گروه مهندسی فنی کشاورزی

دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
پاییز 1399

مقدمهای بر پردیس ابوریحان :
پردیس ابوریحان یکی از موسسات آموزشی – تحقیقاتی دانشگاه تهران واقع در
شهر پاکدشت در جنوب شرقی استان تهران میباشد .این مجموعه به مساحت ۳۰
هکتار ،شامل  ۸هکتار مزرعه تحقیقاتی – آموزشی است.
پردیس ابوریحان در کیلومتر  22جاده خاوران در شهرستان پاکدشت واقع شده
است .پردیس ابوریحان در مهرماه سال  1۳۳1با نام دانشسراي کشاورزي فعالیت
خود را آغاز نمود و در مهرماه  1۳45به دانشسراي عالی سپاه دانش تغییر نام داد.
در سال  1۳54در سطح فوق دیپلم در این مرکز رشته ماشینهاي کشاورزي مورد
تصویب قرار گرفت .بعد از پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی در سال  1۳62تحت
پوشش دانشگاه تهران قرار گرفت.

گروه های آموزشی پردیس ابوریحان :
گروه مهندسی فنی کشاورزي
گروه باغبانی
گروه علوم دام و طیور
گروه آبیاري و زهکشی
گروه علوم زراعی و اصالح نباتات
گروه حشره شناسی و بیماري هاي گیاهی
گروه فناوري صنایع غذایی

مقدمهای بر گروه مهندسی فنی کشاورزی :

رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم از سال  6۳با دوره کاردانی تحت عنوان گروه
امور فنی کشاورزي دایر گردید و دوره کارشناسی ناپیوسته از سال  72ادامه و
اولین دوره پذیرش کارشناسی پیوسته در سال  1۳۸6از طریق آزمون سراسري
انجام گردید .اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد در سال  1۳۸7پذیرش
شده اند و اولین دوره دانشجویان مقطع دکتري در سال  1۳9۰پذیرفته شدند.
در حال حاضر گروه مهندسی فنی کشاورزي در سه مقطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد و دکتري مهندسی مکانیک بیوسیستم فعالیت دارد.
این گروه با داشتن  5کارگاه ماشینکاري ،صنعتی و ماشینهاي کشاورزي و بیش
از  2۰آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی از قابلیتهاي باالیی براي تربیت نیروي
متخصص درزمینه هاي طراحی و ساخت ماشینهاي کشاورزي تا فناوري هاي
نوین بیوسیستم داراست .همچنین با اختراعات متعدد در دوره هاي کارشناسی
ارشد و دکتري توانسته داست دانش الزم براي تولید محصوالت جدید را ارائه
دهد و در طول چند سال اخیر گروه مهندسی فنی کشاورزي با تولید مقاالت
علمی پژوهشی متعدد در مجالت خارجی و داخلی جزء شاخص ترین گروههاي
علمی دانشگاه تهران می باشد.

انرژیهایتجدیدپذیر:
انرژي هاي تجدیدپذیر ،به انواعی از انرژي میگویند که منبع تولید آن ،بر خالف
انرژيهاي تجدیدناپذیر (فسیلی) ،قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک
بازه زمانی کوتاه مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی منابعی هستند که پس از
مصرف به راحتی جایگزین میشوند.
در سالهاي اخیر با توجه به این که منابع انرژي تجدیدناپذیر رو به اتمام هستند

این منابع مورد توجه قرار گرفتهاند .در سال  2۰۰6حدود  1۸٪از انرژي
مصرفی جهانی از راه انرژيهاي تجدید پذیر بدست آمده است .سهم زیستتوده
بهطور سنتی حدود  ،1۳٪که بیشتر جهت حرارت دهی و  ۳٪انرژي آبی بود.
 ٪4.2باقیمانده شامل نیروگاهاي آبی کوچک ،زیست توده مدرن ،انرژي بادي،

انرژي خورشیدي ،انرژي زمینگرمایی و سوختهاي زیستی میباشد که به
سرعت در حال گسترش هستند.
نگرانی درباره تغییرات زیستمحیطی در کنار افزایش قیمت روزافزان نفت و اوج
تولید نفت و حمایت دولتها ،باعث رشد روزافزون وضع قوانینی میشود که
بهرهبرداري و تجاري سازي این منابع سرشار تجدیدپذیر را تشویق میکنند.

متخصصان ،انرژي را موتور محرکه توسعه همه جانبه اقتصادي در تمام کشورها می دانند و چگونگی استفاده از منابع انرژي در دسترس را عمده ترین عامل
توسعه اقتصادي جوامع پس از نیروي انسانی به شمار می آورند .نگرانی درباره تغییرات زیست محیطی در کنار قیمت روزافزون سوخت هاي فسیلی باعث
وضع قوانینی می شود که بهره برداري و تجاري سازي منابع سرشار تجدیدپذیر را تشویق می کنند .انرژي هاي تجدیدپذیر به انواعی از انرژي گفته می شود
که بر خالف انرژي هاي تجدیدناپذیر قابلیت بازیابی مجدد در طبیعت را دارند .انرژي خورشیدي ،بادي ،زمین گرمایی ،زیست توده ،هیدروژن و پیل سوختی،
اقیانوسی و آبی از جمله انرژي هاي تجدیدپذیر هستند .رو به اتمام بودن منابع سوخت هاي فسیلی و هسته اي و تخریب محیط زیست توسط آالینده هاي ناشی
از بهره برداري از این منابع انرژي ،گزینه استفاده و توسعه کاربرد انرژي هاي تجدیدپذیر را امري ضروري و اجتناب ناپذیر نموده است .اما استفاده از منابع
انرژي هاي تجدیدپذیر با یک چالش عمده روبروست و آن هم قیمت تمام شده باالي انرژي حاصل از آنهاست .تکنولوژي استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر
نسبتاَ نو بوده و پرداختن به این انرژي ها از نظر پژوهشی و کسب دانش فنی و اقتصادي کردن آنها امري اجتناب ناپذیر براي هر ملتی است .متخصصین و
برنامه ریزان انرژي در دنیا اتفاق نظر دارند که انرژي هاي تجدیدپذیر باید نقشی بهتر از آنچه که امروزه در دنیا براي تامین انرژي مورد نیاز جوامع بشري
دارند ،ایفا نمایند.

طراحیوساخت:
این گرایش مربوط به طراحی  ،ساخت  ،تعمیر و همچنین بهینه سازي
ماشین آالت کشاورزي و صنایع مرتبط با کارخانجات غذایی بوده و
از علوم و فنون مهندسی مکانیک در طراحی و ساخت این ابزارآالت

استفاده می شود که به تحصیالت و تجاربی نیازمند است تا رویههاي
مهندسی را در پروسههاي تولید (قالبسازي ،جوشکاري ،ماشینکاري،
تعمیرات و نگهداري و  )...در همه زمینهها آموخته ،بکار برده و
کنترل کند .این به توان برنامهریزي در فرایندهاي تولید نیازمند

است تا درباره ابزارها ،روندها و ماشینآالت و تجهیزات تحقیق کند
و آنها را بهبود بخشد و امکانات و سیستمها را براي تولید
فراوردههاي با کیفیت و هزینهي بهینه یکی کند .این گرایش در
زمینه ساخت و طراحی و بهینهسازي ماشینهاي کشاورزي و
ماشینهاي صنایع مرتبط با کارخانهها غذایی بوده و از علوم مهندسی
مکانیک به منظور طراحی و ساخت ماشینها استفاده میکند.

فناوریپسازبرداشت:
این گرایش به بکارگیري فنون و علوم مکانیک در طراحی ماشینهاي
صنایع غذایی ،بکارگیري روشهاي نوین در کارخانجات از قبیل بینایی

رباتها به منظور تشخیص و دستهبندي تولیدات کارخانجات در
بستهبندي و غیره میپردازد.
 -1به عنوان کارشناس متخصص در طراحی تجهیزات و ماشینهاي
صنایع غذایی و فرآوري محصوالت کشاورزي
 -2به عنوان مسئول فنی خطوط و کارخانههاي صنایع غذایی و فرآوري
محصوالت کشاورزي
 -۳به صورت کارشناس متخصص براي کمک در امر برنامهریزي،
طراحی دستگاهها ،خطوط تولید و سامانههاي توسعه مواد غذایی و فرآوري
محصوالت کشاورزي

مهندسیگلخانه :
کمیابی منابع تولید ،همواره بشر را به این فکر وا داشته است تا به دنبال راه حلهاي کاراتري براي تامین غذاي خود ،به خصوص از طریق کشــاورزي
باشد .از سوي دیگر ،ماهیت تولید فصلی محصوالت کشــاورزي باعث ایجاد ناهماهنگی در زمان عرضه و تقاضاي این محصوالت می شود .این دو مسئله
باعث بوجود آمدن ابعاد تازهتري در شیوههاي تولید شده است ،از جمله این شــیوهها کشتهاي گلخانهاي میباشند ،همین امر منجر به توسعه انواع
گلخانه ها در قرن بیستم شد.
کشتهاي گلخانهاي موجب کاهش هزینههاي تولید از جمله نیروي انسانی و نهاده ،افزایــش راندمان عملکرد و تولید خارج از فصل محصوالت می شود.
بنابراین ،اصالحات متعددي در گلخانهها براي کاهش هزینههاي احداﺙ و بهرهبرداري ،بهینهسازي مصرف انرژي و آب ،مقاومت سازه در مقابل شرایط
جوي و سامانههاي کنترل محیط گلخانه انجام گرفت.

نرمافزارهاوزبانهایکاربردیدررشتهمهندسیمکانیکبیوسیستم:
نرمافزارطراحیقطعاتبهصورتسهبعدي

Catia

نرمافزارطراحیقطعاتبهصورتسهبعدي

SolidWorks

نرمافزارطراحیمکانیکیقطعات بهصورتدوبعدي

Autocad

نرمافزارتحلیلتنشبهروشاجزاءمحدود

Ansys

نرمافزارتحلیلتنشبهروشاجزاءمحدود

Abaqus

نرمافزارتحلیلجریانسیالبهروشدینامیکسیاالتمحاسباتی

Fluent

بهینهسازيطرحسیستمهايمکانیکیقبلازرسیدنبهپیشساختفیزیکی

MSC-Adams

محاسباتبارسرماییوگرماییساختمانهاباکاربردهايمختلف

Carrier

شبیهسازتوربینباد

Qblade

زبانبرنامهنویسی

Matlab

زبانبرنامهنویسی

Python

تعدادواحدهایدرسیدرمقاطعمختلف:

مقطع

واحد

کارشناسی()BSC

140

کارشناسی ارشد()MSc

32

دکتری()PhD

36
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تعداد واحد

نیمسال اول
ت
2
2
2
3
2
-

نام درس
اندیشه اسالیم 1
ی
تربیت بدن 1
زراعت عمویم
ی
باغبان عمویم
ریاضیات 1
ی
فتیک 1
آزمایشگاه ی
فتیک 1

ع
1
1
1
1

ج
2
1
3
3
3
2
1

ی
ر
دکت سلطان
ر
دکت عرب
ر
دکت شریعتمداری
ر
دکت زرافشان
ر
دکت زرافشان

15

جمع
ورودی 98

استاد درس

2
3
3
3
3
2

ریاضیات  ( 3معادالت دیفرانسیل)

آمار مهندیس
جوشکاری و ورق کاری
علم مواد
محاسبات عددی

1
-

2
3
3
3
1
3
2

ر
دکت شریعتمداری
ر
دکت شریعتمداری
ی
ی
ر
دکت دهقان صوف
ر
دکت کوراوند
ر
دکت کوراوند
ر
دکت شریعتمداری

جمع

17

تابستان نیمسال چهارم
کارورزی 1

-

3

3

تفست موضویع نهج البالغه

2

-

2

زبان انگلییس
ی
ماشی 1
طراچ اجزاء
ترمودینامیک
ی
ماشی و خاک
رابطه
ی
مبان مهندیس برق 1
آزمایشگاه ی
مبان مهندیس برق1

3
3
3
2
2

1
-

3
3
3
3
2

-

1

1

جمع

17

تابستان نیمسال ششم
کارورزی 2

-

3

3

شناخت و کاربرد سامانههای هیدرولیک و پنوماتیک

2
2
3

1
1
-

3
3
3

طراچ ماشینهای خاک ورزی
ی
ماشی
* دینامیک

2

-

2

ر
دکت کیانمهر
ر
دکت کیانمهر
ر
دکت حسنبیگ
دکت کرمانی
ر

3

-

3

ر
ی
حسین
دکت عرب

ی
ماشیهای ویژه کشاورزی
*

2

1

3

ی
ر
کرمان
دکت

* ی
ی
کارآفرین
مبان

2

2

ر
ی
چگین
دکت

اخالق اسالیم
مکانیک سیاالت 1
دینامیک
ماشینهای کشاورزی عمویم
مقاومت مصالح 2
آزمایشگاه مقاومت مصالح
ی
ماشی ابزار
کارگاه
ر
نقشه ی
صنعن 1
کیس

2
3
3
2
2
1

1
1
1
1

2
3
3
3
2
1
1
2

ر
دکت خشه چ
ر
دکت زرافشان
ر
ی
حسین
دکت عرب
ر
دکت شریعتمداری
ر
دکت شریعتمداری
ر
دکت کوراوند
ر
دکت ابونجیم

17

نیمسال ششم
ر
ی
حسین
دکت عرب
ر
دکت حسنبیگ
ر
ی
چگین
دکت
ی
ر
کرمان
دکت
ر
دکت مساح
ر
دکت مساح

انقالب اسالیم ایران

2

-

2

زبان فاریس
موتورهای درون سوز
کارگاه موتورهای درون سوز
ابزار اندازه گتی و کن رتل
ریاضیات مهندیس
ی
ماشی2
طراچ اجزاء

3
3
2
3

1
1
-

3
3
1
3
3

3

-

3

ر
نقشه ی
صنعن 2
کیس

1

1

2

ر
دکت ابونجیم
ر
دکت ابونجیم
ر
ی
چگین
دکت
ر
دکت شریعتمداری
ر
دکت حسنبیگ
ر
دکت مساح

19

جمع

نیمسال هفتم

جمع

ر
دکت شریف
ر
دکت شریعتمداری
ی
ی
ر
دکت دهقان صوف
ی
ی
ر
دکت دهقان صوف
ر
دکت شریعتمداری
ر
ی
حسین
دکت عرب

18

جمع

نیمسال پنجم

مکانیک تراکتور
ارتعاشات مکانیگ

نام درس
اندیشه اسالیم 2
ی
تربیت بدن 2
شییم عمویم
ریاضیات 2
ی
فتیک 2
آزمایشگاه ی
فتیک2
برنامه نوییس رایانه
استاتیک

ج
2
1
3
3
2
1
3
3

نیمسال چهارم

تاری خ تحلییل صدر اسالم
مقاومت مصالح 1

ورودی 96

نیمسال دوم
ت
2
3
3
2
2
3

جمع

نیمسال سوم

ورودی 97

تعداد واحد
ع
1
1
1
-

استاد درس

نیمسال هشتم

16

دانش خانواده و جمعیت
طراچ ماشینهای برداشت
طراچ ماشینهای کاشت و داشت

2
2
2

-

2
2
2

ی
ی
ر
دهقان صوف
دکت
دکت کرمانی
ر
ر
دکت کوراوند

مدیریت و ر
کنتل پروژه

2

-

2

* مهندیس تعمت و نگهداری
* سامانههای انتقال توان در

2

1

3

ر
دکت کیانمهر

3

-

3

ر
دکت ابونجیم

ی
ماشی هایکشاورزی
جمع

14

* دروس اختیاری ارائه شده  14 :واحد
جمع کل واحدها ( 145 :واحد الزم برای فارغ التحصییل 140واحد)

دروس ارشد گرایش :طراحی و ساخت
نیمسالاول

تعدادواحد

نیمسالدوم

استاددرس

تعدادواحد

استاددرس

ریاضیاتمهندسیتکمیلی

2

-

2

دکترخشهچی

طرحوتحلیلآزمایش-
هايمهندسی

2

-

2

دکتردهقانیصوفی

اندازهگیريپیشرفته

2

1

۳

دکترچگینی

سمینار

1

-

1

گروه

*فرآیندتولید

2

1

۳

طراحیبهکمکرایانه

2

1

۳

دکترکوراوند
دکترمساح،دکتر
کوراوند

روشتحقیق

2

-

2

دکترعربحسینی

*طراحیمکانیزمها

۳

-

۳

دکترمساح

*سامانههايکنترل
خودکار

۳

-

۳

دکترزرافشان

11

جمع

جمع

نیمسالسوم

نیمسالچهارم

*هوشمصنوعی

۳

-

۳

دکترزرافشان

*مسألهمخصوص

1

-

1

دکترعربحسینی

پایاننامه

6

-

6

گروه

جمع

11

1۰

*دروساختیاريارائهشده 1۳:واحد(واحداختیاريالزم 1۳واحد)

6

پایاننامه

جمع

-

6

گروه

6

جمعکلواحدها( ۳2:واحدالزمبرايفارغالتحصیلی ۳2واحد)

دروس ارشد گرایش :انرژی های تجدید پذیر
نیمسالاول
ریاضیاتمهندسیتکمیلی
*فناوريتولیدوکاربردبیو
انرژي
*زیستسوختهايتکمیلی
*اندازهگیريپیشرفته

تعدادواحد
2 - 2
2 - 2
- ۳
1 2

۳
۳

1۰

استاددرس
دکترخشهچی
دکتردهقانیصوفی
دکترحسنبیگی
دکترچگینی

جمع
نیمسالسوم
دکترخشهچی
۳ - ۳
انتقالحرارتپیشرفته
دکترعربحسینی
1 - 1
*مسألهمخصوص
گروه
6 - 6
پایاننامه
1۰
جمع
*دروساختیاريارائهشده 14:واحد(واحداختیاريالزم 1۳واحد)

نیمسالدوم
طرحوتحلیلآزمایشهايمهندسی
سمینار
روشتحقیق
ترمودینامیکپیشرفته
*ارزیابیچرخهزیست
*سامانههايفتوولتاییکدرکشاورزي
جمع
نیمسالچهارم
پایاننامه

تعدادواحد
2 - 2
1 - 1

استاددرس
دکتردهقانیصوفی
گروه

-

2
۳
2
۳
1۳

دکترعربحسینی
دکترخشهچی
دکترکیانمهر
دکترکرمانی

-

6

2
۳
2
۳

6

گروه

6
جمع
جمعکلواحدها( ۳2:واحدالزمبرايفارغالتحصیلی ۳2واحد)

دروس ارشد گرایش :فناوری پس از برداشت
نیمسالاول

تعدادواحد

ریاضیاتمهندسیتکمیلی
روشهايارزیابیکیفیتموادغذایی
*خواصمهندسیموادبیولوژیکی

2
۳
۳

-

2
۳
۳

*هوشمصنوعی

۳

-

۳

جمع

11

استاددرس

نیمسالدوم

طرحوتحلیلآزمایشهايمهندسی
دکترخشهچی
سمینار
دکترابونجمی
دکترکیانمهر -دکتر روشتحقیق
کرمانی
*اصولمهندسیفراوريموادغذایی
دکترزرافشان
ومحصوالتکشاورزي
*ارزیابیچرخهزیست
*مهندسیماشینهايفراوريپسماند
درکشاورزي
جمع

نیمسالسوم

تعدادواحد

استاددرس

2
1
2

-

2
1
2

دکتردهقانیصوفی
گروه
دکترعربحسینی

۳

-

۳

دکترچگینی

2
2

-

2
2

دکترکیانمهر
دکترکیانمهر

14

نیمسالچهارم
دکترخشهچی
دکترعربحسینی
گروه

۳ - ۳
مکانیکسیاالتکاربرديدرصنایعغذایی
1 - 1
*مسألهمخصوص
6 - 6
پایاننامه
1۰
جمع
*دروساختیاريارائهشده 14:واحد(واحداختیاريالزم 1۳واحد)

پایاننامه

6

-

6

گروه

6
جمع
جمعکلواحدها( ۳2:واحدالزمبرايفارغالتحصیلی ۳2واحد)

خالصهآییننامهکارشناسی :
•

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  12و حداکثر  2۰واحد درسی انتخاب نماید.

•

اگر میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال حداقل  17باشد می تواند با تایید مدیر گروه آموزشی در نیمسال بعد  24واحد درسی اخذ کند.

•

چنانچه دانشجو در نیمسال آخر حداکثر  24واحد درسی باقی مانده داشته باشد به شرط داشتن میانگین کل  1۰به باال میتواندد  24واحد اخذ نماید.

•

در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال حداکثر دو درس نظري داشته باشد می تواند با تایید گروه آموزشی ،دروس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.

•

چنانچه دانشجویی یک درس عملی -نظري را اخذ کرده ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی را گذرانده باشد ،می تواند بخش نظري را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.

•

مدت مجاز تحصیل در دوره هاي کارشناسی پیوسته  4سال است ،چنانچه دانشجو در این مدت موفق به گذراندن واحد هاي خود نشود دانشگاه اختیار دارد با تصویب شوراي آموزشی

دانشگاه حداکثر دو نیمسال مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد و چنانچه دانشجو در این مدت نیز موفق به گذراندن واحد ها نگردد از تحصیل محروم می شود ،هزینه افزایش سنوات از
دانشجویان اخذ می گردد.
•

اگر دانشجو در درسی بیش از ( )۳/16جلسات غیبت داشته باشد نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه،آن در حذف خواهد شد ،حداقل نمره قبولی در هر درس  1۰می باشد.

•

اگر دانشجویی در درسی نمره قبولی کسب نکند و در ترم هاي بعد نمره قبولی از درس مذکور بگیرد ،نمره مردودي در ریز نمرات باقی میماند ولی در میانگین تاثیري ندارد.

•

چنانچه میانگین نمرات در یک نیمسال کمتر از  12باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی میگردد و در ترم بعدي میتواند تنها  14واحد اخذ نماید.

•

چنانچه دانشجویی در کارشناسی پیوسته  ۳نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد از تحصیل محروم می شود.

•

دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

•

ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی انصراف از تحصیل محسوب می شود.

•

تغییر رشته از دوره هاي پایین به دوره هاي باالتر ،غیر دولتی به دولتی ،از شبانه به روزانه ،از حضوري به نیمه حضوري و حضوري ممنوع است ولی بر عکس آن مجاز است.

•

مالک دانش آموختگی داشتن میانگین کل حداقل  12در پایان دوره است.
•

خالصهآییننامهآموزشیدورهکارشناسیارشدناپیوسته
•
•

دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی ،موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند.
شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنما خارج از موسسه طبق شیوه نامه موسسه انجام می شود.

•

انتخاب استاد مشاور ،به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی از اساتید همان گروه یا خارج از موسسه انجام می شود.

•

نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود.

•

مردود (کمتر از  ،) 14متوسط ( 15.99الی  ،) 14خوب( 17.99الی  ،) 16خیلی خوب ( 1۸.99الی  ،) 1۸عالی ( 2۰الی .) 19

•

مالک دانش آموختگی ،داشتن میانگین کل حداقل  14بر اساس واحد هاي گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است .چنانچه میانگین کل واحد هاي آموزشی دوره کمتر از 14
باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک سال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وي فرصت داده می شود تا با اخذ حداکثر  1۰واحد از درس هایی که با

نمره کمتر از  14گذرانده است ،میانگین کل واحد هاي گذرانده را به حداقل  14برساند.
•

دانشجویی که به هر دلیلی نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند فقط گواهی گذراندن واحد هاي درسی به وي اعطا می شود.

•

چنانچه دانشجو حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی نماید از ادامه تحصیل محروم می گردد.

•

تاریخ دانش آموختگی ،روز دفاع قابل قبول از پایان نامه در شیوه آموزشی_پژوهشی و یا زمان ثبت آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.

خالصهآییننامهآموزشیدورهدکتریتخصصی
•

آموزش رایگان براي هر دانشجو در دوره تحصیلی دکتري تخصصی صرفا یک بار امکان پذیر است.

•

تحصیل در دوره دکتري تخصصی به صورت تمام وقت است.همچنین تحصیل همزمان این دوره در همان دوره یا سایر دوره هاي تحصیلی ممنوع است.

•

تغییر رشته و انتقال در همان موسسه یا سایر موسسه ها اعم از دولتی یا غیر دولتی ممنوع است.

•

هر نیمسال تحصیلی  1۸هفته ،شامل  16هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی ( امتحانات ) پایان نیمسال است.

•

مدت تحصیل در دوره دکتري تخصصی ،حداقل  6نیمسال و حداکثر  ۸نیمسال تحصیلی است.در صورت نیاز ،مدت تحصیل حداکثر تا دو نیمسال افزایش می یابد که نیمسال اول رایگان و نیمسال
دوم مشمول هزینه می باشد.

•

تعداد واحد هاي درسی دوره دکتري تخصصی  ۳6واحد است که از این تعداد  12تا  1۸واحد آموزشی و  1۸تا  24واحد پژوهشی است.

•

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  6و حداکثر  1۰واحد درسی انتخاب کند.

•

حداقل نمره قبولی در هر درس  14و میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحد هاي آموزشی  16می باشد..

•

چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحد هاي آموزشی کمتر از  16باشد دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و تایید گروه فقط در یک نیمسال تحصیلی دروسی را براي
ترمیم میانگین کل اخذ کند در غیر اینصورت از ادامه تحصیل محروم می شود.

•

دانشجوي مشمول آموزش رایگان ،در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف غیر موجه آن ،موظف است براي انتخاب مجدد همان درس هزینه مربوط به آن را پرداخت نماید.

•

چنانچه دانشجو در طول نیمسال در یک درس بیش از سه شانزدهم از کالس ها غیبت کند یا در جلسه امتحان درس غیبت کند ،این غیبت غیر موجه تلقی می گردد و آن درس حذف می شود.

•

براي ورود به مرحله ارزیابی جامع ( آزمون جامع ) ،کسب میانگین کل حداقل  16از تمام واحد هاي آموزشی دوره الزامی است.

•

حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع  16است،در غیر اینصورت دانشجو مجاز است صرفا یک بار دیگر در ارزیابی جامع شرکت کند.

•

دانشجو مجاز است عالوه بر استاد راهنماي اصلی ،استاد راهنماي دوم داشته باشد که باید حتما مرتبه علمی حداقل استادیاري داشته باشند.

•

داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی و راهنمایی حداقل دو دانشجوي کارشناسی ارشد براي استاد راهنما با درجه استاد یاري الزامی است.

•

انتخاب استاد یا استادان مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی امکان پذیر است.

خالصهآییننامهآموزشیدورهدکتریتخصصی
•

دانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله با عنوان فرصت مطالعاتی به یکی از موسسه هاي آموزشی عالی داخلی یا خارجی سفر کند.

•

دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاورد هاي علمی و چاپ دو مقاله علمی_پژوهشی مستخرج از رساله ،با تایید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور
هیات داوران از رساله خود دفاع کند.

•

هیات داوران متشکل از تعداد سه عضو هیات علمی ( عالوه بر استادان راهنما و مشاور ) با حداقل مرتبه استادیاري است که یه عضو از داخل و دو عضو نیز از خارج گروه
آموزشی انتخاب می شوند.

•

نمره رساله در میانکین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به شرح زیر می شود:مردود ( کمتر از  ،) 16قبول با درجه خوب ( ،) 16-17.99خیلی خوب (،) 1۸-1۸.99
عالی () 19-2۰

•

چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود حداکثر یک نیمسال به دانشجو اجازه داده می شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.

•

تاریخ دانش آموختگی ،روز دفاع و کسب درجه قبولی از رساله است.

•

چنانچه دانشجو در حین تدوین رساله اقدام به تخلف علمی نماید مطابق آیین نامه و دستورالعمل اقدام خواهد شد.چنانچه تخلف علمی در رساله پس از اتمام رساله ثابت
شود منجر به ابطال مدرک تحصیلی وي خواهد شد.
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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
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دستگاهپلتسازموادزیستتودهباغلتکوقالبتختجهتافزایشچگالی
Biomass pelletizing machine with roller and flat mold to increase
density

امکانپلتکردنموادبامحتويرطوبتی 12تا ۳5درصد
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مصرفانرژيپاییننسبتبهدستگاهپلتکنرینگی

دستگاهکمپوستسازخودگردانباموتوربرقیودیزلی
جهتاستفادهدرفضاهایشهری
Self-propelled composting machine with electric
and diesel engines for use in urban spaces
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طراحی ،ساختوارزیابیخشک کندوار
شلتوکبوسیلهسامانهتامینحرارتاز
انرژیخورشیدی
Design, construction and performance
evaluation of paddy rotary dryer by solar
heating system
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مصرفانرژيکمتر
میزانتـرکبسـیارکـمدرمحصـولنهـاییدر
مقاعملکردوبازدهیباال
یسهباسایرخشککنهايرایج
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ساخت،ارزیابیوبهینهسازیسامانهبازیابحرارتیبرایپیشگرمکردنهوایخشککن
در این پژوهش ،یک مبدل بازیاب حرارتی صفحهای چرخان برای کاهش اتالف انرژی حرارتی و
همچنین کاهش مصرف انرژی الکتریکی خشک کن های جت برخوردی طراحی و ساخته شده است.
این مبدل برای پیش گرم کردن هوای ورودی به خشک کن با استفاده از هوای گرم هدر رفته خروجی
طراحی و ساخته شده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آزمایشات به روش تاگوچی طراحی
شده و بهینه سازی عملکرد بازیاب حرارتی چرخان با روش تاگوچی انجام گردیده است .این مبدل
حرارتی از نوع بازیابی بوده و از ورق های آلومینیوم با ضخامت  0.5میلیمتر که دارای شکل زیگزاگ
میباشد و باعث افزایش سطح انتقال حرارت میشود برای انجام عمل انتقال حرارت از سیال گرم به
سیال سرد استفاده شده است .در این مطالعه تاثیر پارامترهای سرعت چرخش ماتریس ،دبی سیال
ورودی ،دمای خروجی سیال گرم ،هندسه ماتریس و پروفیل صفحات بر روی کارایی مبدل حرارتی
مطالعه ،بررسی و بهینه سازی شده است .همچنین تمامی این پارامترها برای مبدل با ورقهای آنودایز
شده نیز انجام شده است ،نتایج حاکی از آن بوده که رفتار پارامترها تغییری نداشته ولی کارایی مبدل
در مقایسه با مبدل با استفاده از ورقهای معمولی به طور متوسط افتی در حدود  % 22از خود نشان
داده است .همچنین نتایج آزمونهای خوردگی حاکی از بوده که خوردگی در ورق آلومینیوم آنودایز
شده را نسبت به ورق آلومینیوم معمولی تغییر قابل توجهی داشته است.

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

سامانهی آزمایشگاهی شیرینساز آب به روش
دیونیزه خازنی

CDI Desalination unit

سامانهی آزمایشگاهی شیرینساز آب به روش دیونیزه خازنی
CDI Desalination unit
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سامانهکیفیتسنجیمحصوالتغذاییو
کشاورزیپاسخضربهباکمکصداسنج
آزمایشگاهیکالس1

درجهبندي ،جداسازي و بافت سنجی محصول
با روش پردازش سیگنالهاي صوتی بدون
آسیب رساندن به بافت محصول و با باالترین
دقت در کمترین زمان ممکن.
مناسب براي کیفیت سنجی درونی محصوالتی
مانند هندوانه ،سیبزمینی ،پسته و ترک در
پوسته تخممرغ در کسري از ثانیه با استفاده
از روش مرسوم پالس ،ضربه آکوستیک،
ارتعاش آکوستیک و پردازش سیگنالهاي
صوتی اکتسابی.
توانایی باال براي تشخیص برخط سفتی بافت و
کیفیت داخلی محصوالت کشاورزي بصورت
غیرمخرب
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Solar simulator equipped with an
environmental chamber for testing of PV
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