
  بسمه تعالی

  اطالعیه
  مقطع کارشناسی رشته مهندسی دریا قابل توجه دانشجویان گرامیِ

  با سالم و احترام
در صورتی که . در این اطالعیه آورده شده است 1400-1399سال دوم نیمشده در دانشکده مهندسی دریا براي هئبرنامه دروس ارا

، لطفاً گنجانیده نشده استدرس در این جدول سال ارائه شود و آن این نیمبه درسی دیگر نیاز دارید تا از سوي دانشکده در 
و همچنین ) دالیل(با ذکر دلیل  13/10/1399حداکثــر تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ را ت ارائه آن درس ـــــدرخواس
عاونت آموزشی دانشکده به نشانی زیر ارسال ماي رایانامهبه آدرس ) شامل نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی(قاضیان آمار مت

  .فرمایید تا پس از بررسی در دانشکده، اقدامات الزم به عمل آید
ugrad.mte@aut.ac.ir 

  

شده از سوي خود و دروس موردنظر براي اتمام دوره کارشناسی را زیر نظر منظور الزم است تا وضعیت دروس گذرانیدهبدین
در این راستا، برنامه درسی مصوب مربوط به دوره کارشناسی مهندسی دریا را در تارنماي . استاد مشاور مورد بررسی قرار دهید

  .مورد مطالعه قرار دهید) هاي درسیبرنامه ← کارشناسی ←آموزش: بخش(دانشکده 
اند، توجه داشته باشند که برخی از دروس آن که بسته هیدرودینامیک را انتخاب نموده 1397سته از عزیزان ورودي سال آن د

نیاز نسبت به اخذ آن دروس اقدام هم/نیازاز این رو، شایسته است تا با رعایت پیش. سال ارائه شده استبسته در همین نیم
  .نمایند

و به صورت غیرحضوري،  شدهتوانید وارد لینک اینجانب سوي اینجانب، با راهنماي زیر میدر صورت نیاز به مشاوره از 
  .سئواالت یا ابهامات خود را طرح نمایید

نصب  online منو راهنماها، راهنماي سامانه هاي عمومی، راهنماي سامانه جلسات  cic.aut.ac.ir نرم افزار مربوطه را از مسیر      -1
 .نمایید

  .مرورگر کروم یا فایرفاکس استفاده کنید از      -2
   http://meetings.aut.ac.ir/khedmati .به آدرس روبرو وارد شوید      -3
نیازي به . ایمیل شما استیا ) از داخل دانشگاه(شناسه و گذرواژه ورود، همان شناسه و گذرواژه ورود به اینترنت       -4

  .نمی باشد، فقط شناسه را وارد کنید  aut.ac.ir@ تایپ
  .تأیید کنید تا صفحه برنامه باز شود. شود پرسیده می Adobe Connect پس از ورود، از شما براي بازکردن صفحه در برنامه      -5
  .را انتخاب کنید  yes  ، گزینه Security Alert شدن اخطار امنیتیپس از نمایان       -6
  .استفاده فرمایید  Open in Application از گزینه      -7

  با سپاس و آرزوي سالمتی و توفیق روزافزون
  معاونت آموزشی دانشکده

10/10/1399 
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 09/10/1399: بازنگريتاریخ 
 

  1400- 1399 دومسال نیم -تهران -شده در دانشکده مهندسی دریاارائهدروس برنامه 

  17:00/ 19:00  15:00/ 17:00  13:00/ 15:00    10:45/ 12:15  9:15/ 10:45  9:15/7:45  روز

  شنبه

  روش اجزاي محدود
  )دکتر خدمتی(

  ارتعاشات اتفاقی
  )دکتر اسفندیاري(

  مکانیک شکست و خستگی
  )دکتر رهبررنجی(

  

  جلسه شوراي دانشکده

  دینامیک سیاالت محاسباتی
  00:15/ 30:16  )دکتر قدیمی( 

  

  برندهتجهیزات پیشطراحی 
  )دکتر قاسمی(

  دینامیک شناور پروازي در موج
  )زراعتگردکتر (

  فرمان و قابلیت مانور
  )دکتر زراعتگر(

  1مقاومت مصالح 
  )دکتر رهبررنجی(

  

  ریاضیات مهندسی
  )دکتر کتابداري(

  1ساختمان کشتی 
  )دکتر رهبررنجی(

   مدلسازي هندسی در صنایع دریایی
  )دکتر غیاثی(

  2مقاومت مصالح 
  )دکتر خدمتی(

  

  
  1مکانیک سیاالت 

  )زادگاندکتر موسوي( 
  استاتیک

    )دکتر فدوي(
  ارتعاشات

  )اسفندیاريدکتر (
  

    
  1هیدرودینامیک کشتی 

  )زادگاندکتر موسوي(
      

    
  شناورهاي تندرو

  )دکتر قاسمی(
      

        
  1گروه  -آز مبانی مهندسی برق

  13:00/ 16:00 )خانم مهندس سیدنا(
  2گروه  -آز مبانی مهندسی برق

  16:00/ 19:00 )خانم مهندس سیدنا(

  یک
  شنبه

  هیدرودینامیک سکوهاي شناور
   )دکتر کتابداري(

  مکانیک مواد مرکب
  )دکتر کیاست(

  کشتی تکنولوژي پیشرفته ساخت
  )دکتر ایرانمنش(

  

  ماشین محرکه
  13:00/ 14:30) دکتر قدیمی(

  2مکانیک سیاالت 
  )دکتر کتابداري(

  

  
  مدلسازي سطح آزاد

  )کتابداريدکتر (
  مواد مرکب

  )دکتر کیاست(
  هاي تجدیدپذیر دریاییانرژي

  )دکتر کتابداري(
  استاتیک

  )کیاستدکتر (
  

  
  هاي زیرسطحیمتحركطراحی 

  )زادگاندکتر موسوي(
  1ترمودینامیک 

  )دکتر هاشم مرادي(
  علم مواد

  )دکتر احمدي(
    

  ↓)مهندس اقبالیان(مکانیک سیاالت آز        

  
  3گروه  -آز مبانی مهندسی برق

  09:15/ 12:00 )خانم مهندس سیدنا(
  

  1گروه 
17:00 /15:00  

  2گروه 
19:00 /17:00  

  دو
  شنبه

  روش اجزاي محدود
  )دکتر خدمتی(

  ارتعاشات اتفاقی
  )دکتر اسفندیاري(

  مکانیک شکست و خستگی
  )دکتر رهبررنجی(

  

   مدلسازي هندسی در صنایع دریایی
  )دکتر غیاثی(

  دینامیک سیاالت محاسباتی
  15:00/ 16:30  )دکتر قدیمی( 

  

  برندهطراحی تجهیزات پیش
  )دکتر قاسمی(

  دینامیک شناور پروازي در موج
  )زراعتگردکتر (

  فرمان و قابلیت مانور
  )دکتر زراعتگر(

  2ترمودینامیک 
  )دکتر قدیمی(

  1مقاومت مصالح 
  )دکتر رهبررنجی(

  

  ریاضیات مهندسی
  )دکتر کتابداري(

  1ساختمان کشتی 
  )رهبررنجیدکتر (

  استاتیک
  ارتعاشات    )دکتر فدوي(

  )اسفندیاريدکتر (
  

  
  1مکانیک سیاالت 

  )زادگاندکتر موسوي( 
  1هیدرودینامیک کشتی 

  )زادگاندکتر موسوي(
      

    
  شناورهاي تندرو

  )دکتر قاسمی(
      

           

              

  سه
  شنبه

  هیدرودینامیک سکوهاي شناور
   )دکتر کتابداري(

  مکانیک مواد مرکب
  )دکتر کیاست(

  کشتی تکنولوژي پیشرفته ساخت
  )دکتر ایرانمنش(

  

  ماشین محرکه
  13:00/ 14:30) دکتر قدیمی(

  استاتیک
    )کیاستدکتر (

  
  مدلسازي سطح آزاد

  )دکتر کتابداري(
  مواد مرکب

  )دکتر کیاست(
  علم مواد

  )دکتر احمدي(
    

  
  هاي زیرسطحیطراحی متحرك

  )زادگاندکتر موسوي(
  1ترمودینامیک 

  )دکتر هاشم مرادي(
  4گروه  -آز مبانی مهندسی برق

  13:00/ 16:00 )خانم مهندس سیدنا(
    

      
  آز انتقال حرارت

  13:30/ 15:30)مهندس احمدي بنی(
    

  چهار
  شنبه

  1گروه  -کارگاه موتور
  08:00/ 10:00 )پورمهندس بهمن(

  2گروه  -کارگاه موتور
  10:00/ 12:00 )پورمهندس بهمن(

  

      

  1گروه  -مقاومت مصالح آز
  08:00/ 10:00) دکتر بابازاده(

  تکنولوژي جوشکاري
  10:00/ 12:00) دکتر بابازاده(

  2گروه  -آز مقاومت مصالح
  13:00/ 15:00) دکتر بابازاده(

  زبان تخصصی
  15:00/ 17:00) دکتر بابازاده(

  

  
  :راهنما

  مهندسی سازه و ساخت گروه تحصیالت تکمیلیِمقاطع دروس : ايفیروزهدروس با رنگ سایه 
 هاي رانشهیدرومکانیک و سیستممهندسی  گروه تحصیالت تکمیلیِمقاطع دروس : زرددروس با رنگ سایه 

 مقطع کارشناسیدروس : دروس بدون رنگ سایه
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