
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 بعد( و9316)ورودی  طراحي جامدات-مکانيکمهندسي پيوسته نادکتری  وس رشتهدر ليست

 واحد(11) جبرانیجدول دروس 

 درسنام 
 تعداد واحد

 نياز هم نياز پيش
 عملی نظري

 اجباري براي همه --- - 2 زبان تخصصی پيشرفته

، مقاله و رساله نویسی روش تحقيق

 پيشرفته
 اجباري براي همه --- - 2

  - 3 درس جبرانی تخصصی
مطابق نظر شوراي 

 گروه تخصصی

  - 3 درس جبرانی تخصصی
مطابق نظر شوراي 

 گروه تخصصی

 --- - 1 )ره(ها و وصایاي حضرت امام  اندیشه

گذراندن این درس 

براي تمامی دانشجویان 

در یکی از مقاطع 

 .الزامی است تحصيلی

 

 79-79)براي دانشجویان ورودي سال تحصيلی  Ph.Dتوجه: مطابق شيوه نامه دوره دکتري تخصصی 

امتحانی خود در آزمون دکتري تخصصی  شدگان با آزمون که در برخی از دروس ، پذیرفتهو پس از آن(

ها )درج شده در کارنامه( کمتر از  یا نمره کل آزمون آناند کسب نمودهدرصد  33/33نمره خام کمتر از 

، الزم است مطابق نظرشوراي گروه تخصصی از دروس مرتبط است( 0555درصد نمره کل )کمتر از  05

 بگذرانند. ن درس جبرانیواحد به عنوا 9با دوره کارشناسی ارشد به ميزان 
 

 واحد( 11)الزامی  جدول دروس

 نام درس
 تعداد واحد

 نياز هم نياز پيش
 عملی نظري

 --- --- - 11 رساله دکتري

 

 (واحد 11براي مقطع دکتري )جدول دروس تخصصی انتخابی 

 تعداد واحد نام درس
 نياز هم نياز پيش

 عملی نظري

 - 3 1تئوري االستيسيته 
مکانيك محيط پيوسته 

1 
--- 

 --- --- - 3 1روش اجزاء محدود 

 - 3 1مکانيك شکست 
مکانيك محيط پيوسته 

 1و ریاضی پيشرفته  1
--- 

 - 3 1تئوري ورق و پوسته 
مکانيك محيط پيوسته 

1 
--- 

 --- 1ریاضی پيشرفته  - 3 طراحی مهندسی پيشرفته

 2تئوري االستيسيته 
3 - 

تئوري االستيسيته 

1 
--- 

 --- 1تئوري االستيسيته - 3 پالستيسيته

 - 3 2تئوري ورق و پوسته 
تئوري ورق و پوسته 

1 
--- 

 ---  ----- - 3 خستگی، خزش و شکست

 ---  ----- - 3 رفتار مکانيکی مواد

 ---  ----- - 3 1مکانيك ضربه 

 ---  ----- - 3 روش هاي انرژي

 - 3 2محدود روش اجزاء 
روش اجزاء محدود 

1 
--- 

 ---  ----- - 3 روش هاي تغييرات در مکانيك

 ---  ----- - 3 محاسبات عددي پيشرفته

 ---  ----- - 3 مباحث منتخب در جامدات

 ---  ----- - 3 مباحث منتخب در طراحی

 ---  ----- - 3 پایش ماشين ها و عيب یابی

 --- 1کنترل پيشرفته  - 3 2کنترل پيشرفته 

 ---  ----- - 3 دیناميك پيشرفته

 ----- ----- - 3 سازه هاي هوشمند

 ----- ----- - 3 کنترل فازي عصبی

 

 جدول دروس تخصصی انتخابی براي مقطع دکتري )ادامه(

 تعداد واحد نام درس
 نياز هم نياز پيش

 عملی نظري

 --- --- - 3 رباتيك پيشرفته

 --- --- - 3 پيشرفته )ممتد(ارتعاشات 

 --- --- - 3 آناليز مودال

 --- --- - 3 ارتعاشات پيشرفته )ممتد(

 --- --- - 3 1کنترل پيشرفته 

 --- --- - 3 تحقيق در عمليات

 --- --- - 3 مباحث منتخب در ارتعاشات

تم ها و تئوري سشناسایی سي

 تخمين
3 - --- --- 

 --- --- - 3 روش هاي تغييرات در مکانيك

 --- --- - 3 مباحث منتخب در کنترل

 --- --- - 3 پایش ماشين ها و عيب یابی

 --- --- - 3 اکوستيك سازه اي

 

 

 آموزشي دوره واحدهای جمع جدول

 تعداد واحد نوع درس

 الزامی

 انتخابی تخصصی

 جمع واحدهاي دوره

 

 


