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چرا دانشجو ؟!
سالم بر مهندسین آینده

انتظــار مــی رفــت ایــن صفحــه را بــا درود بــر دانشــجویان و دانشــگاه آغــاز 
ــژه  ــن وی ــیم و ای ــما باش ــا ش ــا ب ــم ت ــا اینجایی ــه م ــا ک ــا از آنج ــم ام کنی
ــرای دانشــجو         ــورود اســت. از دانشــجو ب ــه مختــص دانشــجویان جدیدال نام

ــاب: ــرف حس ــه ح ــاد کلم ــرای هفت ــاده شــدیم ب پــس آم

گفتــه انــد و شــنیده ایــم » دانشــگاه بایــد دانشــگاه باشــد ، دانشــگاهی کــه 
ــه درســت  ــن اســت ک ــر خــوب ای دانشــگاه نباشــد دانشــگاه نیســت « خب
آمــده ایــد. خوشــحال باشــید کــه وارد دانشــگاه شــده ایــد، پــس دانشــجو 

باشــید.

چــرا کــه دانشــجویی کــه دانــش آمــوز باشــد، دانشــجو نیســت پــس خودتان 
ــا  ــد ت ــر نمانی ــا منتظ ــارت باشــید و تنه ــم و مه ــری عل ــال فراگی ــه دنب ب

دیگــران بــه شــما بیاموزنــد کــه ایــن امــری بــی حاصــل اســت.

اینکــه  نــرود  یادتــان  و  بخوانیــد  درس  حاشــیه  از  دور  بــه  پــس 
فعالیت دانشــجویی داشــته باشــید ابــدا منافتــی بــا خــوب درس خوانــدن 
نــدارد. بعــالوه ، ایــن مهــارت آمــوزی در کنــار علــم آمــوزی اســت کــه 
مــی توانــد از شــما یــک مهنــدس کاردان بســازد. پــس بــرای شــروع آمــاده 

ــوید. ش

خوش آمدی مهندس جان : (  
رسدبیر

علی محبتی آرانی
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بعــد از گذشــت روزهــای اول دانشــگاه وقتــی بــه تمــام دانشــکده ها ســر زده بودیــم 
و کــم کــم احســاس می کردیــم همــه چیــز تــو دانشــگاه دســتمون اومــده، ناگهــان 
ــا اینجــا ســرنخ های  ــم. م ــه نمی دونی ــزا هســت ک ــی چی ــوز خیل ــه! هن ــم ن فهمیدی

ــرای انجــام راحــت تــر کارا بهتــون می دیــم. الزم رو ب

ــو  ــار ت ــار روی دوشــمون هرب ــی ب ــا کل ــه ب ــد ک ــی پیــش اوم ــن مســئله وقت اولی
ــد  ــونو از کم ــا وسایلش ــکده ای ه ــم دانش ــه ه ــم ک ــک می دیدی ــه ی 5 مکانی طبق
برمــی دارن و خیلــی راحــت جابه جــا می  کنــن! اینجــا بــود کــه از خودمــون 
پرســیدیم ایــن کمــدا از کجــا میــاد؟!! پــس ســوال بــه ظاهــر ســاده امــا مهــم اول 
ــا  ــیم؟؟« و ام ــته باش ــد داش ــکده کم ــل دانش ــم داخ ــور می تونی ــود: »چط ــن ب ای

ــده: ــاده ش ــما س ــرا ش ــش ب ــیدن به ــه رس ــی ک جواب
بــرای گرفتــن کمــد کافیــه بــه واحــد امــور مالــی دانشــکده آخــر طبقــه ی 5 روبــه 

روی واحــد آمــوزش ســر بزنیــد. اونجــا خودشــون راهنماییتــون می کنــن. 

ــا  ــرای ســایت دانشــکده مکانیــک ت ــرای اســتفاده از کامپیوت ــه مــدت ب ــد از ی بع
طبقــه ششــم ابوریحــان رفتــم امــا در کمــال تعجــب دیــدم نــه رمــزی بلــدم و نــه 

ــری دارم!! ــام کارب ن
 اگــر یــه روز بــرای ســرچ کــردن و یــا انتخــاب واحــد بــه ســایت دانشــکده ســر 
بزنیــد می بینیــن کــه بــرای اســتفاده از کامپیوترهــا نــام کاربــری و پســورد احتیــاج 
داریــن. نگــران نباشــید بــه مســئول هــای ســایت کــه تــوی یــک اتاقــک شیشــه ای 
ــه ی  ــون هم ــدم. خودش ــن ورودی جدی ــد: م ــط بگی ــن و فق ــه کنی ــتن مراجع نشس

مراحــل رو براتــون انجــام میــدن.

ساده ترین و مهم ترین سواالت شما

کمد!

سایت!
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ــا  ــود رو ب ــر ب ــل کامپیوت ــه داخ ــی ک ــتم مطلب ــک روز میخواس ــت ی ــد چندوق بع
ــودم چطــور؟؟ ــد نب ــی اصــال بل ــم ول ــت کن ــایت پرین ــر س ــتفاده از پرینت اس

ــر  ــه رو از کامپیوت ــز دیگ ــا هرچی ــل pdf و ی ــا فای ــرم ی ــه ف ــن ی ــی خوای ــه م اگ
ــمت  ــوی قس ــن و ت ــاز کنی ــمت My computer  رو ب ــد قس ــن بای ــت کنی پرین

address  آدرس زیــر رو بنویســین:
//172.20.225.5

بعــد رو عکــس پرینتــر دو بــار کلیــک کنیــد تــا پیغــام اضافــه شــدن پرینتــر بــه 
کامپیوتــر نمایــش داده بشــه، بعــد هــم پرینتــر رو انتخــاب کنیــد و تمــام.

شــوک بعــدی وقتــی بــود کــه اســتاد گفــت :» مــن فایــل رو داخــل FTP  قــرار 
دادم« و ایــن ســوال پیــش اومــد کــه FTP  اصــال چــی هســت؟!!!!

درســت مثــل اضافــه کــردن پرینتــر، همــون مراحــل رو انجــام میدیــن امــا اینبــار 
ایــن آدرس رو مــی نویســید :

ftp://172.20.224.224
تــوی ایــن آدرس میشــه فایــل هــا و منابعــی کــه اســتادها قــرار دادن رو پیــدا کــرد 

و حتــی فــرم هــای آموزشــی رو هم برداشــت. 

البته اخیرا استادها مطالب و فایل هاشون رو داخل lms می گذارن!
 به سایت زیر برید:

lms.aut.ac.ir
ــتمتون  ــه روی سیس ــه ک ــایت lms این ــه س ــه ی ورود ب ــه الزم ــره ک ــون ن یادت
Flashplayer داشــته باشــید. و اینکــه ایــن ســایت روی مرورگرهــای تلفــن همــراه 

ــا گوشــی وارد ســایت بشــین ! ــاز نمیشــه پــس تــالش نکنیــن ب اصــال ب

عالوه بر این برای فرم های آموزشی میشه به سایت دانشکده هم رفت:
mec.aut.ac.ir

پرینت از سایت

FTP

LMS
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ــی  ــو میدون ــده! ت ــجوها وام می ــه دانش ــگاه ب ــنیدم دانش ــی پرسید:»ش ــار یک یکب
ــتم. ــراش نداش ــی ب ــچ جواب ــن هی ــی م ــت؟؟« ول ــه وام گرف ــوری میش چج

 مراحل ثبت نام برای گرفتن وام دانشجویی:
1. حساب بانک تجارت باز کنید

2. فرم تعهد محضری رو از سایت اداره بردارید و پر کنید.
ــت  ــا در حال ــن )و ی ــت باش ــد دول ــه کارمن ــنایانتون ک ــرد از آش ــک ف ــا ی 3. ب
ــه  ــه ی ــری ب ــد محض ــرم تعه ــراه باف ــرن( و هم ــوق بگی ــت حق ــر از دول ــی ت کل
ــه  ــه اســناد رســمی بریــد و ســند محضــری تهیــه کنیــد. ایــن ســند ب دفترخان

ــت. ــای شماس ــرای وام ه ــن ب ــوان ضام ــه عن ــرد ب ــی اون ف ــی معرف معن
4. بــا همــراه داشــتن کارت دانشــجویی و شــماره حســاب بانــک تجــارت و اصــل 
و کپــی ســند تعهــد محضــری بــه اداره ی رفــاه بریــد و پرونــده تشــکیل بدیــن. 

اداره ی رفــاه ضلــع شــرقی دانشــگاه نزدیــک در حافــظ هســت.
5. آخــر هــم بــا ورود بــه ســایت http://bp.swf.ir و وارد کــردن کــد ملــی بــه 
عنــوان نــام کاربــری و رمــز عبــور درخواســت وامــی کــه مــی خوایــن رو ثبــت 

کنیــن.
6.  اومدن پیامک تایید وام ینی دیگه همه چی امن و امانه!

ــرای قــرض گرفتــن کتــاب الزمــه  ــات دانشــگاه کتابخونــه س کــه ب یکــی از امکان
ــه بشــید.  اول عضــو کتابخون

بــرای عضویــت بایــد بــه کتابخونــه ی صبــوری نزدیــک در حافــظ دانشــگاه مراجعه 
ــه ای  ــه درب شیش ــتتون ی ــت راس ــه دس ــی کتابخون ــل از در ورودی اصل ــد. قب کنی

می بینیــد کــه بایــد از اونجــا وارد شــین تــا ثبــت نامتــون انجــام شــه.
بــرای اینکــه بتونیــد از کتاب هــای دیجیتــال دانشــکده اســتفاده کنیــد هــم بایــد 

وارد ســایت زیــر بشــید
http://library.aut.ac.ir

از ایــن قســمت هــم بــه پورتــال کتابخونتــون بریــد، فقــط یادتــون باشــه کــه کــد 
ملــی رو بــرای قســمت رمــز عبــور بــدون صفــر وارد کنیــد. 

وام دانشجویی

کتاب خانه صبوری
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ــرای اســتفاده از  ــات دانشــگاه باشــگاه ورزشــی هســت کــه ب یکــی دیگــه از امکان
ــش رزرو  ــد قبل ــازی و ... بای ــگاه بدنس ــتخر و باش ــی اس ــمت ها یعن ــدوم از قس هرک

ــه ایــن ســایت بریــد: ــرای ایــن کار بایــد ب انجــام بدیــن کــه ب
sport.aut.ac.ir

تقریبــا تــوی تمــام قســمت هایی کــه بــه دانشــگاه مربــوط میشــه شــماره 
دانشــجویی شــما بــه عنــوان نــام کاربــری و کــد ملــی شــما بــه عنــوان رمــز عبــور 

ــده.  ــه ش ــر گرفت در نظ

اگــه بــاز ســوالی براتــون پیــش اومــد و چیــزی براتــون روشــن نبــود می تونیــد از 
ــد. ســال باالیی هــا کمــک بگیری

ــن  ــون کن ــرن کمکت ــم حاض ــق ه ــای اف ــتین بچه ه ــک الزم داش ــازم کم ــه ب اگ
ــن  :( ــون بخوای ــه ازش ــط کافی فق

امکانات ورزشی دانشگاه

نکته ی کلی
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رشته ی مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی 3 گرایش اصلی دارد:
 

 

ــی 5  ــی در دوره کارشناس ــک عموم ــی مکانی ــد مهندس ــی دونی ــه م ــور ک همانط
گرایــش دارد. انتخــاب گرایــش در دانشــکده بدیــن صــورت اســت کــه دانشــجویان 
از تــرم 6 بــه بعــد بــا گذرانــدن حداقــل 3 درس از دروس ارائــه شــده از هــر                         

ــنود. ــناخته می ش ــش ش ــجوی آن گرای ــوان دانش ــه عن ــس(، ب ــش )باک گرای

دانشــجویان کارشناســی 122 واحــد اجباری-تخصصــی را می گذارننــد و 1۸ واحــد 
باقــی مانــده واحدهــای اختیــاری اســت کــه ایــن واحدهــا تعییــن کننــده گرایــش 
اســت کــه دانشــجویان ایــن 1۸ واحــد کــه 6 درس اختیــاری اســت را از میــان دروس 

مــورد عالقــه و یــا مرتبــط بــه گرایــش خــود را انتخــاب می کننــد.

معرفی گرایش ها

انتخاب گرایش و باکس؟



7 ویژه نامه ورودی های 98

دروس: دروس پایــه ایــن شــاخه درس ترمودینامیکــی اســت کــه در دبیرســتان بــه 
طــور مختصــر و پایــه ای بــا آن آشــنا شــدید. در دانشــگاه درس هــای الزم بــرای ایــن 
ــال حــرارت 1 و 2،  ــه ترتیــب ترمودینامیــک 1 و 2، ســیاالت 1 و 2، انتق ــش ب گرای
ــا CFD، درس نیــروگاه، موتــور احتــراق داخلــی،  دینامیــک ســیاالت محاســباتی ی

طراحــی مبــدل هــای حرارتــی، انــرژی هــای تجدیدپذیــر و ... هســتند.

ــع هوایــی  حــوزه کاری: کلیــه ی نیــروگاه هــا، شــرکت های خــودرو ســازی، صنای
ــواع توربیــن هــای گازی، طراحــی پمــپ هــا و کمپرســورها ،  و نظامــی، طراحــی ان
ماهــواره ) بحــث انتقــال حــرارت در ماهــواره هــا از مــوارد بســیار مهــم ایــن صنعــت 

اســت کــه مرتبــط بــا ایــن گرایــش اســت( و ... .

ــه آب رســانی و گاز  ــالوه ی دروســی از جمل ــه ع ــی ســیاالت ب دروس: دروس اصل
ــه مطبــوع، طراحــی سیســتم هــای تبریــد و ســردخانه اســت رســانی، تهوی

نکتــه: دانشــجویانی کــه وارد گرایــش تاسیســات می شــوند می تواننــد در ســازمان 
نظــام مهندســی بــه عضویــت دربیاینــد.

حــوزه کاری: طراحــی سیســتم های تهویــه مطبــوع )ســرمایش و گرمایــش( 
ــوع  ــه مطب ــتم های تهوی ــی سیس ــر طراح ــاد بزرگت ــا، در ابع ــاختمان ه ــازل و س من
بــرای ســالن های ورزشــی، ســردخانه های صنعتــی، ســالن های همایــش و ... .

قدرت و نیروگاه : 

تاسیسات:
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همانطــور کــه از اســم ایــن گرایــش مشــخص اســت، در ایــن گرایــش بــه تحلیــل 
دینامیکــی و ارتعاشــات سیســتم های مختلــف مکانیکــی پرداختــه شــده و مدل هــای 
دینامیکــی و معــادالت حاکــم بــر سیســتم اســتخراج می گــردد و در انتهــا بــا توجــه 
بــه مــدل درنظــر گرفتــه شــده، سیســتم موردنظــر کنتــرل می شــود. بــرای کنتــرل 
سیســتم نیــز بــا توجــه بــه مــدل سیســتم روش  هــای کنترلــی مختلــف وجــود دارد 
کــه دانشــجویان در دوره کارشناســی بــا مــدل خطــی ایــن کنترلرهــا آشــنا شــده و 

بقیــه کنترلرهــا در دوره کارشناســی ارشــد و دکتــری آمــوزش داده می شــود.

ــه افــراد فعــال در زمینــه کمــک خواهــد کــرد آشــنایی  از جملــه مــواردی کــه ب
ــرل  ــی و پی ال ســی ها اســت ک در بخــش کنت ــات الکترونیک ــک و قطع ــا الکترونی ب
دســتگاه بســیار کاربــرد دارد همچنیــن دانشــجویان فعــال در ایــن گرایــش نیــز بایــد 
ــزار  ــن نرم اف ــیمولینک و همچنی ــب و س ــزار متل ــه نرم اف ــبت ب ــی نس ــلط خوب تس

آدامــز را داشــته باشــند.

همانطورکــه از اســم گرایــش مشــخص اســت، در ایــن گرایــش بررســی تنش هــا 
ــه  ــه می شــود. البت ــی و ... پرداخت ــی و نیروی ــای حرارت ــواد تحــت تنش ه ــار م و رفت
ایــن تمــام فعالیــت ایــن گرایــش نبــوده بلکــه یــک بخــش مهــم ایــن گرایــش بحــث 

طراحــی قطعــات و دســتگاه و آشــنایی بــا روش هــای طراحــی مهندســی اســت. 
دانشــجویان عالقمنــد بــه ایــن گرایــش بــا تســلط خوبــی بــه نرم افزارهــای طراحــی 
ــر نرم افزارهــای تحلیلــی ماننــد  ماننــد کتیــا، ســالیدورکس را داشــته و همچنیــن ب

آباکــوس و یــا انســیس نیــز مســلط باشــند.

ــواد و  ــل م ــی و تحلی ــه طراح ــول اولی ــی اص ــش در دوره کارشناس ــن گرای در ای
المــان محــدود مطــرح شــده و مباحــث تخصصی تــر و پیشــرفته تر آن در دوره 

ــد. ــد ش ــوزش داده خواه ــد آم ــی ارش کارشناس

دینامیک، ارتعاشات و کنترل :

تحلیل تنش:
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مهندســی ســاخت و تولیــد یکــی از گرایــش هــای مهندســی مکانیک اســت. دروس 
ــوده و  ــه گرایش هــای دیگــر بیشــتر ب ــش نســبت ب ــن گرای ــای ای ــی و کارگاه ه عمل

فــارغ التحصیــالن ایــن گرایــش اصطالحــا دســت بــه آچارترنــد.

ــک  ــی مکانی ــه و اصل ــدن دروس پای ــر گذران ــالوه ب ــش ع ــن گرای ــجویان ای دانش
ــال  ــیاالت و انتق ــک س ــک، مکانی ــک، ترمودینامی ــح، دینامی ــت مصال ــد مقاوم مانن
حــرارت دروس تخصصــی دیگــری کــه بــه بررســی انــواع روش هــای ســنتی و جدیــد 
ــد  ــای تولی ــواع روش ه ــه ان ــن دروس ب ــد. در ای ــز می گذرانن ــردازد را نی ــد می پ تولی
ــری  ــه گــری، آهنگــری، ماشــینکاری، پرســکاری، جوشــکاری، قالب گی ــد ریخت مانن
ــه  ــوالت پرداخت ــد محص ــزر در تولی ــد لی ــن مانن ــای نوی ــاوری ه ــتفاده از فن و اس

می شــود.
 

ــی  ــه محصول ــف ک ــع مختل ــد در صنای ــش می توانن ــن گرای ــالن ای ــارغ التحصی  ف
ــات و  ــیاری از قطع ــد بس ــرای تولی ــوند. ب ــه کار ش ــغول ب ــد مش ــد می کنن را تولی
مجموعه هــا روش هــای مختلفــی وجــود دارد و هنــر یــک مهنــدس ســاخت و تولیــد 
در واقــع انتخــاب بهتریــن روش از لحــاظ زمــان و هزینــه و کیفیــت نهایــی و دیگــر 
پارامترهــای موثــر اســت. بــا توجــه بــه اعمــال تحریم هــا و نیــاز بــه تولیــد قطعــات 
ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــبتا خوب ــازارکار نس ــش از ب ــن گرای ــی، ای ــزات داخل و تجهی
همچنیــن در کشــورهای صنعتــی ماننــد آلمــان، وضعیــت اشــتغال و تحصیــل بــرای 

ــی می شــود. ــش خــوب ارزیاب ــن گرای ــالن و دانشــجویان ای ــارغ التحصی ف

ساخت و تولید :
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دروس عمومیدروس تخصصی

کار آموزی 1

ها
س 

باک

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

ریاضی 1 )3)
برنامه نویسی )3)
نقشه کشی 1 )2)

فیزیک 1 )3)
شیمی عمومی )3)

آزمایشگاه فیزیک 1 )1)

ریاضی 2 )3)
استاتیک )3)

گارگاه جوشکاری و ورقکاری )1)
نقشه کشی 2 )2)

فیزیک 2 )3)
معادالت دیفرانسیل )3)

آزمایشگاه فیزیک 2 )1)

ترمودینامیک 1 )3) پ یا ه معادالت
دینامیک 1 )3) پ یا ه معادالت، پ استاتیک

مقاومت مصالح 1 )3) پ استاتیک
محاسبات عددی )2) پ یا ه معادالت، پ برنامه نویسی

گارگاه ماشین ابزار 1 )1)

ترمودینامیک 2 )3) پ ترمودینامیک 1، ه سیاالت 1
مکانیک سیاالت 1 )3) پ یا ه ترمودینامیک، پ دینامیک 1، معادالت

مقاومت مصالح 2 )3) پ استاتیک
دینامیک ماشین )3) پ دینامیک 1

ریاضیات مهندسی )3) پ معادالت، ریاضی 2
روش های تحقیق و گزارش نویسی )2)
آز مقاومت مصالح )1) پ یا ه مقاومت 2

گارگاه ریخته گری 1 )1)

زبان خارجی )3)

تربیت بدنی 1 )1)
عمومی )2)

زبان فارسی )3)
تربیت بدنی 2 )1)

عمومی )2)

قدرت و نیروگاه

نیروگاه حرارتی
موتور احتراق داخلی

توربو ماشین ها
طراحی مبدل های حرارتی

انرژی های تجدید پذیر

تاسیسات حرارتی

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
آب و فاضالب خانگی و شهری

گازرسانی خانگی و شهری
سیستم های تبرید و سردخانه

طراحی مبدل های حرارتی

تحلیل تنش و طراحی مکانیکی

مقاومت 3
مکانیک مواد مرکب

المان محدود
روش های طراحی مهندسی

طراحی ماشین های تولیدی و ابزار

سیستم های دینامیکی و کنترل

طراحی سیستم های کنترل صنعتی
طراحی شاسی و بدنه

طراحی مکانیزم ها
اندازه گیری در سیستم های دینامیکی

المان محدود

فرآیندهای ساخت و تولید

سیستم های اندازه گیری و آز
روش های تولید و کارگاه

شکل دهی فلزات
طراحی به کمک کامپیوتر

مکاترونیک و آز
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شترک
س م

س باک
درو

ها
شکده 

سایر دان
ب 

س منتخ
درو

ترم پنجم

ترم ششم

ترم هفتم

ترم هشتم

علم مواد )3) پ شیمی عمومی
مکانیک سیاالت 2 )3) پ سیاالت 1، ه ترمودینامیک 2
طراحی اجزا 1 )3) پ مقاومت 1، دینامیک 1، ه علم مواد

ارتعاشات مکانیکی )3) پ دینامیک 1، ریاضی مهندسی
مبانی برق 1 )3) پ فیزیک 2

آز مکانیک سیاالت )1) ه سیاالت 2
آز ترمودینامیک )1) پ ترمودینامیک 2

انتقال حرارت 1 )3) پ یا ه ترمودینامیک 2، سیاالت 2
طراحی اجزا 2 )3) پ طراحی اجزا، نقشه کشی 2

دینامیک 2 )2) پ دینامیک 1
مبانی برق 2 )3) پ مبانی برق 1

 آز دینامیک ماشین و ارتعاشات )1) پ یا ه ارتعاشات، ه
دینامیک ماشین

کارگاه اتومکانیک )1)
درس تخصصی )3)

انتقال حرارت 2 )3) پ انتقال حرارت 1
کنترل اتومکانیک )3) پ ارتعاشات 
آز انتقال حرارت )1) پ انتقال حرارت 1

پروژه )3) پ/روش های تحقیق و گزارش نویسی
آز مبانی برق )1) پ یا ه/مبانی برق 2

د رس تخصصی )2)
د رس تخصصی )3)

د رس تخصصی )3)
د رس تخصصی )3)
د رس تخصصی )2)
د رس تخصصی )3)

کارآموزی 1 )0) پ/70 واحد و روشهای تحقیق و گزارش نویسی
کارآموزی 2 )1) پ/100 واحد

توربین گاز و موتور جت
سوخت و احتراق

د ینامیک گاز
طراحی ماشین ابزار

شناخت فلزات صنعتی
کنترل ذرات معلق

یاتاقان و روغنکاری
مد یریت صنعتی
انرژی خورشید ی

پیل سوختی )ارشد)
موتورهای احتراق د اخلی 2 )ارشد)

سیستم های انتقال آب

تهویه مطبوع 2 )ارشد)
کاربرد هید رولیک

آز کاربرد هید رولیک
کنترل پیشرفته )ارشد)

زبان تخصصی
ارتعاشات سیستم های پیشرفته )ارشد)

آز کنترل اتوماتیک
رباتیک

آز رباتیک
آمار و احتمال مهند سی

آز علم مواد

اقتصاد مهند سی
پروژه طراحی ایجاد صنایع

کنترل پروژه

عمومی )2)

عمومی )2)

عمومی )2)

عمومی )2)

کار آموزی 1

* د انشــجو موظــف اســت بــرای 18 واحــد اختیــاری یکــی ســبد های پنجگانــه تخصصــی بــاال را انتخــاب نمــود ه و حد اقــل 3 د رس از ســبد 
مربوطــه و مابقــی را از ســبد مشــترک و یــا ســایر ســبد های تخصصــی انتخــاب نماییــد

** ضمنــا د انشــجو مــی توانــد حد اکثــر یــک د رس از ســبد د روس منتخــب ســایر دانشــکد ه هــا و یــا د ر صــورت د اشــتن پــروژه مصــوب بــا تاییــد 
اســتاد راهنمــای پــروژه یــک د رس از ســایر د انشــکد ه هــا انتخــاب نماید
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قبــل از هرچیــزی اینــو بدونیــد کــه گــم شــدن تــوی ابوریحــان اصــال چیــز عجیبی 
نیســت و یــه مقولــه ی کامــال طبیعیــه پــس خونســردی خودتــون رو حفــظ کنیــد که 

یــه معرفــی کلــی از ایــن ســاختمونو شــروع کنیــم .
 وقتــی از در ولیعصــر وارد دانشــگاه می شــید، اولیــن در ســمت چپتــون در اصلــی 

دانشکدمونه.
شــاید پیــش خودتــون فکــر کنیــد هــر ســاختمونی در اصلیــش بــه طبقــه صفــر 
یــا همکــف بــاز میشــه و بعــد از اون بــه ترتیــب طبقــات 1 و 2 و 3 و ... هســتند امــا 
اینجــا ابوریحانــه و نبایــد توقــع اتفاقــای متــداول داشــته باشــید. از درب اولــی کــه 
ــون  ــون می بینیــد و دقیقــا روبروت ــوی خودت وارد شــدید، طبقــه منفــی یــک رو جل
ــاوری  ــز فن ــه اون مرک ــد ک ــه ای می بینی ــای شیش ــا دره ــدرن ب ــای م ــک فض ی

دانشــکده مکانیــک و بــرق هســتش.
ســه ســری پلــه وجــود داره کــه هرکــدوم بــه طبقــات خاصــی راه دارنــد )لطفــا 
ــن ســه  ــده، ای ــی 3 رو نشــون می ــه منف ــه طبق ــر ک ــد!(. در نقشــه زی تعجــب نکنی
ــا 3 مشــخص شــده اند )کــه البتــه ایــن شــماره ها  ــا شــماره هــای 1 ت ســری پلــه ب
در دنیــای واقعــی هیــچ معنایــی نــدارن و فقــط بــرای راهنمایــی بهتــر شــما اینطــور 

بــا شــماره بهشــون اشــاره میکنیــم(.

ــک: ایــن طبقــه کــه باالتــر هــم بهــش اشــاره کوچیکــی  طبقــه منفــی ی
ــون  ــا کاری باهاش ــا مدت ه ــاال ت ــه احتم ــگاه )ک ــری آزمایش ــک س ــامل ی ــد، ش ش
نخواهیــد داشــت(، فتوکپــی انتهــای راهــرو و از همــه مهمتــر یعقــوب برقــی هســت. 
یعقــوب برقــی همــون دســتگاه vending machine ای هســت کــه احتمــاال اونــو 

دیــده باشــید و اســمش هــم برگرفتــه از صاحــب دکــه دانشــگاهه!

ــی  ــن علم ــق، انجم ــه اف ــر مجل ــه دفت ــن طبق ــل ای ــر: داخ ــه صف طبق
مکانیــک، شــورای صنفــی دانشــکده، طلــوع )بســیج دانشــکده( و گــروه آویــژه )کتاب 
خانــه علــوم انســانی( و هــم چنیــن گــروه کــوه دانشــکده قــرار داره. البتــه پله هــای 
ــرادران هــم از ایــن طبقــه هســت. ــه ســالن های مطالعــه خواهــران و ب دسترســی ب

ابوریحان شناسی - 140 واحد
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طبقــه یــک: ایــن طبقــه دو قســمت داره کــه بــا اینکــه یــک طبقــه هســتند 
ولــی بــه هــم راه نــدارن! قســمت غربــی ایــن طبقــه کــه فقــط از پلــه هــای شــماره 
ــه جــز دو آزمایشــگاهی کــه داخلشــه،  ــه و ب ــوچ« معروف ــه »یــک پ یــک راه داره، ب
ــداره. امــا قســمت شــرقی طبقــه یــک کــه از  ــرد خاصــی جــز عبــور و مــرور ن کارب
پله هــای 2 و 3 بــه او دسترســی داریــد، شــامل کالس هــای ابوریحــان 1 و 2 و 

کشــتی 1 و 2 میشــه .

البتــه یکــی دیگــه از درهــای ســاختمون دانشــکده در ایــن طبقــه هســت.  از ایــن 
در کــه خــارج بشــید، وارد یــک محوطــه بــاز میشــید کــه بهــش »عرشــه« میگــن. از 
عرشــه بــه یکــی از درهــای دانشــگاه )درب رشــت( و پله هایــی کــه کامــال مشــخصه 

بــه محوطــه اصلــی دانشــگاه میرســه دسترســی داریــد .

ــه  ــداره ب ــل ن ــا دلی ــن و قاعدت ــرق میش ــکده ب ــه دانش ــوط ب ــات 3 و 4 مرب طبق
ــم. ــون بپردازی معرفیش

امــا طبقــه 5: طبقــه 5 جایــی هســت کــه در ترم هــای آینــده اکثــر کالســاتون 
اونجــا تشــکیل میشــه و البتــه آمــوزش کارشناســی مکانیــک و بخــش مالــی و کمدها 

رو هــم شــامل میشــه و از هــر 3 ســری پله هــا بهشــون دسترســی داریــد .
ــایت  ــید س ــته باش ــاش کار داش ــه باه ــه ممکن ــی ک ــا جای ــال تنه ــه 6 فع از طبق
دانشــکده مکانیکــه )ســایتی کــه ممکنــه در طبقــه منفــی یــک دیــده باشــید ســایت 

ــا نیســت(. ــه م ــوط ب ــه و مرب دانشــجوهای برق

ــه قســمت  ــاق اســاتید و رئیــس دانشــکده هســت ک ــات 7 و 8: هــم ات طبق
ــکده  ــه دانش ــوط ب ــای 2( مرب ــه ه ــا پل ــای 1 ت ــه ه ــل پل ــد فاص ــه )ح ــی طبق غرب

ــه . ــاتید برق ــه اس ــوط ب ــرقی اون مرب ــمت ش ــک و قس مکانی
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ــر  ــه زی ــق نقش ــه و طب ــگاه و کارگاه ــری آزمایش ــک س ــامل ی ــه ش ــی 3!! ک ــه منف ــا طبق و ام
ــم: ــش میکن معرفی

کارگاه تحقیقات ماشین کاری )پروژه(14پله ها1 و 2 و 3
کارگاه ریخته گری15آسانسور ها4 و 5 و 6

کارگاه ماشین ابزار 162آزمایشگاه انتقال حرارت7
آزمایشگاه مقاومت مصالح17آزمایشگاه فشار قوی )برق(۸
آزمایشگاه عملیات حرارتی1۸کارگاه عمومی9
آزمایشگاه علم مواد19مرکز جوش امیرکبیر10
آزمایشگاه ترمودینامیک20کارگاه ریخته گری فلزات11
آزمایشگاه مکاترونیک21آزمایشگاه رباتیک12
آزمایشگاه تحقیقاتی تبدیل انرژی22کارگاه تحقیقات ماشین کاری13

نقشه طبقه منفی 3
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بیسـت و هشـتمین کنفرانـس سـاالنه بیـن المللـی انجمـن مهندسـان مکانیـک 
ایـران و میزبانـی  انجمـن مهندسـان مکانیـک  بـا همـکاری   )ISME2020( ایـران
دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر برنامه ریـزی شـده و در تاریـخ 7 الـی 9 خـرداد 1399 
برگـزار خواهـد شـد. کنفرانـس بین المللـی ISME بـا سـابقه برگزاری بیسـت و هفت 
دوره، پرسـابقه ترین کنفرانـس بین المللـی در زمینـه مهندسـی مکانیـک اسـت که در 
ایـران برگـزار می گـردد. ایـن کنفرانـس در دو بخـش اصلـی  بـه زبان هـای فارسـی و 
انگلیسـی برگـزار می شـود و فرصت مناسـبی بـرای ارتباط بیشـتر بیـن صنعت گران و 

پژوهشـگران رشـته مهندسـی مکانیـک را فراهـم می نمایـد.
همچنیـن بـا توجه به رشـد چشـمگیر مصارف مـواد کامپوزیتی د ر صنعـت، د ر کنار 

ایـن همایش، مسـابقه ملـی کامپوزیت بـرای اولین بار برگزار خواهد شـد.
امیـد اسـت بـا برگـزاری اینگونـه مسـابقات و توجـه بیشـتر بـه ایـن علـم، شـاهد 
پیشـرفت روز افـزون تولیـد و اسـتفاد ه مـواد کامپوزیتـی د ر صنایـع مختلـف باشـیم.

ــا برگــزاری مســابقات  انجمــن علمــی دانشــکده ی مهندســی مکانیــک هرســاله ب
ــجویان را  ــی دانش ــی و عمل ــای علم ــا فعالیت ه ــت ت ــالش اس ــدد در ت ــی متع علم
ــای  ــد مهارت ه ــه رش ــی ب ــای رقابت ــاد فض ــا ایج ــه ب ــیده و اینگون ــش کش ــه چال ب

ــد. دانشــجویان کمــک کن
ــل  ــی و تحلی ــابقات طراح ــزاری مس ــا برگ ــی ب ــن علم ــر انجم ــال های اخی در س
ــا »AUT MATLAB« و  ــب ی ــی »AUT MECHAPPS«، کدنویســی متل صنعت
جشــنواره انــرژی خورشــیدی یــا »AUT SUN«، همچنیــن همــکاری در مســابقات 

رباتیــک امیرکبیــر یــا فیــراکاپ قــدم در ایــن مســیر گذاشــته اســت. 
 AUT MECHAPPS امســال جدی تریــن مســابقات انجمــن مســابقه ی کشــوری
اســت و همچنیــن در رویــداد بــزرگ ISME2020 نیــز بــا برگــزاری یــک مســابقه ی 

علمــی قصــد دارد در ایــن رویــداد شــریک باشــد.

مسابقات و همایش ها

ISME2020

انجمن علمی-دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک
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از  سال هاســت  مکانیــک  دانشــکده ی  علمــی  انجمــن 
ــای  ــده فعالیت ه ــوده و عم ــا در دانشــگاه ب ــن انجمن ه فعال تری
ــزار  ــوزش نرم اف ــای آم ــزاری دوره ه ــامل برگ ــه ش ــن مجموع ای
ــی،  ــای آموزش ــمینارها و همایش ه ــزاری س ــرم و برگ ــر ت در ه
کارگاه هــای آموزشــی، اردوهــای علمــی و مســابقات علمــی در 

ــت. ــوری اس ــا کش ــکده ای ت ــف از دانش ــطوح مختل س
بــرای آگاهــی از فعالیت هــای انجمــن از طریــق کانــال 

ــید. ــاط باش ــا در ارتب ــا م ــی ب تلگرام

ــورو  ــا ت ــه دنی ــاید هم ــی، ش ــه می رس ــاالی قل ــه ب ــی ب وقت
نبینــن ولــی تــو همــه دنیــا رو میبینــی ... میدونــی، هــر قلــه ای 
رومیشــه فتــح کــرد؛ کافیــه فقــط بخــوای! مــا از صفــر مکانیــک 
ــم  ــری ه ــصد و ده مت ــزار و شیش ــج ه ــه پن ــم، ب ــروع کردی ش

رســیدیم؛ تــو هــم میخــوای شــروع کنــی؟
پ. ن. : البتــه بایــد گفــت، همــه ی لــذت هــا خالصــه نمیشــه 
تــوی رســیدن بــه قلــه. دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا صخــره 
هــا، رکاب زدن تــوی جنــگل یــا دویــدن بــا یــه جمــع صمیمــی 
ــر  ــون از صف ــه داستانش ــتن ک ــه ای هس ــای دیگ ــم، لذت ه ه

مکانیــک شــروع میشــه :(

انجمن علمی دانشجویی

 کوهساران گروه کوه

تشکل های دانشجویی

@SamedAUT

@AutKoohsaran
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ــت  ــی اس ــوق« محفل ــاص« و » معش ــی »خ ــه معن ــژه ب آوی
ــاب. ــتداران کت ــقان و دوس ــرای عاش ب

اینجــا کتــاب اســت کــه مــا را فــرا مــی خوانــد تــا گــرد هــم 
ــای  ــم، از دغدغه ه ــرف بزنی ــم ح ــا ه ــتر ب ــی بیش ــم و کم آیی
مشــترک بگوییــم و از دیدگاه هــای متفــاوت، از موضــوع کتــاب و 
ــا آویژه ای هــا  ــد. م پرســش هایی کــه در ذهنمــان ایجــاد می کن
تــو را نیــز بــه ایــن ضیافــت بــه صــرف خوانش جمعــی دعــوت 

می کنیــم.

گــروه علمــی فرهنگــی طلــوع در ســال ۸3 تاســیس شــد و در 
ــت  ــگاه آزاد اندیشــی فعالی ــا ن ــده ای ب ــای تفکــری، عقی زمینه ه
ــا ایجــاد  ــز ب ــن در زمینه هــای علمــی نی ــر ای ــد. عــالوه ب می کن
دیــد بــرای دانشــجویان و کمک هــای آموزشــی ســعی در بهبــود 
ــوی  ــاد ج ــم در ایج ــروه تصمی ــن گ ــت ای ــرایط دارد. در نهای ش
ــی  ــی و زیارت ــی، علم ــای تفریح ــزاری اردوه ــا برگ ــی ب صمیم

دارد2.

شــورای صنفــی وظیفــه پیگیــری مســائل صنفی دانشــجویان 
ــه کیفیــت خوابگاه هــای دانشــجویی  دانشــکده مکانیــک ازجمل

و ســلف و انتخــاب واحــد و ... را بــر عهــده دارد.

آویژه کتابخانه علوم انسانی 

 طلوع بسیج دانشجویی 

شورای صنفی 

@Avizhe_Book

@Panjere_toloo

@shoramech



ویژه نامه ورودی های 1۸98

چارت تخصصی نرم افرازها
 جمع آوری شده توسط انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک



19 ویژه نامه ورودی های 98

ایـن نشـریه در وهلـه اول باهـدف بـاال بـردن سـطح معلومـات 
مهندسـی در سـال 1376 تأسـیس گردیـد کـه تـا سـال 1391 بـه 
دلیـل تخصصـی بـودن نشـریه، بیشـتر مخاطبـان آن را متخصصـان 
در برمی گرفـت؛ امـا از سـال 92 بـه همـت تیـم نوپـای دانشـجویی 
بـا موضوعـات گسـترده تر، کاربردی تـر  دانشـکده، رونـد جدیـدی 
در حـوزه ایجـاد ارتبـاط بیـن فارغ التحصیـان دانشـکده  مهندسـی 
مکانیـک بـا دانشـگاه یان و صنعت گـران و بـا حضـور مسـتقیم تیـم 
نشـریه در سـمینارها، همایش هـا، کارگاه ها، نمایشـگاه ها، مسـابقات 
در داخـل و خـارج از دانشـگاه و البتـه تهیـه ی گـزارش  و جمع آوری 
اطاعـات بـه روز، ادامـه بـه کار داد کـه نتیجـه آن جلـب مخاطبـان 

فصل نامـه شـد. به صـورت  مختلـف  زمینه هـای  در  بیشـتر 
مجموعـۀ اعضای نشـریه افـق در تیم هـای مختلف روابـط عمومی، 
ترجمـه، طراحـی و صفحه آرایـی، امـور مالـی و ... مشـغول بـه کار 
می باشـند کـه عاقه منـدان در صـورت تمایل بـه همکاری یا داشـتن 
ایـده بـرای اجـرا و یـا  مقاله بـرای چـاپ می تواننـد در دفتر نشـریه 

واقـع در طبقـه همکـف دانشـکده مکانیک حضـور بـه عمل آورند.
جـذب  بـه  نسـبت  دارد  درنظـر  افـق  علمی-ترویجـی  نشـریه 
عالقه منـدان بـه شـرکت در فعالیـت هـای علمـی، ادبـی و پژوهـش 
محـور در قالـب گروه هایـی اعم از علمی، پژوهشـی، آموزشـی، جمع 

آوری اخبـار، گـزارش و مصاحبـه و ....  اقـدام نمایـد. 
عالقه منـدان می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و اعـالم 
آمادگـی در ایـن راسـتا همـه روزه از سـاعت 12 الـی 13:30 به محل 
دفتـر نشـریه افق واقـع در طبقه صفـر! مراجعـه نموده و یـا از طریق 
شناسـه Aut_Ofogh@ در پیـام رسـان تلگـرام بـا مـا در ارتبـاط 

. شند با

همراه ما باش در افق




