به نام خدا
نحوه ارائه دروس در مقطع تحصییت ت تیلت گ ایا ط ایا گ راربیدد در نتم سییا او و دوم به صییورت ر ی
مگباشد.
نیم سال دوم (ترم بهمن ماه)

نیم سال اول (ترم مهر ماه)
نام درس

پتط نتار

نام درس

پتط نتار

ر اضتات پتشیفته

-

ر اضتات پتشیفته (در صورت نتار)

-

میانتک محتط پتوسته

-

روش اجزا محدود 1

-

روش اجزا محدود 1

-

تئورد االستتستته

میانتک محتط پتوسته

د نامتک پتشیفته

-

رنتی پتشیفته

-

ارتعاشات پتشیفته

-

آنالتز مودا

-

میانتک ضیبه 1

-

ایا گ بهتنه

-

میانتک مواد میرب پتشیفته

-

خزش ،خستگگ و شیست

-

تئورد ورق و پوسته 1

میانتک محتط پتوسته

سلتنار

نیته  :1پتط نتار درس االستتستته و تئورد ورق و پوسته درس میانتک محتط پتوسته مگباشد .بنابیا ن دانشجو فقط در صورتگ
ره درس میانتک محتط پتو سته را در تیمهاد قبل اذرانده با شد ا آنیا افتاده با شد مگتواند دروس اال ستت ستته و تئورد ورق و
پوسته را اخذ نلا د( .غتبت در امتحان ا ذف درس به معناد افتادن درس نتست).
نیته  :2اخذ وا د سلتنار در تیم دوم بیاد ر ته دانشجو ان الزامگ مگباشد.
گرایش مکانیک جامدات (وردی  49به بعد)
دروس الزامی

 -1ر اضتات پتشیفته ،میانتک محتط پتوسته ،سلتنار ،پا ان نامه
دروس تخصصی الزامی

دانشجو با د داقل دو درس ار دروس بند  2را اخذ نلا د.
 -2تئورد االستتستته ،روش اجزا محدود ،تئورد ورق و پوسته
دروس تخصصی انتخابی

وا دهاد باقتلانده ابق نظی اسییتاد راهنلا ار دروس مندرج در جدو ( 4صییهحه  3تا  )6سییت بر رشییته ایا گ راربیدد بیاد
وروددهاد  44به بعد ،اخذ ایدد.

گرایش دینامیک کنترل ارتعاشات (وردی  49به بعد)
دروس الزامی

 -1ر اضتات پتشیفته ،سلتنار ،پا ان نامه
 -2دو درس ار دروس :ارتعاشات پتشیفته ،رنتی پتشیفته ،د نامتک پتشیفته
دروس تخصصی الزامی

دانشجو با د داقل ک درس ار دروس بند  3ا ک درس باقتلانده ار بند  2را اخذ نلا د.
 -3رنتی بهتنه ،ارتعاشات غتی خطگ ،میانتک محتط پتوسته ،رنتی غتی خطگ
دروس تخصصی انتخابی

وا دهاد باقتلانده ابق نظی اسییتاد راهنلا ار دروس مندرج در جدو ( 4صییهحه  8تا  )11سییت بر رشییته ایا گ راربیدد بیاد
وروددهاد  44به بعد ،اخذ ایدد.

