دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده آئیننامه دوره کارشناسی ارشد ساخت و تولید

(الزماالجرا برای دانشجویان ورودی  79و به بعد)

چکیده آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ساخت و تولید
طول دوره و واحدها :طول دوره دو سال میباشد.
تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی حداقل  97واحد میباشد.
 11واحد
الف -واحدهای اجباری
 9واحد
ب -دروس تخصصی اجباری
ج -دروس تخصصی اختیاری

 9واحد

الف) واحدهای اجباری:
شماره درس

تعداد واحد

نام درس

13081

8

ریاضیات پیشرفته 1

13080

1

سمینار

13930

6

پایان نامه کارشناسی ارشد

سمینار :کلیه دانشجویان موظفند که در نیمسال دوم ورود به دوره کارشناسی ارشد برای آن ثبتنام نمایند .مقررات و ضوابط نحوه
برگزاری درس سمینار مجموعه مقرارت و آئیننامههای آموزشی مقطع کارشناسی ارشد آمده است.
پایاننامه  :دانشجویان موظف هستند در طی نیمسال دوم تحصیلی خود پیشنهاد پروژه خود را از طریق استاد راهنمای پایاننامه جهت
انجام مراحل داوری و تصویب کمیته تحصیالت تکمیلی به مدیر گروه و یا عضو هیأت علمی معرفی شده توسط مدیر گروه تحویل نمایند .در
غیر این صورت از ثبت نام آنها در نیمسال سوم تحصیلی جلوگیری خواهد شد .ضمناً دانشجو موظف است قبل از ثبتنام در نیمسال دوم
تحصیلی نسبت به تعیین استاد راهنمای پایاننامه اقدام نماید .در غیر این صورت از ثبتنام در نیمسال دوم جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ب) دروس تخصصی اجباری:
شماره درس

تعداد واحد

نام درس

13586

8

ابزارشناسی و ماشینکاری

13582

8

شکل دهی فلزات

13583

8

متالورژی در تولید

1
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چکیده آئیننامه دوره کارشناسی ارشد ساخت و تولید

(الزماالجرا برای دانشجویان ورودی  79و به بعد)
ج) دروس تخصصی اختیاری:
شماره درس

تعداد واحد

نام درس

13081

8

روش اجزا محدود 1

13015

8

طراحی بهینه

13585

8

آنالیز شکلدهی فلزات

13593

8

مبانی ساخت در مقیاس نانو

13556

8

آنالیز مودال

13598

8

شکست ،خستگی و خزش

13588

8

طراحی برای ساخت و تولید

 13550و
13551

8 +1

مکاترونیک و آزمایشگاه

13088

8

مکانیک محیطهای پیوسته
سایر دروس مرتبط با کسب نظر
استاد راهنما

تذکر مهم:
این چکیده فقط بخشی از مجموعه مقررات و آئیننامه آموزشی را منعکس می کند .جهت کسب اطالعات بیشتر ،مطالعه مجموعه مقررات و
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف (ویرایش  )1892اکیداً توصیه میگردد .رعایت مفاد این آئیننامه جزء
وظایف و مسئولیت دانشجو محسوب میشود  .یک نسخه از مجموعه مقررات و آئیننامه در خانه برگ اینترنتی تحصیالت تکمیلی دانشگاه به
آدرس زیر موجود است .حتماً آنرا بهدقت بخوانید.
http://sharifgradschool.ir/files/97.pdf
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