دانشکده مهندسی مکانیک

تبریخچٍ
زض یکصس ٍ ّكتویي جلؿِ قَضای گؿتطـ آهَظـ ػبلی هَضخ  1355/12/25ثب ایجبز ضقتِ هٌْسؾی
هکبًیک زض زاًكگبُ گیالى هَافقت قس .پصیطـ زاًكجَ زض ایي ضقتِ اظ ؾبل تحصیلی  56-57تحت ػٌَاى
هٌْسؾی هبقیي آالت آغبظ گطزیس .ازاهِ پصیطـ زاًكجَ ثؼس اظ اًقالة فطٌّگی زض ضقتِ هٌْسؾی هکبًیک
گطایف ؾیبالت اظ ؾبل تحصیلی  ٍ 64-65زض ضقتِ هٌْسؾی هکبًیک گطایف عطاحی جبهسات اظ ؾبل
تحصیلی  71-72قطٍع قس .ظهبى تكکیل هقبعغ هرتلف تحصیلی ثِ قطح ظیط جسٍل ظیط هیثبقس:
عىًان رضتٍ

گزایص

سبل تبسیس

کبرضىبسی مُىذسی مکبویک

حطاضت ٍ ؾیبالت

1356

عطاحی جبهسات

1371

کبرضىبسی ارضذ مُىذسی مکبویک عطاحی کبضثطزی

1373

دکتزی مُىذسی مکبویک

تجسیل اًطغی

1377

ؾبذت ٍ تَلیس

1388

عطاحی کبضثطزی

1382

تجسیل اًطغی

1388

ثب تَؾؼِ گطٍُ هٌْسؾی هکبًیک زض اثؼبز آهَظقی ٍ پػٍّكی ،زض ؾبل  1387پیكٌْبز تجسیل گطٍُ ثِ
زاًكکسُ اضائِ گطزیس .ایي پیكٌْبز زض تبضید  1389/04/02ثِ تصَیت ّیبت اهٌبء ضؾیس ٍ ًْبیتبً زض تبضید
 1390/09/19هَضز تصَیت قَضای گؿتطـ ٍظاضت ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍضی قطاض گطفت .اظ هْطهبُ 1396
زاًكکسُ هٌْسؾی هکبًیک ثِ عَض ضؾوی ٍ هؿتقل آغبظ ثِ کبض ًوَزُ اؾت .ؾِ گطٍُ آهَظقی ثِ قطح ظیط
زض زاًكکسُ هٌْسؾی هکبًیک فؼبل هیثبقٌس:
نام گروه

ردیف

نام مدیر گروه
چائی بخش لنگرودی ،علی

1

دینامیک ،کنترل و ارتعاشات

2

طراحی جامذات

انصاری خلخالی ،رضا

3

حرارت و سیاالت

حقیقی پشتیری ،امین

زض حبل حبضط زکتط هحوس کلتِ هسیطیت تحصیالت تکویلی زاًكگبُ ضا ثط ػْسُ زاضًس .پیف اظ تأؾیؽ
زاًكکسُ هٌْسؾی هکبًیک ٍ قطٍع ثِ کبض ضؾوی آى ،افطاز ظیط هسیطیت گطٍُ هٌْسؾی هکبًیک ضا ثط ػْسُ
زاقتِاًس:
هست اقتغبل

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

اظ تبضید

تب تبضید

اثَلفضل زضٍیعُ

-

-

کبظن آتكکبضی

1369

1372

هحوس فطقبزهٌف

1372

1374

ثْطٍظ قیبضی

1373

1375

هحوسضضب ذَـ گفتبض

1375

1376

ًبزض ًطیوبى ظازُ

1376

1380

احوس ثبقطی

1380

1385/1/1

ًیوب اهبًی فطز

1385/1/1

1386/8/2

غالهطضب ظاضع پَض

1386/5/1

1388/7/25

ػلی ثبؾتی

1388/7/25

1392/9/9

ضاهیي کَّی کوبلی

1392/7/25

 1394قْطیَض

ػلی جوبلی

1394

ثْبض 1396

اظ ثسٍ تأؾیؽ زاًكگبُ گیالى تب ظهبى هؿتقل قسى زاًكکسُ هٌْسؾی هکبًیک اظ زاًكکسُ فٌی ،افطاز
هكطٍحِ ظیط اظ گطٍُ هٌْسؾی هکبًیک ضیبؾت زاًكکسُ فٌی ٍ هٌْسؾی ضا ثطػْسُ زاقتِاًس:
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

هست اقتغبل
اظ تبضید

تب تبضید

ضٍزیگط الم

57/1/17

57/9/3

هَحس قطیؼت پٌبّی

58/10/29

59/10/3

ػلی اًصبضی

59/10/4

60/2/11

هحوسحؿي قٌبؾب

60/10/9

62/6/16

هجیسػلی عبٍلی

65/4/24

68/6/21

اثَالفضل زضٍیعُ

68/6/21

69/12/6

هحوسحؿي قٌبؾب

70/7/6

73/1/30

حؿیي ّفت چٌبضی
ًبزض ًطیوبى ظازُ
ًیوب اهبًی فطز

1376/12/10
قْطیَض

قْطیَض
1381
1382/5/30

1381
آثبى 1386

ثْوي
1389

اػضبی ّیأت ػلوی گطٍُّبی آهَظقی زاًكکسُ هٌْسؾی هکبًیک
گطٍُ حطاضت ٍ ؾیبالت
هحوَزی هْط ،جَاز

ذَقگفتبض ،هحوسضضب

کلتِ ،هحوس

ًقبـ ظازگبى ،هحوس

آتكکبضی ،کبظن

کَّی کوبلی ،ضاهیي

اهبًی فطزً ،یوب

حقیقی پكتیطی ،اهیي

جَاّطزُ ،کَضـ

ػجسالِ ظازُ ؾٌگطٍزی،
هحوسهْسی

گطٍُ زیٌبهیک ،کٌتطل ٍ اضتؼبقبت
ظاضع پَض ،غالهطضب
فلعی ًصیطی،
هحوساثطاّین
ًطیوبى ظازًُ ،بزض
چبئی ثرف لٌگطٍزی،
ػلی
جویل ًیب ،ضضب

هیطی پَض فطز ،ثٌْبم
جوبلی ،ػلی
ًجفی ،فطیس
ثبقطی ،احوس
ذبلقی ،اؾوبػیل

گطٍُ عطاحی جبهسات
زضٍیعُ ،اثَالفضل

اًصبضی ذلربلی ،ضضب

ثبؾتی ،ػلی

فالحتگط ،ؾیس ضضب

ػلی عبٍلی ،هجیس

ثبثبییّ ،بقن

هحوسی هالؾطایی،
کتبیَى

کبظوی ،ؾیس ضٍح اهلل

ظطافت اًگیع ،فطظاز
زازگط ضاز ،فطظام

صحطایی ،قْبة
اؾسی گیالکجبًی،
حؿي

زض ؾبلّبی اثتسایی فؼبلیت گطٍُ هٌْسؾی هکبًیک آقبیبى جَاز ظضکَة ،ضٍزیگطالم ،ؾیطٍؼ قْطزاى،
هحوسػلی هَحس قطیؼت پٌبّی ،اثطاّین احوسی ًَضثرف ،حویس ّبقن پَض تفطقی ،هجیس لغفی ،یَؾف
حطیطیبىً ،بصط صوسی ،ضحین پَضػجسالطحین ،ثْطٍظ قیبظی ،هؿؼَز جْبى ظاز ،اصغط کبظویظّطاهی ،تبًیل
ٍضزُ ٍ ػغبء اهلل قبئوی ػضَ ّیأت ػلوی گطٍُ هٌْسؾی هکبًیک ثَزًس .اػضبء ّیبت ػلوی ثبظًكؿتِ ثِ
قطح ظیط هی ثبقس:
1

ّفت چٌبضی ،حؿیي

2

زضٍیعُ ،هٌصَض

3

فطقبزهٌف ،هحوس

4

هحوس اؾوؼیل هحؿٌی

5

تؿکیٌی ،هحوس جَاز

يظبیف داوطکذٌ مُىذسی مکبویک
آهَظـ ًظطی ٍ ػولی زاًكجَیبى عجق ثطًبهِ هصَة
اًجبم تحقیقبت ػلوی ثطحؿت ًیبظّبی اقتصبزی ،اجتوبػی ٍ تکٌَلَغی کكَضی زض چبضچَة ثطًبهِّبی
زاًكگبُ
تكکیل ؾویٌبضّب ٍ کٌفطاًؽّبی ػلوی ،اظ عطیق ّوکبضی ثب هقبهبت شیطثظ زاًكگبُ
ایجبز تؿْیالت آهَظقی ٍ غیطآهَظقی ثطای زاًكجَیبى زاًكکسُ
ایجبز ضٍاثظ ػلوی ٍ آهَظقی ثب هترصصیي ٍ زاًكگبُّبی زاذلی ٍ ذبضجی ٍ تجبزل اػضبی ّیأت ػلوی ٍ
زاًكجَ اظ عطیق ّوکبضی ثب هقبهبت شیطثظ زاًكگبُ
تأهیي اػضبی آهَظقی زاًكکسُ ٍ ّوکبضی زض ایي ظهیٌِ ثب ؾبیط زاًكکسُّبی زاًكگبُ زض صَضت لعٍم
اًجبم ذسهبت هرتلف آهَظقی ،زاًكجَیی ،ازاضُ اهَض کتبثربًِ زاًكکسُ ٍ ؾبیط ذسهبت ثب ّوکبضی
ٍاحسّبی شیطثظ
پیفثیٌی ًیطٍی اًؿبًی هَضز ًیبظ زاًكکسُ ٍ اضائِ گعاضـ ثِ هقبهبت شیطثظ زاًكگبُ
ّوکبضی ثب زفتط عطح ٍ ثطًبهِ زاًكگبُ زض تْیِ ٍ تٌظین ثَزجِ ؾبالًِ زاًكکسُ
اًجبم اهَض هبلی ٍ ازاضی زاًكکسُ زض حسٍز اذتیبضات

ضًرای داوطکذٌ مُىذسی مکبویک
ثِ هٌظَض ّوبٌّگی گطٍُّبی آهَظقی ٍ اجطای ضَاثظ ٍ هقطضات آهَظقی ٍ پػٍّكی ،قَضای ترصصی
آهَظقی -پػٍّكی زاًكکسُ ثب تطکیت ضیبؾت زاًكکسُ ،هؼبٍى زاًكکسُ ،هسیط تحصیالت تکویلی ٍ هسیطاى
گطٍّْبی آهَظقی ،تكکیل هیقَز.
ٍظبیف:
ثطًبهِضیعی جْت ایجبز ظهیٌِ اجطای هصَثبتی کِ تَؾظ هؼبًٍیي آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكگبُ اثالؽ
هیقَز.
تسٍیي ؾیبؾتّبی آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكکسُ ثب تَجِ ثِ ذظ هكی آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكگبُ
ثطضؾی ٍ تسٍیي ثطًبهِّبی آهَظقی زاًكکسُ
ثطضؾی عطحّبی پػٍّكی زاًكکسُ ٍ اضجبع آىّب ثِ قَضای پػٍّكی زاًكگبُ
اتربش تصوینّبی اجطایی جْت ّوبٌّگی ٍ تغبثق ظهبًی تؼلین ٍ تحقیق زض زاًكکسُ
ثطضؾی ٍ تؼییي ًیبظ زاًكکسُ ثِ اػضبی ّیأت ػلوی ٍ پیكٌْبز آى ثِ هقبهبت شیطثظ
اضظیبثی ٍ تأییس کتت ٍ جعٍات ٍ ؾبیط هَاز زضؾی هَضز اؾتفبزُ اػضبی ّیأت ػلوی
ثطضؾی ٍ اضظیبثی تألیفبت ٍ تطجوِّبی ػلوی ٍ هقبالت پػٍّكی اػضبی ّیأت ػلوی زاًكکسُ ثِ هٌظَض
تطفیغ ٍ اضتقبء هطتجِ ػلوی آًبى ٍ پیكٌْبز آى ثِ هقبهبت شیطثظ
تؼییي ظطفیت پصیطـ زاًكجَ زض زاًكکسُ ٍ پیكٌْبز آى ثِ هؼبًٍت آهَظقی زاًكگبُ
ثطضؾی هَاضز هطثَط ثِ قطکت زض ؾویٌبضّبی ػلوی ٍ فطصتّبی هغبلؼبتی ٍ پیكٌْبز آى ثِ قَضای
زاًكگبُ
ثطضؾی ٍ اظْبض ًظط زض ؾبیط هَاضزی کِ تَؾظ ضییؽ زاًكگبُ ثِ قَضا اضجبع زازُ هیقَز.

امکبوبت آمًسضی ي پژيَطی داوطکذٌ مُىذسی مکبویک
زاًكکسُ هٌْسؾی هکبًیک فضبی آهَظقی ٍ پػٍّكی هٌبؾجی قبهل کالؼ ،آهفی تئبتط ،آتلیِ ًقكِ کكی،
کبضگبُ ٍ آظهبیكگبُّبی آهَظقی ٍ تحقیقبتی ثطای اًجبم اهَض هطثَعِ زض اذتیبض زاضز .ثب تکویل ؾبذتوبى زض
حبل احساث ،ایي فضبّب ثِ ؾغح اؾتبًساضز اضتقب هییبثس .زض حبل حبضط  5کبضگبُ آهَظقی ٍ  7آظهبیكگبُ
ترصصی زض زاًكکسُ فؼبل ّؿتٌسّ .وچٌیي  8آظهبیكگبُ پػٍّكی ثطای اًجبم پػٍّفّبی پیكطفتِ ٍ ثِ
ضٍظ ضاُ اًساظی قسُ اؾت.
داوطجًیبن
تؼساز کل زاًكجَیبى قبغل ثِ تحصیل تب ًیوؿبل زٍم ؾبل تحصیلی  98-97ثِ قطح جسٍل ظیط هی ثبقس:
هقغغ

کبضقٌبؾی

زکتطی

کبضقٌبؾی اضقس

جٌؿیت

ظى

هطز

ظى

هطز

ظى

هطز

تؼساز

111

375

32

114

14

72

تؼساز کل

486

86

146

تؼساز کل زاًكجَیبى718 :
ّوچٌیي تبکٌَى  2511زاًكجَی هٌْسؾی هکبًیک زض هقبعغ هرتلف تحصیلی زاًف آهَذتِ قسُاًس کِ زض
جسٍل ظیط جعئیبت آى هكرص قسُ اؾت.
ردیف

مقطع

تعذاد فبرغ التحصیالن

1

کبضقٌبؾی

2067

2

کبضقٌبؾی اضقس

411

3

زکتطی

33

مجمًع

2511

فعبلیت َبی پژيَطی
تبلیف ٍ تطجوِ ثیف اظ  20ػٌَاى کتبة ٍ اًجبم ثیف اظ 50عطح تحقیقبتی حبصل کبض اؾبتیس ٍ زاًكجَیبى
هٌْسؾی هکبًیک اظ اثتسای قطٍع ثِ کبض ثَزُ اؾتّ .وچٌیي چبح هقبالت ػلوی ٍ پػٍّكی ،هقبالت زض
ّوبیفّب ٍ کٌفطاًؽّب ،حجت اذتطاػبت ٍ ؾبیط فؼبلیتّبی پػٍّكی ثبػج قسُ اؾت کِ زاًكکسُ هٌْسؾی
هکبًیک ّوَاضُ یکی اظ هَفقتطیيّبی ٍ پیكطٍتطیي زاًكکسُّبی زاًكگبُ گیالى زض اهط پػٍّف ثبقس.
کبرمىذان ي کبرضىبسبن
زض حبل حبضط هٌْسؼ هحوسحؿیي قْطپَضی هسیط اهَض ػوَهی زاًكکسُ ّؿتٌس .ؾبیط کبضکٌبى زاًكکسُ ثِ
قطح جسٍل ظیط هی ثبقٌس:
ردیف

وبم ي وبم خبوًادگی

مسئًلیت

1

هٌْسؼ ضحین ثبذسا

کبضقٌبؼ آظهبیكگبُ

2

ػلی قجبػی فكتوی

هؿئَل زفتط ضئیؽ زاًكکسُ

3

هطتضی ضٍیسل

کبضقٌبؼ آظهبیكگبُ

4

غالهطضب احوسی

کبضقٌبؼ آظهبیكگبُ

5

ًبزض ایعزپٌبُ

تکٌؿیي آظهبیكگبُ

6

هحوس هْسی ػجسی چَثطی

هؿئَل ازاضُ اهَض آهَظقی

7

ضقیِ اثطاّیوی

کبضقٌبؼ آهَظـ

8

عبّطُ ضهضبى پَض

کبضقٌبؼ آهَظـ

9

ظّطا ػكَضیبى

کبضقٌبؼ آهَظـ /پػٍّف

11

ؾیسُ ًطگؽ جَازیي

کبضقٌبؼ تحصیالت تکویلی

11

ػلی اکجط فتَحی

تکٌؿیي آظهبیكگبُ

12

کطین عبلجی

تکٌؿیي آظهبیكگبُ

13

حؿیي جْبًگیطی کوؿبضی

تکٌؿیي آظهبیكگبُ

ّوچٌیي زض گصقتِ گطٍُ هٌْسؾی هکبًیک اظ ذسهبت آقبیبى هٌْسؼ ًبصط ٍّبثی ،هٌْسؼ ػلیطضب ثطًگی ٍ
هٌْسؼ هحوس جَاز ثبغجبى ثَؾبضی ثِ ػٌَاى کبضقٌبؼ ثْطُ هٌس قسُ اؾت .ایي افطاز ّن اکٌَى ثبظًكؿتِ
قسُ اًس.

تًسعٍ آتی
ّن اکٌَى ؾبذتوبى اصلی زاًكکسُ ثب ظیط ثٌبی  8000هتطهطثغ زض حبل ؾبذت هیثبقس .ضاُ اًساظی ضقتِ
کبضقٌبؾی اضقس هٌْسؾی هکبتطًٍیک ،ثبظًگطی ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی زضٍؼ ٍ ؾط فصلّبی آهَظقی ٍ افعایف
تؼساز اػضبی ّیبت ػلوی زض زؾتَض کبض زاًكکسُ قطاض زاضز.

داوطکذٌ در یک وگبٌ
رئیس داوطکذٌ :دکتز وبدر وزیمبنسادٌ

معبين داوطکذٌ :دکتز علی جمبلی

ايلیه سبل پذیزش داوطجً:

ؾبل تصَیت زاًكکسُ زض قَضای گؿتطـ ٍظاضت

سبل تحصیلی 1357-1356

ػتف1390 :

تعذاد اعضبی َیبت علمی32 :

تؼساز زاًكجَیبى فؼبل:
ً( 718یوؿبل زٍم )98-97

تعذاد گزيٌَبی آمًسضی3 :

تؼساز فبضؽ التحصیالى2511 :

تعذاد آسمبیطگبٌَبی تحقیقبتی8 :

تؼساز آظهبیكگبُّب ٍ کبضگبُّبی آهَظقی12 :
ضتجِ جْبًی

تعذاد کبرمىذان ي کبرضىبسبن14 :

ًظبم ضتجِثٌسی قبًگْبی(300-200 :)2018
ًظبم ضتجِثٌسی هَضَػی تبیوع(400-301 :)2019

