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 خیرمقدم خدمت دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیکضمن 

 توجه عزیزان را به نکات زیرجلب می نماید:

بت به نسکلیه دانشجویان موظفند طبق تقویم آموزشی اعالم شده از اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه  -8

دفترتحصیالت تکمیلی دانشکده "ثبت نام واحدهای درسی اقدام نمایند. دانشجویان مهندسی مکانیک از طریق 

یالت دفترتحص"و دانشجویان دانشکده برق از طریق  "مهندسی مکانیک مستقردرطبقه ششم ساختمان ابوریحان

 یندثبت نام می نما "تکمیلی دانشکده مهندسی برق مستقر درطبقه چهارم

 مدیر در ترم اول با کلیه دانشجویان موظفند قبل از فرا رسیدن زمان ثبت نام، برای تعیین دروس . -2

 .مشورت کنندو در ترم های آتی اساتید راهنما گروه آموزشی مکاترونیک 

با انتخاب دانشجو از بین  واستاد راهنمای اول دانشجهر دانشجو دارای دو استاد راهنما خواهد بود.  -9

هیئت علمی مربوط به گرایش ورودی خود ) برق یا مکانیک( و در ارتباط با زمینه مورد عالقه پیشنهاد  اعضای

میشود. استاد راهنمای دوم با نظر استاد راهنمای اول از گرایش دیگر دانشجو پیشنهاد شده و پس از  تکمیل 

ی هدایت تحصیل تصویب و نهایی میگردد. ماه  آذرپایان تا راهنمای دانشجویان توسط گروه  اناستاد فرم مربوطه

به مکاترونیک با ذکر گرایش گروه عضای هیئت علمی دانشجو از طریق آنان صورت خواهد گرفت. اسامی ا

 .ارائه شده استپیوست 

 44درس ) 8. دانشجویان طی دوره آموزشی استنیمسال تحصیلی  4طول دوره کارشناسی ارشد  -4

دو درس جبرانی برای  واحد پایان نامه تحقیقاتی اخذ می نمایند. حداکثر 6واحد سمینار و  4واحد( بهمراه 

اخذخواهند نمود. و دوم، درنیمسال اول دانشجویان آنها را دانشجویان توسط گروه آموزشی تعریف شده است که 

 را معرفی نموده است. اختیاری -انتخابی و تخصصی -جبرانی، اجباری، تخصصیدروس   4تا  1های  جدول

 نکات مهم آموزشی



 (8روس جبرانی)جدول د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد نام درس ردیف

1  

)برای دانشجویان مهندسی   Iمبانی مهندسی برق -مکاترونیک مقدماتی 

 مکانیک(

 ) مدارات واسط، میکروکنترلر ها و محرکه هابا نگاه کاربردی(

9 

4  

) برای دانشجویان مهندسی  IIمبانی مهندسی برق -مکاترونیک مقدماتی 

 مکانیک(

 ها، پردازش دیجیتال، فیلتر ها، نمونه برداری و بازسازی( سامانه)سیگنال و 

9 

3  

) برای دانشجویان مهندسی     Iمبانی مهندسی مکانیک -مکاترونیک مقدماتی 

 برق(

 مقاومت مصالح( ،) استاتیک 

9 

4  

) برای دانشجویان مهندسی   IIمبانی مهندسی مکانیک -مکاترونیک مقدماتی 

 برق(

 ارتعاشات( ،دینامیک ماشین ،) دینامیک 

9 

5  

) برای دانشجویان مهندسی  IIIمبانی مهندسی مکانیک -مکاترونیک مقدماتی 

 برق(

 ، سیاالت ، انتقال حرارت(IIو  I)ترمودینامیک 

9 



  (2اجباری )جدول دروس 
 

 

 

 

 

 

 (9)جدول  نتخابیا  -دروس تخصصی 

 واحد نام درس ردیف

 9  کنترل خودکار پیشرفته )کنترل مدرن( 8
 (4کنترل سامانه های مکاترونیکی )کنترل صنعتی  2

9 

 9 رباتیک پیشرفته     9

 9   ارتعاشات پیشرفته 4

  تبدیل مستقیم انرژی 5

 9 های دقیق  سامانهاصول طراحی  6

 9 هوش محاسباتی)و کاربردآن در مکاترونیک( 7

های مکاترونیکی سامانهمدل سازی  1  
9 

 

 (4اختیاری )جدول   -دروس تخصصی 

 واحد نام درس ردیف

 9 )حساسه ها، محرکه ها، سامانه های هیدرولیکی ونیوماتیکی ( 8مکاترونیک  8

 )اصول تجمیع درسامانه های مکاترونیکی ( 2مکاترونیک 2
9 

 9 ریاضیات مهندسی پیشرفته 9

 2 سمینار 4

 واحد نام درس ردیف

 9 شبیه سازی و مدلسازی دربیومکاترونیک 8

های خبره سامانههوش مصنوعی و  2  9 

 9 مدیریت کیفیت و عملیات  9

 9 مدیریت تجاری و بازرگانی  4

 9 اتوماسیون صنعتی  5

 9 کنترل محرکه های الکتریکی  6

 9 روش اجزاء محدود 7

تکنولوژی ساخت نیمه هادیهاتئوری و  1  9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات مهم در انتخاب دروس -5

 دروس به نکات زیردرانتخاب واحد توجه شودهای باتوجه به جدول 

 .دو درس جبرانی ردیف  مکانیکدانشجویان با مدرک مهندسی  هردانشجو باید دروس جبرانی و اجباری را بگذراند

و  1جدول  3درس جبرانی ردیف دانشجویان با مدرک مهندسی برق . را انتخاب میکنند 1جدول  4و  1های 

 .را انتخاب میکنند 1جدول  5و  4یکی از دو درس جبرانی ردیف های 

  درس از  یکرا به عنوان دروس تخصصی اخذ نماید ) سهدرس  از جدول با تأئید استاد راهنما سه هردانشجو باید

از درس و یک   5 تا 9 از ردیف هاییک درس  ، استثنای دانشجویان ورودی برق با گرایش کنترل به 2یا  8 هایردیف

را در دوره کارشناسی گذارنده  4و  1دانشجویان با گرایش کارشناسی کنترل که هر دو درس ردیف های  .(8تا  6 ردیف

 را باید بگیرند. 8تا  3یکی دیگر از دروس ردیف های اند، 

 9 اتوماسیون درتولید 3

 9 تکنولوژی مواد نوین: مرکب، چندالیه ای، پوشش داده شده  81

 9 های بالدرنگسامانه  88

 9 شبیه سازی کامپیوتری 82

 9 هیدرولیک و نیوماتیک پیشرفته 89

 9 بهینه سازی درطراحی و تولید 84
 9 بینایی ماشین 85

 9 هوش مصنوعی  86

 9 ها    سامانه شناسایی  87

 9 شبکه های عصبی  81

 9 حساسه ها و کالیبراسیون ربات 83

 9 برنامه ریزی و کنترل تولید کیفیت    21

 9 عملگرها 28

 9 سنسورها 22

 اصول طراحی خط تولید 29

 

9 

24 

 

تایید   سایر دروس در مقاطع تحصیالت تکمیلی از دانشکده های مربوطه با

 استاد راهنما و تصویب شورای گروه

 استاد راهنما و تصویب شورای گروه

9 



  دول جدانشجویان میتوانند دو درس اختیاری باقیمانده را با نظر اساتید راهنما درصورت ارائه از مجموع دروس باقیمانده در

و یا از میان دروس اختیاری رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر و مهندسی  جدول چهارو  سه

پزشکی بگذرانند. ضمناً دانشجویان می توانند بنا به پیشنهاد استادان راهنما از میان دروس اختیاری سایر دانشکده های 

  دانشگاه یکی از دو درس اختیاری خود را انتخاب نمایند.

 نمی باشند  سه از جدول 2 مجاز به انتخاب درس ردیفمدرک کارشناسی برق  دانشجویان با. 

 نمی باشندسه  از جدول 6 مجاز به انتخاب درس ردیفگرایش ساخت و تولید  –مدرک کارشناسی مکانیک  دانشجویان با. 

 :مراحل تصویب پیشنهاد پروژه به شرح زیر است 

  مدیرگروه جهت داوری متعاقبا اعالم می شود.زمان  تحویل پیشنهاد پروژه به 



 

 

 

 

 

 

 

 



 نام و مشخصات اساتید گروه مکاترونیک

 

 زمینه آموزشی و تحقیقاتی محل خدمت -رتبه علمی نام و نام خانوادگی  ردیف

 ربات توانبخشي، تجهیزات پزشكي، مدلسازي و كنترل حركات انسان دانشكده مهندسي پزشكياستاديار  دكتر محمد علي احمدي پژوه  8

 دانشیار دانشكده مهندسي برق دكتر احمد افشار  2
يكپارچه سازي در محصوالت مكاترونیكي، خودوري بدون سرنشین، سیستم 

 هاي عیب يابي و بازيابي عملكرد، كنترل حركت، اتوماسیون صنعتي

 دانشكده مهندسي مكانیک استاد دكتر عبدالرضا اوحدي   9
عال كنترل فدينامیک سازه، تداخل سازه و سیال،  _ارتعاشات و آكوستیک 

 تحلیل و تست مدال _ارتعاشات و صدا 

 ، پرينتر سه بعديMEMSرباتیک،  يار دانشكده مهندسي مكانیکاستاد دكتر فرشاد برازنده  4

 يار دانشكده مهندسي مكانیکاستاد دگتر افشین تقوايي پور  5
 بیومکانیک -المان محدود- دینامیک و ارتعاشات سیستم های مکانیکی

 میکروالکترومکانیکسیستم های 

 
 استاد دانشكده مهندسي پزشكي دكتر فرزاد توحیدخواه   6

كنترل حركات در جنبه هاي انساني، كنترل پیش بین و رباتیک، مدلسازي 

 هاي بیولوژيكيسامانه  

 ، MEMS برقدانشكده مهندسي  استاديار امیر جهانشاهيدكتر   7

 دكتر محمد رضا خسروي   1
 برق مهندسي استاديار دانشكده 

 
 رباتیک و كنترل

 اتوماسیون استاد دانشكده مهندسي مكانیک دكتر سید مهدي رضاعي  3

 الكترونیک و كنترل دانشیار دانشكده مهندسي برق دكتر ابوالقاسم اسداهلل راعي  81

 هپتیک، سروهیدرولیکرباتیک و اتوماسیون، واقعیت مجازي و  پژوهشكده فناوريهاي نو -استاديار دكتر محمد زارعي نژاد  88

 پژوهشكده فناوريهاي نو -دانشیار دكتر مهناز شمشیرساز  82
هاي صنعتي، حسگرها وعملگرهاي پیزوالكتريک،  ارزيابي صحت سالمت سازه

 هاي انرژيبرداشت كننده

 رباتیک، هوش مصنوعي، يادگیري ماشین و بینائي ماشین استادياردانشكده مهندسي كامپیوتر دكتر سعید شیري  89

 دكتر فرهاد فاني صابري  84
استاديار پژوهشكده علوم و 

 فناوري فضا

سیستم هاي رباتیک و علوم   –طراحي و ساخت سیستم هاي كنترل فضاپیما و ماهواره 

طراحي و ساخت سیستم هاي هدايت و ناوبري براي سامانه هاي هوافضايي   –شناختي

طراحي و پیاده سازي سیستم هاي كنترل تطبیقي در  –)نظیر كوادراتورها و ماهواره ها( 

 بستر تست سخت افزار درحلقه 



 

 

 

 

 
 

 

 Mechatronics_AUT آدرس  گروه آموزشی مکاترونیک در تلگرام:

 اطالعیه ها در این گروه اطالع رسانی می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 میكروربات ، كنترل هوشمند، كنترل بهینه،MEMS دانشكده مهندسي برق دانشیار دكتر امیرابوالفضل صورتگر  85

 استاد دانشكده مهندسي برق دكتر حیدرعلي طالبي  86
كه ربات با مفاصل و بازوي نرم، شب _هوشمند، رباتیک پزشكي  _تطبیقي  _كنترل غیرخطي 

 ، هپتیکSLAMهاي سنسوري و 

 استاديار دانشكده مهندسي برق دكتر فرزانه عبداللهي  87
هاي چندعامله، كنترل  سامانههاي كنترل هوشمند، رباتیک، كنترل  سامانه

 غیرخطي

 مكانیک مهندسي استاديار دانشكده  دكتر حامد غفاري راد  81
 طراحي و ساخت حسگرها –میكرو رباتیک 

 

 

 استاديار پژوهشكده فناوريهاي نو دكتر رسول فشاركي فرد  83
 هاي مكاترونیکسامانه هپتیک،واقعیت مجازي،جابجايي میكرو/نانو،طراحي 

Hoptic, Virtual Reality ,Micro/Nano Monipulation, 

Mechtronic  System Design 21  ارتعاشات و كنترل مكانیک مهندسي استاديار دانشكده  دكتر علي كمالي  

اربرد ك -هاي الكتريكيمحركه  _ماشین هاي الكتريكي، الكترونیک قدرت  استاد دانشكده مهندسي برق دكتر جعفر میلي منفرد  28

 الكترونیک قدرت در انرژي هاي نو
 ها و فیلترهاي تطبیقي، هوش محاسباتي  سامانههاي كنترل،  سامانه استاد دانشكده مهندسي برق دكتر محمد باقرمنهاج   22

  دانشكده مهندسي مكانیکدانشیار  دكتر مهیار نراقي  29
خودروهاي سنگین و خودروهاي  رباتیک ، دينامیک و كنترل خودرو، صدمات جاده اي

 هدايت شونده


