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  مقدمه* 

دانشگاه صنعتي اروميه را مسئولين و برنامه ريزان كالن استان در تدوين چشم انداز ملي توسعه استان تأسيس 
به عنوان يكي از اقدامات اولويت دار و محرك توسعه استان مطرح نمودند و با تشكيل هيأت مؤسس دانشگاه صنعتي 

 1384اروميه پيگيريهاي الزم از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري از تابستان 
با عنايت ويژه رئيس جمهور محترم و با پي , قت اصولي تأسيس دانشگاه صنعتي اروميهپيرو اخذ مواف.شروع گرديد 

رديف بودجه اي مستقلي براي اين دانشگاه با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي , گيريهاي مسئولين امر 
اي الزم جهت شروع تحقيقات و فناوري مجوزه, ايجاد گرديد و متعاقباً از وزارت علوم 1385اسالمي ايران در سال 

در اين مجموعه سعي شده است عالوه بر آشنا . فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در سه رشته مهندسي اخذ گرديد
نمودن دانشجويان عزيز با استان آذربايجان غربي و شهر اروميه، اهداف و برنامه هاي آموزش و پژوهش دانشگاه 

هاي آموزش و نهايتاً معرفي گروههاي آموزشي موجود و فعال اين  صنعتي اروميه، خالصه اي از مقررات و آئين نامه
  .دانشگاه جهت استحضار و بهره برداري الزم ارائه گردد

 

  نگاه اجمالي بر استان آذربايجان غربي و شهر اروميه * 

ز استان مرك. استان آذربايجانغربي با وسعت بيش از چهل و سه هزار كيلومتر مربع در شمال غرب كشور قرار دارد
شهرستان اروميه بوده و شهرهاي تابعه آن سلماس، خوي، چالدران، ماكو، اشنويه، مهاباد، نقده، پيرانشهر، سردشت، 

  .مياندوآب، بوكان، شاهين دژ و تكاب مي باشند

. عمدتاً به زبان تركي يا كردي صحبت مي كنند, اكثريت مردم منطقه مسلمان و داراي مذاهب شيعه و سني بوده
جمهوري آذربايجان و جمهوري خود مختار نخجوان  همسايه بوده و , ان آذربايجانغربي با كشورهاي عراق، تركيهاست

  .از نظر موقعيت استراتژيك و ژئواكونوميك و ژئوبتانيك حايز اهميت مي باشد

داقل به اروميه مركز استان آذربايجان غربي، يكي از شهرهاي قديمي ايران به شمار مي رود كه قدمت آن ح
درياچه الجوردي و شور اروميه بزرگترين درياچه داخلي كشور بوده و باغات . سال قبل از ميالد مي رسد 2000

  .سيب و انگور اين استان چشم نواز اكوتوريست داخلي و خارجي است

  : اهداف تاسيس دانشگاه صنعتي اروميه * 

  در مقطع استانياعتالي فرهنگ و موقعيت علمي كشور و نقش مؤثر آن )  1
 50توسعه آموزش عالي استان و بهبود شاخص دانشجو در يكصد هزار نفر   جمعيت كه در حال حاضر حدود )  2

  .درصد ميانگين كشوري است
 افزايش سهم دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي)  3

 تقويت ارتباط بخش صنعت و معدن با آموزش عالي)  4
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 صنعت استان و تربيت نيروي انساني متخصصتسريع و تسهيل توسعه بخش )  5

 عملياتي كردن سياستهاي محروميت زدايي در منطقه)  6

 كمك به تبديل استان از يك اقتصاد نهاده محور به يك اقتصاد بهره  ور محور)  7

 

 چشم انداز دانشگاه صنعتي اروميه * 

  :به شرح زير عنوان نمودساله را مي توان  20چشم انداز دانشگاه صنعتي اروميه در يك افق 

  رسيدن به حد دانشگاههاي صنعتي توسعه يافته از جهت تمامي شاخص ها)  1
  دستيابي به آخرين يافته هاي علمي و تكنولوژيكي و پژوهش محور نمودن جريان تصميم گيري هاي فني)  2
نمودن پذيرش دانشجو  ارائه تمام رشته هاي مورد نياز بخش صنعت و معدن قطب شمال غرب كشور و فعال)  3

 در مقاطع   تحصيالت تكميلي

ارتقاء دانشگاه صنعتي به يك دانشگاه بين المللي و فراملي و جذب دانشجو و ارائه خدمات علمي و پژوهشي )  4
 به كشور همسايه

 

 معرفي اجمالي دانشگاه صنعتي اروميه * 

در شهر 1385متخصص مورد نياز كشور در سال  دانشگاه صنعتي اروميه با هدف تربيت و تأمين بخشي از نيروهاي
مهندسي نفر دانشجو در رشته هاي  150در گام اول اين دانشگاه با پذيرش . اروميه شروع به فعاليت نموده است

در  )توليد صنعتي ( و مهندسي صنايع ) طراحي جامدات ( ، مهندسي مكانيك   )IT(فناوري اطالعات 
آرمان اين دانشگاه جديد التأسيس ايجاد يك مؤسسه علمي پيشرو . مقطع كارشناسي فعاليت خود را آغاز نموده است

در تكنولوژي و صنعت و ارائه فناوري هاي روز و علوم كاربردي در عرصة علم، به صورت منطقه اي و جهاني مي 
, از تفرجگاههاي خوش آب و هواي شهر اروميه مي باشد مكان فعلي اين دانشگاه در ابتداي جاده بند كه يكي. باشد

  .انتخاب شده است

دانشگاه صنعتي اروميه در تالش است كه با فراهم نمودن راهكارهاي مناسب و عملي جهت جذب مشاركت هاي 
خصوصي و حمايت هاي دولتي تسريع الزم را در روند ساخت و تجهيز مكان هاي آموزشي و پژوهشي خود , عمومي

اميد است در آينده اي نه چندان دور اين . مچنين در استخدام كادر هيئت علمي ممتاز و متخصص ايجاد نمايدو ه
  .دانشگاه بتواند جايگاه ويژه اي را در بين استانداردهاي بين المللي آموزشي و پژوهشي كسب نمايد

در مقطع كارشناسي ،يك رشته  رشته مهندسي 12در حال حاضر ، دانشگاه صنعتي اروميه با پذيرش دانشجو در 
رشته در مقطع كارشناسي ارشد و دو رشته در مقطع دكتري تخصصي فعاليت  9در مقطع كارشناسي  ناپيوسته ، 

  . هاي آموزشي و پژوهشي خود را ادامه  مي دهد 
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               نام ثبت* 
 انتخاب و نامثبت براي شود،مي اعالم دانشگاه توسط كه هاييمهلت در موظفند ورودي، آزمون شدگان پذيرفته )1

 از انصراف آزمون، نتايج اعالم از پس تحصيلي نيمسال نخستين در نويسي نام براي مراجعه عدم. نمايند مراجعه واحد
  )2 مادة(. شودمي محسوب تحصيل

 به واحد انتخاب و تحصيل ادامة براي نمايدمي اعالم دانشگاه كه زماني در نيمسال، هر در است موظف دانشجو )2
 منزلة به نيمسال يك در موجه، عذر و اطالع بدون نويسي نام براي دانشجو مراجعه عدم. نمايد مراجعه آموزش اداره

. ندارد نيمسال آن در را تحصيل ادامة و واحد انتخاب حق موجه، عذر يا و تأخير صورت در. است تحصيل از انصراف
  )3 مادة(. شودمي محسوب وي تحصيل مدت جزو نيمسال آن ولي

 در گرايش يك از بيش رشته هر در و رشته يك از بيش در تحصيل ادامة و نويسي نام حق زمان يك در دانشجو )3
 تشخيص به انتخابي هايرشته از يكي در تحصيل ادامة از تخلف صورت در. داشت نخواهد را دانشگاه چند يا يك

 حال اين در دانشجو و شودمي اعالم باطل وي تحصيلي سوابق و محروم وزارت، خاص موارد بررسي كميسيون
 )4 مادة(. بپردازد ذيربط دانشگاه به شده تعيين هايتعرفه مطابق را شده حذف رشته هايهزينه كلية است موظف

 

  تحصيل مدت طول و درسي واحدهاي* 

  )10 مادة( .است ذيل شرح به تحصيلي هايدوره از هريك گذراندن براي الزم درسي واحدهاي تعداد )1

  واحد 72 تا 68 ،كارداني هايدوره •

  واحد 70 تا 67 ،ناپيوسته كارشناسي هايدوره •

  واحد 141 ،يمهندس و يفن يها رشته پيوسته يكارشناس يها دوره •

  واحد 182 تا 172 ،پيوسته ارشد كارشناسي هايدوره •

 

  )11 مادة. (كند انتخاب را درسي واحد 20 حداكثر و 12 حداقل تحصيلي نيمسال هر در تواندمي دانشجو هر )2

  .است معاف واحد12 حداقل انتخاب شرايط رعايت از دانشجو تحصيلي نيمسال آخرين در ،1 تبصرة

 و دانشگاه نظر با باشد، باقيمانده درس يك تنها دانشجو تحصيل از فراغت براي كه صورتي در ،2 تبصرة
  .بگذرانند استاد به معرفي طريق از نيمسال طول در را آن امتحان تواندمي مربوطه استاد تائيد
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 در دانشگاه نظر با تواندمي باشد 17 حداقل نمراتش كل ميانگين نيمسال يك در دانشجويي اگر ،3 تبصرة
  .نمايد انتخاب را درسي واحد 24 تا حداكثر بعد نيمسال

 اگر حتي باشد، داشته باقي واحد 24 حداكثر تحصيل از فراغت براي دانشجو كه مواردي در ،4 تبصرة
  .كند انتخاب نيمسال يك در را باقيمانده واحدهاي تمامي تواندمي دانشگاه نظر با باشد، مشروط

  .است درسي واحد 6 حداكثر تابستاني دورة در انتخابي واحدهاي تعداد ،5 تبصرة

 

 همة در پيوسته ارشد كارشناسي و كارشناسي كارداني، ورودي سراسري آزمون شدگان پذيرفته از دسته آن )3
 آموزشي شوراي تشخيص به درس چند يا يك در ورودي آزمون در آنها، امتحاني خام نمرة كه تحصيلي هايرشته

 تعيين دانشگاه آن كه را دروسي رشته نياز حسب موظفند باشد، كمتر معيني نصاب حد از پذيرنده، دانشگاه
 مادة. (بگذرانند مصوب برنامة در مندرج دروس بر عالوه) دانشگاهي پيشنياز( جبراني دروس عنوان به كند مي
12(  

 دانشگاهي پيشنياز دروس تدريس زمان و ارائه نحوة مواد، ريز واحد، تعداد درس، نوع تعيين ،1 تبصرة
  .است پذيرنده دانشگاه آموزشي شوراي برعهدة

 پذيرفته كارنامة ورودي، آزمون نتايج اعالم از پس است موظف كشور، آموزش و سنجش سازمان ،2 تبصرة
  .دهد قرار ذيربط ايه هدانشگا اختيار در امتحاني مواد از يك هر در را آنها خام نمرة بر مشتمل شدگان

 دروس مانند حيث هر از ا،ه هدانشگا در آنها اجراي چگونگي و دانشگاهي پيشنياز دروس ارائة ،3 تبصرة
 نمرات ميانگين در و ثبت دانشجو كارنامة در درس اين نمرة. است عالي آموزش مقررات تابع دانشگاهي

 ردي يا قبولي مشروطي، در و شودمي محاسبه دانشجو نمرات كل ميانگين در همچنين و نيمسال پايان
  .دارد تأثير دانشجو

 گذرانده را دانشگاهي پيشنياز دروس از واحد 8 حداقل كه دانشجوياني تحصيلي طول حداكثر به ،4 تبصرة
  .شودمي افزوده تحصيلي نيمسال يك باشند،

 

 6 پيوسته كارشناسي هايدوره در و سال 3 ناپيوسته كارشناسي و كارداني هايدوره در تحصيل مدت حداكثر )4
 از بگذراند موفقيت با تحصيل مجاز مدت حداكثر در را دوره واحدهاي نتواند دانشجو صورتيكه در. است سال

  )13 مادة. (شودمي اخراج مربوطه دانشگاه
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   غياب و حضور* 

 غيبت جلسات از يك هر در دانشجو حضور عدم و است الزامي درس هر به مربوط جلسات تمام در دانشجو حضور )1
  .شودمي محسوب

3 از نبايد درس هر در دانشجو غيبت )2
 صفر نمرة درس آن در دانشجو اينصورت غير در نمايد، تجاوز درس ساعات 16

  )7 مادة. (گرفت خواهد

3 از بيش كالس هر در دانشجو غيبت كه صورتي در) 1 تبصرة
 شود، داده تشخيص موجه او غيبت و باشد 16

. نيست الزامي وي براي نيمسال طول در واحد 12 نصاب حد رعايت حال اين در. شودمي حذف درس آن
  .شودمي محسوب دانشجو تحصيلي سنوات جزو كامل نيمسال يك عنوان به مذكور نيمسال ولي

 مجاز ديگر دليل هر به يا اضافه و حذف دليل به درس هر در اول هفته دو جلسات در بتيغ) 2 تبصرة
3  جزو پيشامد صورت در و نيست

 هر امتحان در موجه غير غيبت. شودمي محسوب دانشجو مجاز غيبت 16
 حذف موجب درس هر امتحان در موجه غيبت و است درس آن امتحان در صفر نمرة گرفتن منزلة به درس

  )15 مادة(. گرددمي درس آن

 كميتة يا دانشگاه شوراي عهدة به امتحان در درس جلسات در غيبت بودن موجه تشخيص
  .است شورا آن منتخب

   اضافه و حذف* 

 حداكثر تحصيلي نيمسال شروع از پس هفته دو از كمتر مهلتي در فقط تحصيلي نيمسال هر در تواندمي دانشجو) 1
 وي واحدهاي تعداد آنكه بر مشروط نمايد، جابجا ديگر درس دو به را خود انتخابي درس دو يا حذف ديگر درس دو
  )17 مادة(. نكند تجاوز مقرر حد از

 خود نظري هاي درس از يكي فقط مانده تحصيلي نيمسال پايان به هفته 5 تا تواندمي دانشجو اضطرار صورت در) 2
3 از بيش درس آن در دانشجو غيبت اوالً آنكه بر مشروط. كند حذف مربوط آموزشي گروه تائيد با را

 ساعات مجموع 16
  )18 مادة(. نشود كمتر واحد 12 از وي باقيماندة واحدهاي تعداد ثانياً و نباشد درس آن

 آموزشي شوراي تشخيص به بنا كه است مجاز صورتي در تنها نيمسال يك در شده اخذ هاي درس كلية حذف) 3
 تحصيل مجاز حداكثر جزو مزبور نيمسال صورت آن در. نباشد نيمسال آن در تحصيل ادامة به قادر دانشجو دانشكده
  )19 مادة(. شد خواهد محسوب دانشجو
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   دانشجو تحصيلي پيشرفت ارزيابي* 

 نتايج و درسي تكاليف انجام كالس، در فعاليت و حضور ميزان براساس درس هر در دانشجو پيشرفت ارزيابي) 1
. است درس آن در دانشجو ارزيابي مرجع درس هر استاد و گيردمي صورت نيمسال پايان و نيمسال بين امتحانات

  )20 مادة(

  .است الزامي درس هر براي نيمسال پايان امتحان برگزاري ،تبصره

 بيست تا صفر بين عددي صورت به درس هر در دانشجو نمرات و درس نمرة دانشجو پيشرفت ارزيابي معيار) 2
  )21 مادة(. شودمي تعيين

 به ملزم فرصت، اولين در شود، مردود الزامي درس هر در كه دانشجويي. است 10 درس هر در قبولي نمرة حداقل) 3
 ميانگين محاسبة در و ثبت دانشجو كارنامة در يرد و قبولي از اعم دروس كلية نمرات حال اين با. است آن تكرار
  )22 مادة(. شودمي منظور

 دروس جدول از تواندمي درس آن جاي به شود، مردود اختياري درس يك در دانشجويي اگر ،تبصره
 .كند انتخاب را ديگري دروس مصوب برنامة در انتخابي

 آموزشي برنامة كه دروسي و عرصه در كار صحرايي، عمليات كارورزي، دبيري، تمرين نمرة استثنايي موارد در) 4
 طول در آنها تكميل مربوط، آموزشي گروه تائيد و استاد تشخيص به صورتيكه در شود،مي ارائه پروژه با توام مصوب،

 مادة(    .گردد تبديل قطعي نمرة به بعد نيمسال پايان تا حداكثر بايد و ناتمام نباشد، ميسر تحصيلي نيمسال يك
23(  

 پس هفته دو تا حداكثر را دانشجويان نمرات است موظف دانشگاه هر در ذيربط واحد يا دانشكده هر آموزش ادارة) 5
 به احتمالي، اشتباهات رفع و دانشجويان اعتراضات به رسيدگي از پس و نيمسال هر امتحان آخرين برگزاري از

 )25 مادة(. است تغيير قابل غير دانشگاه آموزش به اعالم از پس نمره. نمايد تحويل دانشگاه كل آموزش

 نيمسال آن پايان تا او نمرات كل ميانگين و نيمسال آن در دانشجو نمرات ميانگين تحصيلي نيمسال هر پايان در) 6
 .شودمي ثبت وي كارنامة در و محاسبه دانشجو نمرات كل ميانگين تحصيلي دورة پايان در و

. شودمي ضرب درس آن نمرة در درس هر درسي واحدهاي تعداد نمرات، ميانگين محاسبة براي) 1 تبصرة
 بر) قبولي و ردي از اعم( است گرفته نمره آنها براي دانشجو كه دروسي تمام در ها ضرب حاصل مجموع و

 .شودمي تقسيم شده اخذ واحدهاي كلية تعداد
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 تابستاني دورة در دانشجو كه دروسي نمرات. شودنمي محسوب نيمسال بعنوان تابستاني دورة )2 تبصرة
 در دانشجو نمرات نحو همين به. شودمي محسوب دانشجو نمرات كل ميانگين محاسبة در تنها گذراند،مي

 مانند نيز است، او ارادة از خارج واحدها بودن كسر و كند،مي انتخاب واحد 12 از كمتر الزاماً كه نيمسالي
 محسوب تحصيل مجاز مدت جزو نيمسال آن ولي. شودمي محاسبه او كل ميانگين در تابستاني دروس
  .شد خواهد

 در دانشجو نويسي نام اينصورت غير در باشد، 12 از كمتر نبايد تحصيلي نيمسال هيچ در دانشجو نمرات ميانگين) 7
  )27 مادة. (بود خواهد مشروط بصورت بعد نيمسال

 يك و دهد اطالع كتباً وي به بار هر را دانشجو بودن مشروط موضوع است موظف دانشگاه هر ،تبصره
 اظهار يا دانشگاه طرف از وي به اخطار در قصور وصف اين با. نمايد ضبط دانشجو پروندة در را آن از نسخه

  .بود نخواهد مقررات اجراي در مانعي امر، اين از دانشجو اطالعي بي

 14 از بيش انتخاب حق تحصيلي نيمسال آخرين در جز كند،مي نويسي نام مشروط صورت به كه دانشجويي )8
  )28 مادة(. ندارد را نيمسال آن در درسي واحد

 متوالي نيمسال سه در پيوسته ارشد كارشناسي و كارشناسي هايدوره در دانشجو نمرات ميانگين كه صورتي در )9
 از باشد، 12 از كمتر متناوب يا متوالي از اعم تحصيلي، نيمسال دو در كارشناسي و كارداني هايدوره در و متناوب يا

  )29 مادة( .شودمي محروم تحصيل ادامة

 در شود،مي محروم كارشناسي دورة در تحصيل ادامة از حد از بيش شدن مشروط لحاظ به كه دانشجويي )10
 اين در او كل ميانگين و باشد گذرانده موفقيت با مجاز سقف تا را مربوط رشتة ترپايين مقطع واحدهاي كه صورتي
. كند دريافت رشته آن در را ترپايين مقطع مرسوم مدارك ضوابط ساير رعايت با تواندمي نباشد، 12 از كمتر واحدها

  )30 مادة(

 فاقد رشتة آن و باشد نداشته وجود ترپايين مقطع در دانشجو تحصيلي رشتة در كه صورتي در ،تبصره
 به نزديك موجود هايرشته از يكي به مربوطه آموزشي گروه نظر با تواندمي دانشجو باشد، محسوب برنامه
 تطبيق از پس و دهد رشته تغيير ديگر دانشگاه يا دانشگاه آن در ترپايين مقطع در خود تحصيلي رشتة

 كه است بديهي. شود التحصيل فارغ مقطع آن در كمبود، واحدهاي گذراندن و جديد رشتة با واحدها
 .است پذيرنده دانشگاه آموزشي گروه عهدة بر كمبود دروس تعيين و واحدها تطبيق

 لغو يا انجام صورت در شودمي محروم تحصيل ادامة از حد از بيش شدن مشروط دليل به كه دانشجويي )11
 صورت در و كند شركت سراسري آزمون در مجدد تحصيل براي تواندمي است، سپرده تحصيل دوران در كه تعهداتي
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 رشتة در دانشجو كه را واحدهايي تواند،مي پذيرنده دانشگاه. دهد تحصيل ادامة خود عالقه مورد رشته در قبولي
 )31 ماده(. بپذيرد را نامهآيين اين ضوابط و داده تطبيق رشته برنامة با است گذرانده قبلي

 

  تحصيل از انصراف يا تحصيلي مرخصي* 

 دورة در و نيمسال يك براي حداكثر ناپيوسته كارشناسي و كارداني هايدوره از يك هر در تواندمي دانشجو )1
  )33 ماده(. كند استفاده تحصيلي مرخصي از متناوب يا متوالي نيمسال دو براي پيوسته كارشناسي

 به دانشجو توسط نيمسال هر در نويسي نام شروع از قبل هفته دو حداقل كتبي بصورت بايد مرخصي تقاضاي )2
  )34 ماده(. گردد تسليم دانشگاه اي دانشكده آموزش ادارة

 نويسي نام مهلت اتمام از قبل و ذيربط آموزشي گروه نظر كسب از پس است موظف آموزش اداره ،تبصره
 .نمايد ابالغ وي به كتباً را دانشجو درخواست با موافقت عدم اي موافقت

 از منصرف دانشجوي و شودمي محسوب تحصيل از انصراف تحصيل محل دانشگاه از اجازه بدون تحصيل ترك )3
  )35 مادة(. ندارد تحصيل ادامة حق تحصيل

 يك حداقل را آن داليل بايد داند،مي موجه را خود تحصيل ترك دانشجو كه استثنايي موارد در ،تبصره
 توسط تحصيل ترك بودن موجه تائيد صورت در. دهد ارائه دانشگاه به نيمسال همان پايان از قبل ماه

  .شودمي محسوب دانشجو تحصيلي مرخصي جزو نيمسال آن دانشگاه

  

   تحصيل از فراغت* 

 طبق را پيوسته كارشناسي و ناپيوسته كارشناسي كارداني، هايدوره از يكي درسي واحدهاي كلية كه دانشجويي )1
  . شودمي شناخته دوره آن التحصيل فارغ باشد گذرانده موفقيت با نامهآيين اين مقررات براساس و مصوب برنامة

 آموزش ادارة به استاد توسط دانشجو درسي نمرة آخرين كه است روزي تحصيل، از فراغت تاريخ ،تبصره
  .شودمي تحويل دانشگاه يا دانشكده
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  دانشجويان انضباطي نامةآيين* 

 به نسبت انضباطي مركزي كميتة يا دانشگاه انضباطي كميتة حكم با كه هاييتنبيه) الف تنبيهات تفكيك •
  ،شود اعمال تواندمي دانشجويان

  شفاهي اخطار )1
  دانشجو پروندة در درج بدون كتبي تذكر )2
دانشجو پروندة در درج و كتبي اخطار )3
دانشجو پروندة در درج و كتبي تذكر )4
دانشجو پروندة در درج و كتبي توبيخ )5
.براي دانشجوياني كه سر جلسه امتحان مرتكب تخلف گردند 25/0 نمرة دادن )6
دانشگاه رفاهي تسهيالت از محروميت )7
.باشد شده المال بيت يا دانشگاه به زيان و ضرر ايجاد به منجر تخلف كه مواردي در دانشجو از خسارت دريافت )8
سنوات احتساب بدون نيمسال يك مدت به تحصيل از موقت منع )9

سنوات احتساب با نيمسال يك مدت به تحصيل از موقت منع )10
 سنوات احتساب بدون نيمسال دو مدت به تحصيل از موقت منع )11

 سنوات احتساب با نيمسال دو مدت به تحصيل از موقت منع )12

 ،شود اعمال تواندمي دانشجو به نسبت انضباطي مركزي كميتة حكم با فقط كه هاييتنبيه) ب

  )لزوم صورت در رشته تغيير با همراه( دانشجو تحصيل محل تغيير )1
  شبانه به روزانه از دانشجو تحصيلي دورة تبديل )2
  سنوات احتساب بدون نيمسال سه مدت به تحصيل از موقت منع )3
  سنوات احتساب با نيمسال سه مدت به تحصيل از موقت منع )4
  سنوات احتساب بدون نيمسال چهار مدت به تحصيل از موقت منع )5
  سنوات احتساب با نيمسال چهار مدت به تحصيل از موقت منع )6
  ورودي آزمون در مجدد شركت حق حفظ با دانشگاه از دانشجو اخراج )7
 سال پنج تا ها دانشگاه كلية در تحصيل از محروميت )8
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   هوافضا مهندسي كارشناسي *

  اهداف و تعريف ●
ارتقا سطح دانش مهندسي كشور  آموزش عالي است كه هدف آني تحصيلي ها يكي از دوره هوافضادوره كارشناسي مهندسي 

ا و مركز پيشرفته علمي و ه هنظري و عملي آنها هم سطح دانشگا يها و تربيت افراد مستعدي است كه آموخته هوافضادر رشته 
ي ها آماده مي شوند تا وظايف محوله براي اجراي پروژه هوافضادانش آموختگان مهندسي  ،با طي اين دوره .صنعتي جهان باشد

محاسبات طراحي با جزييات و تهيه طراحي جزئي،  ،طراحي مقدماتيطراحي مفهومي،  ،شامل تحقيق و مطالعات اوليه ،صنعتي
و فني در كليه  يو نگهداري را با آگاهي علم اجرا و تعمير ناوري ساخت و روش توليد، مديريت،تدوين ف ،و مدارك فني ها نقشه
   .به عهده گرفته و با موفقيت انجام دهند هوافضاي مرتبط با مهندسي ها حوزه

 ،ها در كنار اين سرفصل .كارگاهي و كارآموزي است ،آزمايشگاهي ،شامل دروس نظري هوافضادوره كارشناسي مهندسي 
در تربيت نيروهاي  ،دانشگاه صنعتي اروميه سعي خواهد كرد بنابه رسالت تعريف شده خود به عنوان يك دانشگاه صنعتي

هاي مختلف مربوطه را نيز ارائه داده و دانشجويان خود را از سطح تئوري خارج  متخصص كارامد مورد نياز صنايع مرتبت، دوره
تحويل جامعه اسالمي پايان دوره كارشناسي مهندسيني صاحب تجربه و تعهد را و در عرصه عمل نيز درگير كرده و پس از 

آشنا كردن بدنه دانشجويي با  در كنار آموزش كالسيك، هاي هيئت علمي رشته هوافضا دغدغهيكي ديگر از  .بدهد
و  هدف مورد نظرايابي به  دست براي ،اجراي اين خواستهدر  .باشد كاربردهاي آنها در صنايع هوافضا ميو  خاصاستانداردهاي 

بزرگترين عامل موفقيت پس از  ،در اين دانشگاه و به تبع محدوديت امكانات و بودجه هوافضا رشته با در نظر گرفتن نوپا بودن
با توجه به موقعيت  .خواهد بودهمت و تالش مضاعف بدنه دانشجويي و هيئت علمي اين رشته  ،توكل به خداوند متعال

همچنين حضور نيروهاي عملياتي  ،غربي در هم مرز بودن با چهار كشور مهم و مرزهاي گسترده آذربايجان ناستا جعرافيايي
تا از نزديك با نيازهاي نيروهاي عملياتي  باشد فرصت بي بديل و طاليي براي دانشجويان و هيئت علمي اين رشته فراهم مي

آشنا شده و علم، دانش، فن و تجربه خود را در مقابل مسائل واقعي بيازمايند و به ياري خداوند متعال يكي از مسائل موجود 
فراهم در منطقه  نيز هاي شغلي بسيار خوبي براي فارغ التحصيالن اين رشته با اين اوصاف موقعيت. كشور را مرتفع سازند

 .خواهد بود

  

  نظام شكل و دوره ●
 3دانشجويان موظفند . ترم برنامه ريزي ميشود 8و كليه دروس آن در  است سال  4اين مجموعه  دوره متوسط طول

كار آموزي انجام ) اعم از نظامي و عمومي(واحد به عنوان پروژه اخذ  نمايند و در يك تابستان در مهندسي هوافضا 
  .دهند

  توانايينقش و ●

فارغ التحصيالن اين دوره قادرند كادر متخصص مورد نياز در محاسبات طراحي و ساخت قسمتهايي از صنايع 
  .مختلف هواپيمائي ،هليكوپترسازي، موشكي و صنايع مشابه ديگر را تامين نمايند
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  ضرورت و اهميت●

پيشرفت چنداني برخوردار نبوده است و نظر به علوم هوائي در كشور ما نسبت به ساير علوم از سابقه و  نظر به اينكه
نياز كشور به نيروي انساني مجرب به تحصيالت عالي در اين زمينه و با توجه به موقعيت كنوني ايران در منطقه و 
بمنظور قطع وابستگي به تكنولوژ ِي خارجي در اين زمينه ، تهيه مجموعه كارشناسي دوره مهندسي هوافضا پيش از 

  .گر از ضرورت و اهميت ويژه اي برخوردار ميباشدهر زمان دي

  درسي هايواحد ●
  .واحد به شرح زير مي باشد 141تعداد كل واحدهاي درسي اين مجموعه 

  
  واحد  21                                            عمومي دروس )1
  واحد  22                                                پايه دروس )2
  واحد  50                                              اصلي دروس )3
  واحد  29                             الزامي  تخصصي دروس )4
  واحد  9                           تخصصي انتخابي دروس  )5
  واحد 8دروس كارگاهي، پروژه                               ) 6
  واحد 2كارآموزي                                                   ) 7
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  هوافضا مهندسي كارشناسي

  )واحد21( عمومي دروس ،1 شماره جدول

 

  درس كد

 

 درس نام

 ساعت

 جمع  پيشنياز

 عملي نظري واحد تعداد

 34 - - 1 2 34معارف اسالمي  01

 34  1معارف اسالمي  - 2 2 34معارف اسالمي  02

 34  - - 2 34 اخالق و تربيت اسالمي 03

 34 - - 2 34 هاي آن انقالب اسالمي و ريشه 04

 34  - - 2 34 تاريخ اسالم 05

 34  - - 2 34 )آموزش زبان عربي(متون اسالمي  06

 51  - - 3 51 *فارسي 07

 51  - - 3 51 * زبان خارجي 08

 34  - - 34  1  جمعيت و تنظيم خانواده  09

  34  -  34  -  1  1تربيت بدني   10

  32  10  34  -  1  2تربيت بدني   11

  ،ابط زير رعايت شودضوالزم است  1در اخذ دروس از جدول 

  .هر يك از دروس زبان فارسي و زبان خارجي بايد در هفته حداقل در دو جلسه تدريس شود*
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  دروس پايه ،2جدول شماره 

 كد

 درس
 درس نام

 تعداد
 واحد

 درسي واحد نوع

 همنياز پيشنياز

 عملي نظري

 -  -  - 3 51  1 رياضي 01

       1 رياضي -  - 1 3 51فيزيك  02

 -  1 رياضي - 2 3 51رياضي عمومي  03

 2رياضي 1فيزيك  - 2 3 51فيزيك  04

 -  -  -  3 51 سازي كامپيوتر و برنامهها  الگوريتم 05

 -  2رياضي عمومي  - 3 51 معادالت ديفرانسيل 06

 -  -  34 - 1 1 فيزيكآزمايشگاه  07

 -  2 34 محاسبات عددي  08
-سازي كامپيوتر ها و برنامه الگوريتم

 معادالت ديفرانسيل
 - 

 -                           -  34 - 2 1 فيزيك آزمايشگاه 09

       22  مجموع
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  دروس اصلي ،3جدول شماره 

  كد

 درس

 درس نام
 تعداد
 واحد

 واحد نوع
  همنياز پيشنياز درسي

 عملي نظري

  -  1رياضي  -  1فيزيك  - 3 51 استاتيك 23

  -  2فيزيك  - 3 51 مباني مهندسي برق و الكترونيك 24

 -  استاتيك - 4 68 ديناميك 25

  استاتيك - 3 51 مقاومت مصالح 26

 -  معادالت ديفرانسيل - 3 51  رياضيات مهندسي 27

28 
آزمايشگاه مباني مهندسي برق و

 الكترونيك
1  - 34 

آزمايشگاه  - مباني مهندسي برق 
 2فيزيك 

 - 

 -  ‐ - 2 34 اي بر مهندسي هوافضا مقدمه 29

 -  -  3 51  مكانيك سياالت 30
-ديناميك 

معادالت 
 ديفرانسيل

 -  1فيزيك - معادالت ديفرانسيل  - 1 3 51ترموديناميك  31

 -  1 مقاومت مصالح 34 - 1 آزمايشگاه مقاومت مصالح 32

 -  مكانيك سياالت 34 - 1 آزمايشگاه مكانيك سياالت 33

 -  1ترموديناميك  - 2 2 34ترموديناميك  34

 -  ديناميك -معادالت ديفرانسيل - 3 51 ارتعاشات مكانيكي 35

 -  مقاومت مصالح - 3 51 علم مواد 36

 ارتعاشات - - 3 51 اتوماتيككنترل  37

 -  1ترموديناميك  3 51 32  انتقال حرارت 38

 -  - 1 2 17 51نقشه كشي صنعتي  39

 -  1نقشه كشي صنعتي  2 2 17 51نقشه كشي صنعتي  40

 - الگوريتم ها و برنامه  -مقاومت مصالح - 3 51 هاي هوايي تحليل سازه 41
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 سازي كامپيوتر

 -  - 34 - 2 نويسي فني آيين نگارش و گزارش 1/41

      50 مجموع

 .كليه دروس مندرج در جدول فوق جزء دروس الزامي است*

  صصي الزاميتخ دروس ،4جدول شماره 
 كد

 درس
 درس نام

 تعداد
 واحد

 درسيواحدنوع

 همنياز  پيشنياز

 عملي نظري

 -  3 51  1آيروديناميك  42
 - مكانيك سياالت

اي بر مهندسي  مقدمه
 هوافضا

 - 

 -  1آيروديناميك  - 2 3 51آيروديناميك  43

 2آيروديناميك  -  1 3 51طراحي هواپيما  44
مكانيك 

 2پرواز 

 -  ديناميك - 1آيروديناميك  34 - 1 1آزمايشگاه آيروديناميك 45

 -  1آيروديناميك  - 51 3  1مكانيك پرواز  46

  -   51  3  2مكانيك پرواز   47
وكنترل  1مكانيك پرواز 

 اتوماتيك
 - 

 -  زبان خارجه - 2 34 زبان تخصصي مهندسي هوافضا 48

 -  3 51 ها اصول جلوبرنده 49
-  2آيروديناميك 

 1ترموديناميك 
 - 

 -  1طراحي هواپيما  - 2 3 51طراحي هواپيما  50

 -  تحليل سازه ها -  3 51 هاي صنايع هوايي سازهطراحي  51

 -  2 34 مكانيك مدارهاي فضايي 52
- معادالت ديفرانسيل

 ديناميك
 - 

     29 مجموع



21 
 

  تخصصي انتخابيدروس  ،5جدول شماره 

  كد

 درس

 درس نام
 تعداد
 واحد

   درسيواحدنوع

  پيشنياز

  

 همنياز

 عملي نظري

 -  1مقاومت مصالح - 2 3 51مقاومت مصالح  54

 -  تحليل سازه هاي هوايي - 3 51 تئوري تنش حرارتي 55

 3 34 17 پالستيسيته عملي و تغيير شكل فلزات 56
علم مواد و تحليل سازه 

 هاي هوايي
 - 

 -  3 51  آيرواالستيسيته 57
- ارتعاشات مكانيكي
 تحليل سازه هاي هوايي

 - 

 -  مقاومت مصالح -ديناميك - 1 3 51طراحي اجزاء  58

 -  1طراحي اجزاء - 2 4 68طراحي اجزاء  59

 -  2رياضي  - 3 51 آمار و احتماالت 60

 -  2آيروديناميك - 3 3 51آيروديناميك  61

 -  2آيروديناميك - 3 51 آيروديناميك هليكوپتر 62

 -  2آيروديناميك  -  3 51 هاي تجربي در آيروديناميك روش 63

 -  2آيروديناميك - 3 51 تئوري آيروديناميك ملخ 64

 1آيروديناميك  -  3 51  جريان لزج  65
رياضيات 
 مهندسي

 -  3 51  اي بر مكانيك سياالت عددي  مقدمه  66
محاسبات عددي و 

 2آيروديناميك 
 - 

 -  2ترموديناميك - 3 51 موتورهاي احتراق داخلي 67

 -  2ترموديناميك - 3 51  سوخت و احتراق 68

 -  اصول جلوبرنده ها -  3 51  ها اصول راكت  69

 -  3 51  ها توربوماشين  70
و  2آيروديناميك 

 2ترموديناميك 
 - 
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 -  -  - 2 34  مديريت صنعتي 71

72  
هاي  طراحي، كنترل و كاربرد سيستم

  اي ماهواره
 -  كنترل اتوماتيك -  3 51

 -  2آيروديناميك 34 - 1 2آز آيروديناميك   1/72

 -  كنترل اتوماتيك -  3 51  هاي اتوماتيك در فضا سيستم  73

 -  -  -  3 51  هاي محدود كاربرد المان  74

 -  -  - 3 51 طراحي به كمك كامپيوتر 75

  67 1105 51 1156    جمع

  .كنند واحد از اين جدول را دانشجويان با راهنمايي استاد راهنماي خود انتخاب مي 9*
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  *پروژه و كارآموزي  –كارگاهي دروس  ،6جدول شماره
 كد

 درس
 واحد تعداد درس نام

 درسيواحدنوع

 همنياز  پيشنياز

 عملي نظري

75 
گاه ورقكاري و جوشكاري در صنايعركا

 هوايي
 -  1نقشه كشي صنعتي  51 -  1

 -  ترم پنجم يا بعد 2 17 51 گيري در هواپيما گاه ابزار دقيق و اندازهركا 76

 -  ترم پنجم يا بعد 2 17 51 هاي هواپيما بدنه و سيستم –گاه موتور ركا 77

 -  ترم ماقبل آخر  -  3 216  پروژه تخصصي  78

 -  واحد 80پس از گذراندن   ماه2در طول 2 كارآموزي 79

     10  جمع

  .اين دروس الزامي است*

  

  

  

  

  

    

 


