 2680113 2گروه  -)1ریاضیات پیشرفته ( 5

 آبان 9-12 1/11/99 10:45-12:15  10:45-12:15  10:45-12:15  دکتر فریبرز 3 2680113 3گروه  -)1ریاضیات پیشرفته ( 6

 آبان       13:00-15:00  راددکتر غفاري 2 2683902 1گروه  -سمینار 7

 آبان      13:00-15:00   دکتر برازنده 2 2683902 2گروه  -سمینار 8

 آبان       10:45-12:15  دکتر احمدپور 2 2683902 3گروه  -سمینار 9

 آبان        15:00-17:00 دکتر صدوق 2 2683902 5گروه  -سمینار 10

 

  



 

 لیست دروس مکاترونیک

 کد درس نام درس 
تعداد 

 واحد
 پنج شنبه چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه نام استاد

تاریخ 

 امتحان

 ساعت

 امتحان

شروع 

 کالس

 انآب 9-12 27/10/99  10:45-12:15  10:45-12:15  10:45-12:15 دکتر نراقی 3 2682783 کنترل خودکار پیشرفته 1

 آبان 9-12 20/10/99   7:45-9:15 7:45-9:15 7:45-9:15  دکتر برازنده 3 2684103 1مکاترونیک  2

 آبان 9-12 29/10/99   9:15-10:45 9:15-10:45 9:15-10:45  منهاجدکتر  3 2380113 3گروه  -مهندسی پیشرفتهریاضیات  3

 آبان     13:00-15:00    دکتر شمشیرساز 2 2683902 4گروه  -سمینار 4

 آبان  9-12 1/11/99  10:45-12:00 10:45-12:00  10:45-12:00  دکتر احمدي پژوه 3 2680093  مبانی مهندسی برق +–مکاترونیک مقدماتی  5

 

 با آرزوي سالمتی و موفقیت روزافزون


