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  1394ي ها روديو ها کلیه گرایش –مکاترونیک قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی 

  : در نظر داشته باشدموارد زیر براي انتخاب واحد لطفا ،  میدانشجویان گرا میبا سالم و عرض خیر مقدم خدمت تما

 .باشدواحد می 12تا  8تعداد واحدهاي مناسب براي ترم اول بین  -

 . از این تعداد واحد دو واحد جبرانی بنام روش تحقیق را حتما ترم اول یا نهایتا ترم دوم اخذ نمایید -

در صفحه دوم را که هاي این رشته و مصوبه گروه در رابطه با گرایشحتما سرفصل وزارت علوم ها، براي انتخاب واحد در کلیه ترم -
رعایت نکردن . نماییدواحد  شده است مدنظر قرار دهید و براساس آن انتخابروي سایت گروه قرار داده این نوشتار و همچنین 

 . عواقب ناشی از آن در زمان فارغ التحصیلی به عهده شخص دانشجو خواهد بودمصوبات و سرفصل و 

 : باشد میسرفصل وزارت علوم از لینک زیر در سایت گروه در دسترس  -
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حتما در این سایت عضو شده و اخبار مهم گروه را از آنجا . باشد میwww.computer.srbiau.ac.irسایت گروه کامپیوتر آدرس  -
 . دنبال نمایید

ساعات و مکان حضور . دنباش میجناب آقاي دکتر شریفی در مقطع ارشد ها مکاترونیک کلیه گرایشمدیر گروه رشته مهندسی  -
  .شود میروز هو باطالع رسانی سایت گروه وب سایت ایشان در ایشان در ترم آتی در 

و در 13 تا 10ازساعت  24/6/94 الی 21/6/94هاي در صورت نیاز به مراجعه حضوري، مدیر گروه رشته در تاریخ نامدر بازه ثبت -
همچنین، زمان حضور مدیر محترم گروه در  . حضور خواهند داشت،اتاق اساتید،در دانشکده فنی 10الی  8از ساعت  25/6/94تاریخ 

 . شود روز رسانی میبه) قابل مشاهده در سایت گروه کامپیوتر، بخش اساتید، آرش شریفی(ایشان  تقویم گوگل

در ترم اول  دروس جبرانیعنوان هدانشجویانی که در دوره کارشناسی خود دروس زیر را نگذرانده اند موظف هستند این دروس را ب -
 :اخذ نمایند

o الکترونیک 

o  دینامیک 

o کنترل خطی 

  
 :زیراز دروس ارایه شده واحد  12از باقیمانده تعداد واحد پس از اخذ دروس جبرانی تا سقف  -

 :)حداقل یک درس( میعمودروس   -

 1مکاترونیک  §

 ریاضیات مهندسی پیشرفته  §

 
 ): از گروه زیر براساس گرایشدرس یا دو یک ( دروس تخصصی -

 رباتیک پیشرفته  §

 هیدرولیک و نیوماتیک پیشرفته  §

 خودکارپیشرفتهکنترل  §

 اتوماسیون در تولید §

 روش اجزا محدود §

 اتوماسیون صنعتی §
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 کنترل غیرخطی §

 و کالیبراسیون ربات  ها حساسه §

 ها شناسایی سیستم §

  
 روش تحقیق  -

 در. باشد میواحد  11اخذ ترم اولین ولی پیشنهاد گروه براي . باشد میواحد  14حداکثر سقف تعداد واحد انتخابی در هر ترم . باشد می
 با شرط موجود بودن ظرفیت خالی(واحد درسی اخذ نماید،  14تعداد واحد بیشتري تا سقف که دانشجو تمایل دارد صورتی
عالوه بر توضیحاتی که در این برگه در اختیارتان قرار گرفته است . تواند با رعایت سرفصل و مصوبه گروه درس انتخاب نماید می)ها کالس

ن را به طور دقیق مطالعه فرمایید و براي انتخاب واحد براساس سرفصل وزارت علوم در ز مراجعه نموده و آحتما به سرفصل جدید رشته نی
  . اقدام فرماییدمکاترونیک  رشته مهندسی

  گرایش ارتباطات جنبی  هاگرایش طراحی روبات  گرایش اتوماتیک و کنترل تولید  

  دروس جبرانی

  روش تحقیق
  دینامیک
  الکترونیک

  کنترل خطی

  روش تحقیق
  دینامیک
  الکترونیک

  کنترل خطی

  روش تحقیق
  دینامیک
  الکترونیک

  کنترل خطی

  دروس اصلی
  1مکاترونیک 
  2مکاترونیک 

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  1مکاترونیک 
  2مکاترونیک 

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  1مکاترونیک 
  2مکاترونیک 

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  دروس تخصصی

  پیشرفتهکنترل خودکار 
  شناسایی سیستم

  هاي عصبیشبکه
  اتوماسیون صنعتی

  )مدیریت کیفیت و عملیات(

  رباتیک پیشرفته
  حساسه و کالیبراسیون ربات

  هاي عصبیشبکه
  شبیه سازي و مدلسازي در بیومکاترونیک

  کنترل خودکار پیشرفته

  هاي عصبیشبکه
  هاي خبرههوش مصنوعی و سیستم

  اتوماسیون صنعتی
  پیشرفتهرباتیک 

  )مدیریت تجارت و بازرگانی(

  دروس اختیاري

  هاي الکتریکیکنترل محرکه
  اتوماسیون در تولید

  هاتئوري و تکنولوژي ساخت نیمه هادي
  لیدوبهینه سازي در طراحی و ت

  کنترل غیر خطی

  روش اجزاء محدود
  هاي بالدرنگسیستم

  هیدرولیک نیوماتیک پیشرفته
  بینایی ماشین

  طراحی و تولیدبهینه سازي در 

  شبیه سازي کامپیوتري
  هاي بالدرنگسیستم

  بینایی ماشین
  هوش مصنوعی توزیع شده

  تکنولوژي مواد نوین

  سمینار  - 
  پروژه

  سمینار
  پروژه

  سمینار
  پروژه

  .باشدیک درس خارج از گرایش مجاز به اخذ می: از دروس تخصصی ·
  .باشدگرایش مجاز به اخذ میدو درس خارج از رشته و خارج از : از دروس اختیاري ·

  موفق باشید


