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 ـ واحدهای دوره کارشناسی ارشد1

 

دانشجو  باشد.می 1 واحد به شرح مندرج در جدول 23تعداد کل واحدهای دوره  

 ه باشد. بایستی دروس خودرا طوری انتخاب نماید که با این جدول مطابقت داشت

 

 تعداد واحدهای دوره و ـ دروس1جدول 

 تعداد واحد نوع واحد ردیف

 واحد 2 دروس الزامی 1

 واحد 9 دروس تخصصی اصلی 3

 واحد 13تا  6 الزامیدروس تخصصی انتخابی  2

 واحد 6تا  0 دروس تخصصی انتخابی  4

 واحد 3 سمینار  5

 واحد 6 پایان نامه 6

 

 مه کارشناسی ارشدبرنا اصلیدروس الزامی و تخصصی  -2

 

دانشجویان کلیه برای  3مندرج در جدول  صلیدروس الزامی و تخصصی ا تمامیاخذ 

 باشد.می اجباریکارشناسی ارشد 

 

 ـ دروس الزامی و تخصصی اصلی، تعداد واحدها و پیش نیاز آنها2جدول 

تعداد  عنوان درس ردیف

 واحد

 نوع درس پیش نیاز

 لزامیا ندارد 2 1ریاضیات پیشرفته  1

 تخصصی اصلی ندارد 2 انتقال حرارت جابجایی 3

 تخصصی اصلی ندارد 2 مکانیک سیاالت پیشرفته 2

 تخصصی اصلی ندارد 2 ترمودینامیک پیشرفته 4



 

 

  الزامی دروس تخصصی انتخابی -3

 

دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است با تأیید استاد راهنمای پایان نامه خود، 

اخذ  را 4یا دروس مندرج در جدول   2مندرج در جدول  درس از دروس 2حداقل 

 نماید.

 ـ دروس تخصصی انتخابی الزامی )شاخه انتقال حرارت(3ل جدو

 پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 ندارد 2 محاسبات عددی پیشرفته  1

 1ریاضیات پیشرفته  2 انتقال حرارت هدایت 3

 ندارد 2 انتقال حرارت تشعشع 2

 ندارد 2 های دو فاز انجری 4

 1ریاضیات پیشرفته  2 1دینامیک سیاالت محاسباتی  5

 

 ـ دروس تخصصی انتخابی الزامی )شاخه مکانیک سیاالت(4جدول 

تعداد  عنوان درس ردیف

 واحد

 پیش نیاز

 ندارد 2 محاسبات عددی پیشرفته 1

 مکانیک سیاالت پیشرفته 2 توربوالنس 3

 مکانیک سیاالت پیشرفته 2 دینامیک گاز 2

 مکانیک سیاالت پیشرفته 2 الیه مرزی 4

 1ریاضیات پیشرفته  2 1دینامیک سیاالت محاسباتی  5

 

 های کارشناسی ارشد و دکتری(ـ دروس تخصصی انتخابی )برای مجموعه4

درس  2دانشجو کارشناسی ارشد موظف است با تأیید استاد راهنمای پایان نامه خود، 

 اخذ نماید. 5مندرج در جدول تخصصی انتخابی خود را از دروس  باقیمانده



 

 

 ـ دروس تخصصی انتخابی 5جدول 

 پیش نیاز واحد عنوان درس ردیف

 1ریاضیات پیشرفته  2 انتقال حرارت هدایت 1

 ندارد 2 انتقال حرارت تشعشع 3

های حرارتی طراحی مبدل 2

 پیشرفته

 ندارد 2

+  سیاالت پیشرفتهمکانیک  2 های دو فازجریان 4

 انتقال حرارت کارشناسی

 ندارد 2 1های پیوسته مکانیک محیط 5

 1ریاضیات پیشرفته  2 1دینامیک سیاالت محاسباتی  6

 1دینامیک سیاالت محاسباتی  2 3دینامیک سیاالت محاسباتی  7

 1ریاضیات پیشرفته  2 1روش اجزا محدود  8

 تهمکانیک سیاالت پیشرف 2 الیه مرزی  9

 مکانیک سیاالت پیشرفته 2 هیدروآیرودینامیک پیشرفته 10

 مکانیک سیاالت پیشرفته 2 های لزججریان 11

 مکانیک سیاالت پیشرفته 2 توربوالنس 13

 مکانیک سیاالت پیشرفته 2 مکانیک سیاالت زیستی 12

 مکانیک سیاالت پیشرفته 2 دینامیک گاز 14

 دینامیک پیشرفتهترمو 2 سوخت و احتراق پیشرفته 15

انتقال حرارت در مقیاس میکرو و  16

 نانو

 کارشناسی انتقال حرارت 2

 ترمودینامیک پیشرفته 2 تهویه مطبوع پیشرفته 17

 ندارد 2 کاربرد انرژی خورشیدی 18

 مکانیک سیاالت پیشرفته 2 های میکرو و نانوجریان 19

 


