
گروه مهندسی فنی کشاورزی

پردیس ابوریحان–دانشگاه تهران 

1399پاییز 



:ابوریحانپردیسبرمقدمهای

درواقعتهراندانشگاهتحقیقاتی–آموزشیموسساتازیکیابوریحانپردیس
۳۰تمساحبهمجموعهاین.میباشدتهراناستانشرقیجنوبدرپاکدشتشهر

.استآموزشی–تحقیقاتیمزرعههکتار۸شاملهکتار،
شدهواقعپاکدشتشهرستاندرخاورانجاده22کیلومتردرابوریحانپردیس
فعالیتکشاورزيدانشسراينامبا1۳۳1سالمهرماهدرابوریحانپردیس.است
.اددنامتغییردانشسپاهعالیدانشسرايبه1۳45مهرماهدرونمودآغازراخود
وردمکشاورزيماشینهايرشتهمرکزایندردیپلمفوقسطحدر1۳54سالدر

تحت1۳62سالدراسالمیشکوهمندانقالبپیروزيازبعد.گرفتقرارتصویب
.گرفتقرارتهراندانشگاهپوشش

:ابوریحانپردیسآموزشیهایگروه

کشاورزيفنیمهندسیگروه
باغبانیگروه
طیورودامعلومگروه
زهکشیوآبیاريگروه
نباتاتاصالحوزراعیعلومگروه
گیاهیهايبیماريوشناسیحشرهگروه
غذاییصنایعفناوريگروه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA


:کشاورزیفنیمهندسیگروهبرمقدمهای

گروهعنوانتحتکاردانیدورهبا6۳سالازبیوسیستممکانیکمهندسیرشته
وادامه72سالازناپیوستهکارشناسیدورهوگردیددایرکشاورزيفنیامور
سراسريآزمونطریقاز1۳۸6سالدرپیوستهکارشناسیپذیرشدورهاولین
پذیرش1۳۸7سالدرارشدکارشناسیدانشجویاندورهاولین.گردیدانجام
.شدندپذیرفته1۳9۰سالدردکتريمقطعدانشجویاندورهاولینواندشده
وکارشناسیمقطعسهدرکشاورزيفنیمهندسیگروهحاضرحالدر

.رددافعالیتبیوسیستممکانیکمهندسیدکتريوارشدکارشناسی
یشبوکشاورزيماشینهايوصنعتیماشینکاري،کارگاه5داشتنباگروهاین
نیرويتربیتبرايباالییقابلیتهايازپژوهشیوآموزشیآزمایشگاه2۰از

هايفناوريتاکشاورزيماشینهايساختوطراحیهايدرزمینهمتخصص
شناسیکارهايدورهدرمتعدداختراعاتباهمچنین.داراستبیوسیستمنوین
ارائهارجدیدمحصوالتتولیدبرايالزمدانشداستتوانستهدکتريوارشد
تمقاالتولیدباکشاورزيفنیمهندسیگروهاخیرسالچندطولدرودهد
گروههايترینشاخصجزءداخلیوخارجیمجالتدرمتعددپژوهشیعلمی
.باشدمیتهراندانشگاهعلمی







خالفربآن،تولیدمنبعکهمیگویندانرژيازانواعیبهتجدیدپذیر،هايانرژي

یکدرطبیعتتوسطکهداردراآنقابلیت،(فسیلی)تجدیدناپذیرانرژيهاي

ازسپکههستندمنابعیعبارتیبهیاآمدهوجودبهمجدداًکوتاهزمانیبازه

.میشوندجایگزینراحتیبهمصرف

هستنداماتمبهروتجدیدناپذیرانرژيمنابعکهاینبهتوجهبااخیرسالهايدر

انرژياز٪1۸حدود2۰۰6سالدر.گرفتهاندقرارتوجهموردمنابعاین

تودهزیستسهم.استآمدهبدستپذیرتجدیدانرژيهايراهازجهانیمصرفی

.بودآبیانرژي٪۳ودهیحرارتجهتبیشترکه،٪1۳حدودسنتیبهطور

ادي،بانرژيمدرن،تودهزیستکوچک،آبینیروگاهايشاملباقیمانده4.2٪

هبکهمیباشدزیستیسوختهايوزمینگرماییانرژيخورشیدي،انرژي

.هستندگسترشحالدرسرعت

اوجونفتروزافزانقیمتافزایشکناردرزیستمحیطیتغییراتدربارهنگرانی

هکمیشودقوانینیوضعروزافزونرشدباعثدولتها،حمایتونفتتولید

.کنندمیتشویقراتجدیدپذیرسرشارمنابعاینسازيتجاريوبهرهبرداري

:انرژیهایتجدیدپذیر



عاملتریندهعمرادسترسدرانرژيمنابعازاستفادهچگونگیودانندمیکشورهاتمامدراقتصاديجانبههمهتوسعهمحرکهموتورراانرژيمتخصصان،

باعثفسیلیهايسوختروزافزونقیمتکناردرمحیطیزیستتغییراتدربارهنگرانی.آورندمیشماربهانسانینیرويازپسجوامعاقتصاديتوسعه

شودمیگفتهرژيانازانواعیبهتجدیدپذیرهايانرژي.کنندمیتشویقراتجدیدپذیرسرشارمنابعسازيتجاريوبرداريبهرهکهشودمیقوانینیوضع

سوختی،پیلوهیدروژنتوده،زیستگرمایی،زمینبادي،خورشیدي،انرژي.دارندراطبیعتدرمجددبازیابیقابلیتتجدیدناپذیرهايانرژيخالفبرکه

ناشیهايآالیندهطتوسزیستمحیطتخریبوايهستهوفسیلیهايسوختمنابعبودناتمامبهرو.هستندتجدیدپذیرهايانرژيجملهازآبیواقیانوسی

منابعازتفادهاساما.استنمودهناپذیراجتنابوضروريامريراتجدیدپذیرهايانرژيکاربردتوسعهواستفادهگزینهانرژي،منابعاینازبرداريبهرهاز

جدیدپذیرتهايانرژيازاستفادهتکنولوژي.آنهاستازحاصلانرژيبااليشدهتمامقیمتهمآنوروبروستعمدهچالشیکباتجدیدپذیرهايانرژي

ومتخصصین.تاسملتیهربرايناپذیراجتنابامريآنهاکردناقتصاديوفنیدانشکسبوپژوهشینظرازهاانرژياینبهپرداختنوبودهنونسبتاَ

بشريجوامعازنیموردانرژيتامینبرايدنیادرامروزهکهآنچهازبهترنقشیبایدتجدیدپذیرهايانرژيکهدارندنظراتفاقدنیادرانرژيریزانبرنامه

.نمایندایفادارند،



سازيهبهینهمچنینوتعمیر،ساخت،طراحیبهمربوطگرایشاین

وودهبغذاییکارخانجاتبامرتبطصنایعوکشاورزيآالتماشین

التابزارآاینساختوطراحیدرمکانیکمهندسیفنونوعلوماز

رویههاياتاستنیازمندتجاربیوتحصیالتبهکهشودمیاستفاده

کاري،ماشینجوشکاري،قالبسازي،)تولیدپروسههايدررامهندسی

وبردهبکارآموخته،زمینههاهمهدر(...ونگهداريوتعمیرات

یازمندنتولیدفرایندهايدربرنامهریزيتوانبهاین.کندکنترل

کندتحقیقتجهیزاتوماشینآالتوروندهاابزارها،دربارهتااست

تولیدبرايراسیستمهاوامکاناتوبخشدبهبودراآنهاو

درشگرایاین.کندیکیبهینههزینهيوکیفیتبافراوردههاي

وکشاورزيماشینهايبهینهسازيوطراحیوساختزمینه

هندسیمعلومازوبودهغذاییکارخانههابامرتبطصنایعماشینهاي

.میکنداستفادهماشینهاساختوطراحیمنظوربهمکانیک

:طراحیوساخت



نهايماشیطراحیدرمکانیکعلوموفنونبکارگیريبهگرایشاین

یناییبقبیلازکارخانجاتدرنوینروشهايبکارگیريغذایی،صنایع

درکارخانجاتتولیداتدستهبنديوتشخیصمنظوربهرباتها

.پردازدمیغیرهوبستهبندي

ماشینهايوتجهیزاتطراحیدرمتخصصکارشناسعنوانبه-1

کشاورزيمحصوالتفرآوريوغذاییصنایع

ريفرآووغذاییصنایعکارخانههايوخطوطفنیمسئولعنوانبه-2

کشاورزيمحصوالت

برنامهریزي،امردرکمکبرايمتخصصکارشناسصورتبه-۳

آوريفروغذاییموادتوسعهسامانههايوتولیدخطوطدستگاهها،طراحی

کشاورزيمحصوالت

:فناوریپسازبرداشت



کشــاورزيقطریازخصوصبهخود،غذايتامینبرايکاراتريحلهايراهدنبالبهتااستداشتهوافکراینبهرابشرهموارهتولید،منابعکمیابی
مسئلهدوینا.شودمیمحصوالتاینتقاضايوعرضهزماندرناهماهنگیایجادباعثکشــاورزيمحصوالتفصلیتولیدماهیتدیگر،سوياز.باشد
انواعسعهتوبهمنجرامرهمینمیباشند،گلخانهايکشتهايشــیوههااینجملهازاست،شدهتولیدشیوههايدرتازهتريابعادآمدنبوجودباعث

.شدبیستمقرندرهاگلخانه
.شودمیمحصوالتفصلازخارجتولیدوعملکردراندمانافزایــشنهاده،وانسانینیرويجملهازتولیدهزینههايکاهشموجبگلخانهايکشتهاي
شرایطمقابلدرسازهمقاومت،آبويژانرمصرفبهینهسازي،بهرهبرداريواحداثهزینههايکاهشبرايگلخانههادرمتعددياصالحات،بنابراین
.گرفتانجامگلخانهمحیطکنترلسامانههايوجوي

 :مهندسیگلخانه



Catia نرمافزارطراحیقطعاتبهصورتسهبعدي

SolidWorks نرمافزارطراحیقطعاتبهصورتسهبعدي

Autocad بهصورتدوبعدينرمافزارطراحیمکانیکیقطعات

Ansys نرمافزارتحلیلتنشبهروشاجزاءمحدود

Abaqus نرمافزارتحلیلتنشبهروشاجزاءمحدود

Fluent نرمافزارتحلیلجریانسیالبهروشدینامیکسیاالتمحاسباتی

MSC-Adams یزیکیبهینهسازيطرحسیستمهايمکانیکیقبلازرسیدنبهپیشساختف

Carrier محاسباتبارسرماییوگرماییساختمانهاباکاربردهايمختلف

Qblade شبیهسازتوربینباد

Matlab زبانبرنامهنویسی

Python زبانبرنامهنویسی

:یستمنرمافزارهاوزبانهایکاربردیدررشتهمهندسیمکانیکبیوس



:تعدادواحدهایدرسیدرمقاطعمختلف

واحد مقطع

140 (BSC)کارشناسی

32 (MSc)ارشدکارشناسی

36 (PhD)دکتری



استاد درستعداد واحدنیمسال دوماستاد درستعداد واحدنیمسال اول99ورودی 

جعتنام درسجعتنام درس

2-22اندیشه اسالیم 2-12اندیشه اسالیم 

 
ی
 11-1تربیت بدن

ی
11-2تربیت بدن

 213زراعت عمویم
ی
دکتر شریف3-3شییم عمویمدکتر سلطان

 عمویم
ی
دکتر شریعتمداری3-23ریاضیات دکتر عرب213باغبان

یک دکتر شریعتمداری3-13ریاضیات  ی  2-22فت 
ی
 صوف

ی
دکتر دهقان

یک  ی یکدکتر زرافشان2-12فت  ی  11-2آزمایشگاه فت 
ی
 صوف

ی
دکتر دهقان

یک  ی دکتر شریعتمداری213برنامه نوییس رایانهدکتر زرافشان11-1آزمایشگاه فت 

دکتر عرب حسینی 3-3استاتیک

18جمع15جمع

نیمسال چهارمنیمسال سوم98ورودی 

2-2اخالق اسالیم2-2تاری    خ تحلییل صدر اسالم

دکتر خشه چ  3-13مکانیک سیاالت دکتر شریعتمداری3-13مقاومت مصالح 

دکتر زرافشان3-3دینامیکدکتر شریعتمداری3-3(معادالت دیفرانسیل) 3ریاضیات 

 3-3آمار مهندیس
ی
 صوف

ی
حسینی دکتر عرب213مویمماشینهای کشاورزی عدکتر دهقان

دکتر شریعتمداری2-22مقاومت مصالح دکتر کوراوند11-جوشکاری و ورق کاری

دکتر شریعتمداری11-الحآزمایشگاه مقاومت مصدکتر کوراوند3-3علم مواد

ی ابزار دکتر شریعتمداری2-2محاسبات عددی دکتر کوراوند11-کارگاه ماشی 

دکتر ابونجیم1112نقشه کیسی صنعنر 

17جمع17جمع

تابستان نیمسال چهارم

33-1کارورزی 

نیمسال ششمنیمسال پنجم97ورودی 

2-2انقالب اسالیم ایران2-2تفست  موضویع نهج البالغه

3-3زبان فاریسدکتر عرب حسینی 3-3زبان انگلییس

ی   دکتر حسن3-13طراچ اجزاء ماشی 
 

دکتر ابونجیم3-3موتورهای درون سوزبیگ

دکتر ابونجیم11-وزکارگاه موتورهای درون سدکتر چگینی 3-3ترمودینامیک

ی و خاک ی و کندکتر کرمانی 213رابطه ماشی  لابزار اندازه گت  دکتر چگینی 213تر

دکتر شریعتمداری3-3ریاضیات مهندیسدکتر مساح2-12مبانی مهندیس برق 

ی دکتر مساح11-1آزمایشگاه مبانی مهندیس برق  دکتر حسن3-23طراچ اجزاء ماشی 
 

بیگ

دکتر مساح2112نقشه کیسی صنعنر 

19جمع17جمع

تابستان نیمسال ششم

33-2کارورزی 

نیمسال هشتمنیمسال هفتم96ورودی 

2-2دانش خانواده و جمعیتمهردکتر کیان213های هیدرولیک و پنوماتیکشناخت و کاربرد سامانه

 2-2تطراچ ماشینهای برداشمهردکتر کیان213مکانیک تراکتور
ی
دکتر دهقانی صوف

 دکتر حسن3-3ارتعاشات مکانیگ
 

دکتر کرمانی 2-2داشتطراچ ماشینهای کاشت و بیگ

ل پروژ دکتر کرمانی 2-2طراچ ماشینهای خاک ورزی دکتر کوراوند2-2همدیریت و کنتر

ی *  مهردکتر کیان213هداریمهندیس تعمت  و نگ* حسینی دکتر عرب3-3دینامیک ماشی 

ی *  دکتر کرمانی 213های ویژه کشاورزیماشی 

وان در های انتقال تسامانه* 

ی های کشاورزیماشی 
دکتر ابونجیم3-3

دکتر چگینی 22مبانی کارآفرینی * 

14جمع16جمع

واحد14: دروس اختیاری ارائه شده* 

(واحد140واحد الزم  برای فارغ التحصییل)145: جمع کل واحدها

دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، 
(22/02/99: 6بازنگری)برنامه هشت ترمه کارشناسی مهندسی مکانیک بیوسیستم، گرایش طراحی ماشینهای کشاورزی 

(22/02/99: 6بازنگری)رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم  "کارشناسی ارشد"برنامه مقطع -پردیس ابوریحان گروه مهندسی فنی کشاورزی 



استاددرستعدادواحدنیمسالدوماستاددرستعدادواحدنیمسالاول

-طرحوتحلیلآزمایشچیدکترخشه2-2لیریاضیاتمهندسیتکمی

هايمهندسی
دکتردهقانیصوفی2-2

گروه1-1سمیناردکترچگینی21۳گیريپیشرفتهاندازه
دکترعربحسینی2-2روشتحقیقدکترکوراوند21۳فرآیندتولید*

دکترمساح،دکتر21۳طراحیبهکمکرایانه
کوراوند

دکترمساح۳-۳هاطراحیمکانیزم*

هايکنترلسامانه*
خودکار

دکترزرافشان۳-۳

11جمع11جمع

نیمسالچهارمنیمسالسوم
گروه6-6پایاننامهدکترزرافشان۳-۳هوشمصنوعی*
دکترعربحسینی1-1مسألهمخصوص*

گروه6-6پایاننامه
6جمع1۰جمع

(واحد۳2واحدالزمبرايفارغالتحصیلی)۳2:جمعکلواحدها(واحد1۳واحداختیاريالزم)واحد1۳:دروساختیاريارائهشده*

طراحی و ساخت : دروس ارشد گرایش



استاددرستعدادواحدنیمسالدوماستاددرستعدادواحدنیمسالاول
یدکتردهقانیصوف2-2هايمهندسیطرحوتحلیلآزمایشچیدکترخشه2-2ریاضیاتمهندسیتکمیلی

وفناوريتولیدوکاربردبی*
انرژي

گروه1-1سمیناردکتردهقانیصوفی2-2

دکترعربحسینی2-2روشتحقیقبیگیدکترحسن۳-۳هايتکمیلیزیستسوخت*
چیدکترخشه۳-۳ترمودینامیکپیشرفتهدکترچگینی21۳گیريپیشرفتهاندازه*

مهردکترکیان2-2ارزیابیچرخهزیست*
دکترکرمانی۳-۳ورزيسامانههايفتوولتاییکدرکشا*

1۳جمع1۰جمع
نیمسالچهارمنیمسالسوم
گروه6-6پایاننامهچیدکترخشه۳-۳انتقالحرارتپیشرفته

دکترعربحسینی1-1مسألهمخصوص*
گروه6-6پایاننامه

6جمع1۰جمع
(واحد۳2واحدالزمبرايفارغالتحصیلی)۳2:جمعکلواحدها(واحد1۳واحداختیاريالزم)واحد14:دروساختیاريارائهشده*

انرژی های تجدید پذیر : دروس ارشد گرایش



استاددرستعدادواحدنیمسالدوماستاددرستعدادواحدنیمسالاول
فیدکتردهقانیصو2-2هايمهندسیطرحوتحلیلآزمایشچیدکترخشه2-2ریاضیاتمهندسیتکمیلی

گروه1-1سمیناردکترابونجمی۳-۳روشهايارزیابیکیفیتموادغذایی
تردک-دکترکیانمهر۳-۳خواصمهندسیموادبیولوژیکی*

کرمانی
یدکترعربحسین2-2روشتحقیق

اصولمهندسیفراوريموادغذایی*دکترزرافشان۳-۳هوشمصنوعی*
ومحصوالتکشاورزي

دکترچگینی۳-۳

مهردکترکیان2-2ارزیابیچرخهزیست*
اندمهندسیماشینهايفراوريپسم*

درکشاورزي
مهردکترکیان2-2

14جمع11جمع
نیمسالچهارمنیمسالسوم

گروه6-6پایاننامهچیدکترخشه۳-۳ذاییمکانیکسیاالتکاربرديدرصنایعغ
دکترعربحسینی1-1مسألهمخصوص*

گروه6-6پایاننامه
6جمع1۰جمع

(واحد۳2واحدالزمبرايفارغالتحصیلی)۳2:جمعکلواحدها(واحد1۳واحداختیاريالزم)واحد14:دروساختیاريارائهشده*

فناوری پس از برداشت: دروس ارشد گرایش



.نمایدانتخابدرسیواحد2۰حداکثرو12حداقلاستالزمتحصیلینیمسالهردردانشجو•

.کنداخذدرسیواحد24بعدنیمسالدرآموزشیگروهمدیرتاییدباتواندمیباشد17حداقلنیمسالیکدردانشجونمراتمیانگیناگر•

.نمایداخذواحد24میتوانددباالبه1۰کلمیانگینداشتنشرطبهباشدداشتهماندهباقیدرسیواحد24حداکثرآخرنیمسالدردانشجوچنانچه•

.نمایداخذاستادبهمعرفیصورتبهرادروسآموزشی،گروهتاییدباتواندمیباشدداشتهنظريدرسدوحداکثرنیمسالآخریندردانشجوکهصورتیدر•

.نمایداخذداستابهمعرفیصورتبهرانظريبخشتواندمیباشد،گذراندهراعملیدورهامانکندکسبقبولینمرهولیکردهاخذرانظري-عملیدرسیکدانشجوییچنانچه•

آموزشیشورايتصویببادارداختیاردانشگاهنشودخودهايواحدگذراندنبهموفقمدتایندردانشجوچنانچهاست،سال4پیوستهکارشناسیهايدورهدرتحصیلمجازمدت•

ازسنواتشافزایهزینهشود،میمحرومتحصیلازنگرددهاواحدگذراندنبهموفقنیزمدتایندردانشجوچنانچهودهدافزایشراتحصیلمجازمدتنیمسالدوحداکثردانشگاه

.گرددمیاخذدانشجویان

.باشدمی1۰درسهردرقبولینمرهحداقلشد،خواهدحذفدرموجه،آنتشخیصصورتدروصفردرسآننمرهباشدداشتهغیبتجلسات(۳/16)ازبیشدرسیدردانشجواگر•

.نداردیريتاثمیانگیندرولیمیماندباقینمراتریزدرمردودينمرهبگیرد،مذکوردرسازقبولینمرهبعدهايترمدرونکندکسبقبولینمرهدرسیدردانشجوییاگر•

.نمایداخذواحد14تنهامیتواندبعديترمدرومیگرددتلقیمشروطنیمسالآندردانشجوباشد12ازکمترنیمسالیکدرنمراتمیانگینچنانچه•

.شودمیمحرومتحصیلازباشدشدهمشروطمتناوبیامتوالیازاعمنیمسال۳پیوستهکارشناسیدردانشجوییچنانچه•

.نمایداستفادهتحصیلیمرخصیازنیمسالدوحداکثرتحصیلمجازسنواترعایتباتواندمیدانشجو•

.شودمیمحسوبتحصیلازانصرافتحصیلینیمسالهردردانشجونکردننامثبت•

.ستامجازآنعکسبرولیاستممنوعحضوريوحضورينیمهبهحضوريازروزانه،بهشبانهازدولتی،بهدولتیغیرباالتر،هايدورهبهپایینهايدورهازرشتهتغییر•

.استدورهپایاندر12حداقلکلمیانگینداشتنآموختگیدانشمالک•

•

:خالصهآییننامهکارشناسی



.کندانتخابآموزشیگروهتاییدوراهنمااستادنظرباراخودنامهپایانموضوعتحصیلی،سومنیمسالشروعازقبلاستموظفدانشجو•

.شودمیانجامموسسهنامهشیوهطبقموسسهازخارجراهنمااستادانتخابنحوهوشرایط•

.شودمیانجامموسسهازخارجیاگروههماناساتیدازآموزشیگروهتاییدوراهنمااستادپیشنهادبهمشاور،استادانتخاب•

.شودمیانجامزیرشرحبهوکیفیصورتبهآنارزشیابیوشودنمیمحاسبهکلمیانگیندرنامهپایاننمره•

.(19الی2۰)عالی،(1۸الی1۸.99)خوبخیلی،(16الی17.99)خوب،(14الی15.99)متوسط،(14ازکمتر)مردود•

14ازکمتردورهآموزشیهايواحدکلمیانگینچنانچه.استنامهپایانازدفاعوآموزشیگذراندههايواحداساسبر14حداقلکلمیانگینداشتنآموختگی،دانشمالک•

باکههاییدرسازواحد1۰حداکثراخذباتاشودمیدادهفرصتويبهتحصیلیسنواتمجازسقفرعایتباسالیکتنهاونداردرانامهپایانازدفاعاجازهدانشجوباشد

.برساند14حداقلبهراگذراندههايواحدکلمیانگیناست،گذرانده14ازکمترنمره

.شودمیاعطاويبهدرسیهايواحدگذراندنگواهیفقطبرساندپایانبهراتحصیلیدورهنتوانددلیلیهربهکهدانشجویی•

.گرددمیمحرومتحصیلادامهازنمایدعلمیتخلفبهاقدامنامهپایانتدوینحیندانشجوچنانچه•

.استآموزشیشیوهدردرسنمرهآخرینثبتزمانیاوپژوهشی_آموزشیشیوهدرنامهپایانازقبولقابلدفاعروزآموختگی،دانشتاریخ•

خالصهآییننامهآموزشیدورهکارشناسیارشدناپیوسته



خالصهآییننامهآموزشیدورهدکتریتخصصی
.استپذیرامکانباریکصرفاتخصصیدکتريتحصیلیدورهدردانشجوهربرايرایگانآموزش•

.استممنوعتحصیلیهايدورهسایریادورههماندردورهاینهمزمانتحصیلهمچنین.استوقتتمامصورتبهتخصصیدکتريدورهدرتحصیل•

.استممنوعدولتیغیریادولتیازاعمهاموسسهسایریاموسسههماندرانتقالورشتهتغییر•

.استنیمسالپایان(امتحانات)ارزشیابیهفتهدووآموزشهفته16شاملهفته،1۸تحصیلینیمسالهر•

یمسالنورایگاناولنیمسالکهیابدمیافزایشنیمسالدوتاحداکثرتحصیلمدتنیاز،صورتدر.استتحصیلینیمسال۸حداکثرونیمسال6حداقلتخصصی،دکتريدورهدرتحصیلمدت•

.باشدمیهزینهمشمولدوم

.استپژوهشیواحد24تا1۸وآموزشیواحد1۸تا12تعداداینازکهاستواحد۳6تخصصیدکتريدورهدرسیهايواحدتعداد•

.کندانتخابدرسیواحد1۰حداکثرو6حداقلاستالزمتحصیلینیمسالهردردانشجو•

..باشدمی16آموزشیهايواحدتمامگذراندنازپسقبولقابلکلمیانگینو14درسهردرقبولینمرهحداقل•

يبرارادروسیتحصیلینیمسالیکدرفقطگروهتاییدوراهنمااستادنظربااستموظفدانشجوباشد16ازکمترآموزشیهايواحدتمامگذراندنازپسدانشجونمراتکلمیانگینچنانچه•

.شودمیمحرومتحصیلادامهازاینصورتغیردرکنداخذکلمیانگینترمیم

.نمایدپرداختراآنبهمربوطهزینهدرسهمانمجددانتخاببراياستموظفآن،موجهغیرحذفیادرسهردرقبولینمرهکسبعدمصورتدررایگان،آموزشمشمولدانشجوي•

.شودیمحذفدرسآنوگرددمیتلقیموجهغیرغیبتاینکند،غیبتدرسامتحانجلسهدریاکندغیبتهاکالسازشانزدهمسهازبیشدرسیکدرنیمسالطولدردانشجوچنانچه•

.استالزامیدورهآموزشیهايواحدتماماز16حداقلکلمیانگینکسب،(جامعآزمون)جامعارزیابیمرحلهبهورودبراي•

.کندشرکتجامعارزیابیدردیگرباریکصرفااستمجازدانشجواینصورتغیراست،در16جامعارزیابیدرقبولینمرهحداقل•

.باشندداشتهاستادیاريحداقلعلمیمرتبهحتمابایدکهباشدداشتهدومراهنماياستاداصلی،راهنماياستادبرعالوهاستمجازدانشجو•

.استالزامییارياستاددرجهباراهنمااستادبرايارشدکارشناسیدانشجويدوحداقلراهنماییوتکمیلیتحصیالتدورهدرتدریسسابقهسالسهحداقلداشتن•

.استپذیرامکانآموزشیگروهتاییدوراهنمااستادپیشنهادبهمشاوراستادانیااستادانتخاب•

•



خالصهآییننامهآموزشیدورهدکتریتخصصی

.کندسفرخارجییاداخلیعالیآموزشیهايموسسهازیکیبهمطالعاتیفرصتعنوانبارسالهتدوینزماندراستمجازدانشجو•

حضوردرتاسمجازراهنمااستادان/استادتاییدبارساله،ازمستخرجپژوهشی_علمیمقالهدوچاپوعلمیهايدستاوردکفایتشرطبهرسالهتدوینازپسدانشجو•

.کنددفاعخودرسالهازداورانهیات

گروهارجخازنیزعضودووداخلازعضویهکهاستاستادیاريمرتبهحداقلبا(مشاوروراهنمااستادانبرعالوه)علمیهیاتعضوسهتعدادازمتشکلداورانهیات•

.شوندمیانتخابآموزشی

،(1۸-1۸.99)خوبخیلی،(16-17.99)خوبدرجهباقبول،(16ازکمتر)مردود:شودمیزیرشرحبهآنارزشیابیوشودنمیمحاسبهکلمیانکیندررسالهنمره•

(19-2۰)عالی

.کنددفاعخودرسالهازوشرکتدفاعجلسهدردوبارهتاشودمیدادهاجازهدانشجوبهنیمسالیکحداکثرشوداعالممردودرسالهارزشیابیچنانچه•

.استرسالهازقبولیدرجهکسبودفاعروزآموختگی،دانشتاریخ•

ثابترسالهاماتمازپسرسالهدرعلمیتخلفچنانچه.شدخواهداقدامدستورالعملونامهآیینمطابقنمایدعلمیتخلفبهاقدامرسالهتدوینحیندردانشجوچنانچه•

.شدخواهدويتحصیلیمدرکابطالبهمنجرشود
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دکترغالمرضاچگینی

(دانشیار)

:تخصص
لخانهفرآوري،مهندسیگتخصصفناوريپسازبرداشت

:پستالکترونیکی
chegini@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ohJ3pfsAAAAJ
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سورترگلهایشاخهبریده

Cut flowers sorter

سورترانواعگلهـابـهروشپـردازش

تصویر

قابلیتاسـتفادهبـرايانـواعگـلهـاو

میوهها

ماشـیندرجهبنديگلمبتنیبربینـایی

سبرايخودکارنمودنبرخیعملیاتپـ

اریتـهطبقهبندي،شناساییو)ازبرداشت

(ودرجهبنديگلهايشاخهبریده



خشککنهوایفشرده

Impingement Jet Dryer



دکترپیامزرافشان

(دانشیار)

تیکدینامیک،کنترلوربا:تخصص

:پستالکترونیکی
p.zarafshan@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=628

uCNoAAAAJ

https://profile.ut.ac.ir/~p.zarafshan

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=628uCNoAAAAJ
https://profile.ut.ac.ir/~p.zarafshan


Swing Pruning Cutter along Power Lines

This research presents a solution to prune trees near the power lines

using a robotic system. As trees provide many ecosystem services,

they are essential elements to construct the green space. But, some

problems are created when they are placed right-of-way the power

lines. This causes that tree branches have more growth toward

power lines and then, they contact with power towers. This contact

is one of the major reasons which interrupt power transmission

services. In addition, this contact can cause that trees catch fire. To

avoid this contact, branches need to be pruned. To control the

growth of trees branches along the power lines, the pruning task

must be regularly done. This task along the power lines is too

dangerous and so, the usage of safe instrument is the first

prerequisite. To this end, an autonomous robotic system can be

considered. Using this system, the accuracy and quickness of

operation is also obtained. Thus, in this paper, a robotic system is

proposed to prune trees along power lines. This robot is an

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) which manipulates a swing chain

saw system. The assumed flying robot is an Octorotor which was

manufactured in AGRINS laboratory of Tehran University. Then,

design procedure and dynamic modeling analysis of this robotic

system is studied.



Dredger Robot for Irrigation Canals

This research presents a solution to dredging the

irrigation canals using a robotic system. Water is an

essential life-sustaining element. Considering the

importance of fresh water for life, It should be

avoided its waste as much as possible. Given the

reduced natural water availability in semi-arid

areas, complex supply systems were developed.

Irrigation canals are artificial linear structures in

the landscape that transport water. One of the

important management measures in relation to water

channels is to control the removal of vegetation in

the canal to prevent water loss in this area. The

growth of plants within the canal will reduce the

effective capacity of the channel for water transfer

as well as the velocity of water flow inside the canal.

As a result, water evaporates from within the canal,

followed by water loss. Another method for

controlling aquatic plants is dredging and deepening

of their beds. Dredging will save water and will

prevent it from wasting. In this research, a robotic

system is proposed to dredging the irrigation canals.

The assumed robot was manufactured in AGRINS

laboratory of Tehran University



:تخصص
وادخواصحرارتیورطوبتیموادکشاورزيفنآوريفرآوريم

زیستتودهکشاورزي

:پستالکترونیکی
kianmehr@ut.ac.ir 

(اداست)دکترمحمدحسینکیانمهر

https://scholar.google.com/citations?user=SY8sSkQAAAAJ&hl=en

https://profile.ut.ac.ir/en/~kianmehr

https://scholar.google.com/citations?user=SY8sSkQAAAAJ&hl=en
https://profile.ut.ac.ir/en/~kianmehr


درصد۳5تا12امکانپلتکردنموادبامحتويرطوبتی

ازجملهچـوب،خـاکارهکارخانجـات)پلتکردنموادسوختی

(تولیدمحصوالتچوبی،زبالههايآبیوانواعپالستیک

یمیاییتولیدکاتالیزورهايشیمیاییدرصنایعپتروشیمیوش

مساعدکردنموادزیستتودهجهتتولیدبیوگاز

ايتولیدحداکثرياتانولازپلتموادبرپایهموادنشاسته

(RDF)پلتزبالهریجکتی

یمصرفانرژيپاییننسبتبهدستگاهپلتکنرینگ

الیدستگاهپلتسازموادزیستتودهباغلتکوقالبتختجهتافزایشچگ
Biomass pelletizing machine with roller and flat mold to increase 

density



کاهشمقاومتمکانیکیخاک

ظرفیتپذیريخاکبرايذخیرهسازيآب

کـودنگهداريمـوثر)افزایشظرفیتتبادلیونیخاک

(شیمیایی

افزایشموجوداتمیکروسکوپیمفیددرخاک

افزایشاسیدهیومیکخاک

بدونبوودود

قابلاستفادهدرکارخانجاتفرآوريمیوهوسبزي

جاتوقابلاستفادهدرگلخانههايتولیـدگـلوصـیفی

سبزیجات

ــد ــتتولی ــگاهیجه ــايدانش ــاردرمکانه ــتک قابلی

کمپوستازباقیماندههايهرسدرختان

یزلیدستگاهکمپوستسازخودگردانباموتوربرقیود
جهتاستفادهدرفضاهایشهری

Self-propelled composting machine with electric 

and diesel engines for use in urban spaces



(استاد)دکترسیدرضاحسنبیگیبیدگلی

:تخصص
صداوارتعاشروشاجزايمحدود،طراحیماشینهايکشاورزي

:پستالکترونیکی
rhbeigi@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=HQkHkrsAAAAJ

&hl=en

https://profile.ut.ac.ir/~rhbeigi

https://scholar.google.com/citations?user=HQkHkrsAAAAJ&hl=en
https://profile.ut.ac.ir/~rhbeigi


سامانهتولیدهمزمانبرقوحرارتدرمقیاسمیکروکمصدا
Silent Micro CHP

هاومورداستفادهدربیمارستانها،دامداریها،مرغداری

مناطقدورازشبکهبرق

زوزباتامینحرارتازطریقبازیافتانرژياتالفیاگ

استفادهازمبدلحرارتیپوستهولوله

کــمصــدابــودنســامانهوقابــلاســتفادهدرمنــازل

مسکونی

کیلووات2/94بیشینهبرقتولیدي

کیلووات۳/۳7بیشینهحرارتتولیدي

درصد75بازدهکلی



دکتراکبرعربحسینی
(دانشیار)

:تخصص
فناوريپسازبرداشتخشککنها

:پستالکترونیکی
ahosseini@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=04M0fjwAAA

AJ

https://profile.ut.ac.ir/en/~ahosseini

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=04M0fjwAAAAJ
https://profile.ut.ac.ir/en/~ahosseini


کندوارساختوارزیابیخشکطراحی،
شلتوکبوسیلهسامانهتامینحرارتاز

انرژیخورشیدی
Design, construction and performance 

evaluation of paddy rotary dryer by solar 
heating system

مورداستفادهدرکارخانجاتبرنج

تامینحرارتبااستفادهازانرژيخورشیدي

مصرفانرژيکمتر

میزانتـرکبسـیارکـمدرمحصـولنهـاییدر

مقاعملکردوبازدهیباال

یسهباسایرخشککنهايرایج



:تخصص
رباتیکواتوماسیون،طراحیماشینهايکشاورزي،

رابطهماشینوخاک

:پستالکترونیکی
jmassah@ut.ac.ir

دکترجعفرمساح
(دانشیار)

https://scholar.google.com/citations?user=mUdpiLUAAAAJ&hl=en

https://profile.ut.ac.ir/~jmassah

https://scholar.google.com/citations?user=mUdpiLUAAAAJ&hl=en
https://profile.ut.ac.ir/~jmassah




:تخصص
اختدرساختوتولید،سیستمهايمیکروالکترومکانیکی،س

مقیاسمیکرو،ماشینکاري

:پستالکترونیکی
skouravand@ut.ac.ir

دکترشهریارکوراوند

(استادیار)

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=s10VwcQAAAAJ

https://profile.ut.ac.ir/~skouravand/network

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=s10VwcQAAAAJ
https://profile.ut.ac.ir/~skouravand/network


وحرارتیانرژیاتالفکاهشبرایچرخانایصفحهحرارتیبازیابمبدلیک،پژوهشایندر
.تاسشدهساختهوطراحیبرخوردیجتهایکنخشکالکتریکیانرژیمصرفکاهشهمچنین

خروجیرفتههدرگرمهوایازاستفادهباکنخشکبهورودیهوایکردنگرمپیشبرایمبدلاین
طراحییتاگوچروشبهآزمایشات.گرفتقرارتحلیلوتجزیهوبررسیموردوشدهساختهوطراحی
مبدلاین.استگردیدهانجامتاگوچیروشباچرخانحرارتیبازیابعملکردسازیبهینهوشده

زیگزاگشکلدارایکهمترمیلی0.5ضخامتباآلومینیومهایورقازوبودهبازیابینوعازحرارتی
بهرمگسیالازحرارتانتقالعملانجامبرایشودمیحرارتانتقالسطحافزایشباعثوباشدمی

سیالدبیماتریس،چرخشسرعتپارامترهایتاثیرمطالعهایندر.استشدهاستفادهسردسیال
تیحرارمبدلکاراییرویبرصفحاتپروفیلوماتریسهندسهگرم،سیالخروجیدمایورودی،
آنودایزهایورقبامبدلبرایهاپارامتراینتمامیهمچنین.استشدهسازیبهینهوبررسیمطالعه،

مبدلکاراییولینداشتهتغییریهاپارامتررفتارکهبودهآنازحاکینتایجاست،شدهانجامنیزشده
نشانخوداز%22حدوددرافتیمتوسططوربهمعمولیهایورقازاستفادهبامبدلبامقایسهدر

ایزآنودآلومینیومورقدرخوردگیکهبودهازحاکیخوردگیهایآزموننتایجهمچنین.استداده
.استداشتهتوجهیقابلتغییرمعمولیآلومینیومورقبهنسبتراشده

کنهوایخشکبرایپیشگرمکردنسامانهبازیابحرارتیبهینهسازیساخت،ارزیابیو



دکترمرتضیخشهچی

(استادیار)

تبدیلانرژي-مهندسیمکانیک:تخصص

:پستالکترونیکی
m.khashehchi@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=KjPYKLAAAA

AJ

https://profile.ut.ac.ir/~m.khashehchi

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=KjPYKLAAAAAJ
https://profile.ut.ac.ir/~m.khashehchi


روشبهآبشیرینسازآزمایشگاهیسامانهی
خازنیدیونیزه

CDI Desalination unit



ازنیخدیونیزهروشبهآبشیرینسازآزمایشگاهیسامانهی

CDI Desalination unit



دکترمسعوددهقانیصوفی

(استادیار)
فناوريسوختهاوروانکارهايزیستی:تخصص

بهطراحی،ساختوارزیابیراکتورجریاننوسانی:پروژه
هشگرانصندوقحمایتازپژو-منظورتولیدروانکارزیستی

کشور

:پستالکترونیکی
dehghanisoufi@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=BfnLm-EAAAAJ

https://profile.ut.ac.ir/~dehghanisoufi

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=BfnLm-EAAAAJ
https://profile.ut.ac.ir/~dehghanisoufi


:تخصص
رزيکیفیتسنجیغیرتخریبیمحصوالتکشاو

فراصوتوصدادرکشاورزي

:پستالکترونیکی
abonajmi@ut.ac.ir

دکترمحمدابونجمی

(دانشیار)

https://scholar.google.com/citations?user=ZQ6yK0IAAAAJ&h

l=en

https://profile.ut.ac.ir/~abonajmi/fingerprints

https://scholar.google.com/citations?user=ZQ6yK0IAAAAJ&hl=en
https://profile.ut.ac.ir/~abonajmi/fingerprints


ولمحصسنجیبافتوجداسازيدرجهبندي،
بدونصوتیسیگنالهايپردازشروشبا

االترینبباومحصولبافتبهرساندنآسیب
.ممکنزمانکمتریندردقت

والتیمحصدرونیسنجیکیفیتبرايمناسب
درترکوپستهسیبزمینی،هندوانه،مانند
تفادهاسباثانیهازکسريدرتخممرغپوسته

آکوستیک،ضربهپالس،مرسومروشاز
ايسیگنالهپردازشوآکوستیکارتعاش
.اکتسابیصوتی
وبافتیسفتبرخطتشخیصبرايباالتوانایی
ورتبصکشاورزيمحصوالتداخلیکیفیت

غیرمخرب

سامانهکیفیتسنجیمحصوالتغذاییو

کشاورزیپاسخضربهباکمکصداسنج

1آزمایشگاهیکالس



:تخصص
وساختطراحی،برداشت،ازپسآوريفن

خواصکشاورزي،هايماشینارزیابی
زي،کشاورمحصوالتمکانیکیوفیزیکی
خاکوماشینرابطه

:پستالکترونیکی
amkermani@ut.ac.ir

دکترعلیماشاهللکرمانی
(استادیار)

https://scholar.google.com/citations?user=LBZlTWEAAAAJ&hl

=en

https://profile.ut.ac.ir/~amkermani

https://scholar.google.com/citations?user=LBZlTWEAAAAJ&hl=en
https://profile.ut.ac.ir/~amkermani


دکترسیدمهدیشریعتمداری

سیدمهدی،میرهادیشیوازاد،محمود،الهیانجتبی
ولیتزئنوعدوازاستفادهاثراتبررسیشریعتمداری،

خونکیبیوشیمیایعواملبرغذائیهایجیرهدرطبیعی
هایجوجهعملکردوبدنداخلیاندامهاینسبیوزن

1383،17،3سازندگی،وپژوهشگوشتی،
دیسیدمه،خزائیجوادعلیمردانی،رضا،مساحجعفر•

ارخودکپروفیلوگرافساختوطراحیشریعتمداری،
،1387،10کشاورزی،مجلهبرگردان،صفحه

•

:الکترونیکیپست

shariatm@ut.ac.ir

mailto:shariatm@ut.ac.ir


یطیشبیهسازخورشیدمجهزبهکنترلشرایطمح
برایآزمونپنلهاوسلولهایخورشیدی

فتوولتائیک
Solar simulator equipped with an 

environmental chamber for testing of  PV



کارشناسآموزشی،واحدمقاومتمصالح،
مکانیکخاکوفیزیک

:ایمیل
ztorki@ut.ac.ir

خانممهندسزهرهترکی



منشیگروه

 storktaz@ut.ac.ir:ایمیل

:شمارههايتماس
۳6۰4۰614
۳6۰41۰5۸

1۰1:داخلی

خانممهندسسمیهترکتاز



اروماشینابز-کارشناسکارگاهتراشکاري
ریختهگري

:ایمیل
rasoul.sohrabi@ut.ac.ir

آقایمهندسرسولسهرابی


































