معرفی دپارتمان کاربردی فاضل ودوره های کاربردی
طجك آهبس سػوی ثیؾ اص  04دسكذ فبسؽ التحلیالى داًـگبّی ثیکبس ّؼتٌذ .ػلت اكلی ایي اهش سا هی تَاى دس ًذاؿتي تخلق کبسثشدی ٍ ػولی
دس ثیي فبسؽ التحلیالى جؼتجَ ًوَد .ثِ ػجبست دیگش آهَختِ ّبی داًـجَیبى دس دٍساى تحلیل غیش هفیذ ٍ غیش کبسثشدی اػت ثِ طَسی کِ ثبصاس
کبس ًوی تَاًذ ثِ ایي افشاد اػتوبد ًوبیذ .ثب ایي سٍیکشد ٍ ثب ّذف تشثیت افشادی هتخلق کِ ثتَاًٌذ ثشای خَد ثب کؼت ٍ کبس ّبی هطوئي ٍ کبس آهذ
ثب دس آهذی هٌبػت ساُ اًذاصی کٌٌذ دپبستوبى کبسثشدی هَػؼِ آهَصؽ ػبلی فبضل الذا م ثِ ثشگضاسی دٍسُ ّبی کبسثشدی ٍ هفیذی ًوَدُ کِ تب ثِ
حبل تَاًؼتِ اػت تؼذاد صیبدی اص افشاد ؿشکت کٌٌذُ دس ایي دٍسُ ّب سا جزة ثبصاس کبس ًوبیذ .دس صیش هجوَػِ فٌی ٍ هٌْذػی دٍسُ جبهغ ػیؼتن
ّبی اهٌیتی یکی اص دٍسُ ّبیی اػت کِ ثب آهَصؽ هطبلت کبسثشدی دس صهیٌِ ّبی دٍسثیي ّبی هذاس ثؼتِ ،ػیؼتن ّبی اػالم حشیك ٍ اػالم ػشلت،
آیفَى ّبی تلَیشی ٍ ثشق اضطشاسی تؼذاد صیبدی افشاد سا جزة ثبصاس کبس ًوَدُ اػت .دس ایي دٍسُ داًـجَیبى ػالٍُ ثش کبس ػولی دس هحیط کالع ثب
اػبتیذ خَد دس پشٍطُ ّبی ٍالؼی خبسج اص کالع ًیض ؿشکت کشدُ ٍ ثب فٌَى تخللی ایي کبس آؿٌب هی ؿًَذ .پغ اص اتوبم دٍسُ دس كَست توبیل
داًـجَیبى ثِ پشٍطُ ّبی هَسدی هؼشفی هی ؿًَذ تب ثب اجشای آًْب کؼت دس آهذ ًوبیٌذ.
دٍسُ دیگش ثؼیبس هفیذ ٍ کبسثشدی دٍسُ خبًِ ّبی َّؿوٌذ اػت کِ دس ایي دٍسُ داًـجَیبى ثب ػیؼتن ّبی َّؿوٌذ ػبصی ػبختوبى دس پشٍتکل
ّبی هختلف آؿٌب هی ؿًَذ .ایي دٍسُ یکی اص دٍسُ ّبیی اػت کِ ثبصاس کبس ٍ آیٌذُ کبسی ثؼیبس ػبلی داسد.
ػاللِ هٌذاى ٍسٍد ثِ ػشكِ ثشًبهِ ًَیؼی هی تَاًٌذ ثب گزساًذى دٍسُ ثشًبهِ ًَیؼی اًذسٍیذ ثِ یک ثشًبهِ ًَیغ تجذیل ؿًَذ کِ ثب تْیِ ٍ تَلیذ
اپلیکیـي ّبی هفیذ ٍ فشٍؽ آًْب دس  Google playیب ثبصاس هبسکت دس آهذ ػبلی تجشثِ سا کٌٌذ.
اص دیگش دٍسُ ّبی هفیذ ٍ کبسثشدی هی تَاى ثِ دٍسُ آهَصؽ ًشم افضاس حؼبثذاسی اؿبسُ ًوَدُ کِ پغ اص طی ایي دٍسُ هَػؼِ ،فبسؽ التحلیالى سا
جْت اؿتغبل ثِ ؿشکت ّبی طشف لشاس داد هؼشفی هی ًوبیذ.
دٍسُ دسة ّبی ثشلی ٍ  Access Controlیکی اص دیگش دٍسُ ّبی هفیذی اػت کِ ثب یبدگیشی ایي دٍسُ هی تَاى ثِ ساحتی ثِ ثبصاس کبس ثؼیبس
هٌبػجی دس صهیٌِ ًلت دسة ّبی اتَهبتیک ٍ دسة ّبی َّؿوٌذ دػت یبفت.
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هٌْذػی ؿجکِ یکی اص صیش هجوَػِ ّبی ثؼیبس لَی ٍ کبسثشدی دس سؿتِ هٌْذػی کبهپیَتش اػت .اکثش هٌْذػیي کبهپیَتش هَفك دس هجوَػِ
هٌْذػی ؿجکِ فؼبلیت هی ًوبیٌذ .ثشای ؿخلی کِ توبیل داسد دس سؿتِ ؿجکِ ثِ ػٌَاى یک کبسؿٌبع حشفِ ای هـغَل ثِ کبس ؿَد ثِ تشتیت
دٍسُ ّبی صیش پیـٌْبد هی گشدد:
دٍسُ کبسثشدی ؿجکِ اػتبًذاسد هیکشٍػبفت کِ ثِ اختلبس دٍسُ کبسثشدی  MCSAگفتِ هی ؿَد اٍلیي گضیٌِ پیـٌْبدی اػت .دس ایي دٍسُ کلیِ
هطبلت ؿؾ اػتبًذاسد هیکشٍػبفت ثِ كَست ػلوی ٍ کبسثشدی آهَصؽ دادُ هی ؿَد .هطبلت هفیذ ٍ کبسثشدی اص  ،network+ػَئیچ ّب ،سٍتش ّب،
ٍیٌذٍص ٍ ،8یٌذٍص ػشٍس Active directory ٍ 2402هْوتشیي هطبلت ایي دٍسُ کبسثشدی ّؼتٌذ.
دٍسُ دٍم دٍسُ هذیش ؿجکِ صیش ػبخت  Infra-Structure Sysadminهی ثبؿذ .ایي دٍسُ ثشای تشثیت هذیشاى حشفِ ای ؿجکِ هٌبػت اػت.
هطبلت ایي دٍسُ ؿبهل آهَصؽ ؿجکِ ثب اػتبًذاسد ػیؼکَ (،)CCNAکٌتشل اهٌیت ؿجکِ ( ٍ )UTMکٌتشل ؿجکِ ثب  MIKROTIKهی ثبؿذ.
دٍسُ ػَم دٍسُ کٌتشل حشفِ ای ؿجکِ ثِ کوک هیکشٍتیک اػت کِ ثِ تشثیت هذیشاى اسؿذ ؿجکِ ثشای کٌتشل حشفِ ای تؼذاد صیبدی ؿجکِ ٍ ًیض
کٌتشل اهٌیت ٍ تؼییي ػطَح دػتشػی دس ؿجکِ ّبی هختلف هی پشداصد.
ػالٍُ ثش دٍسُ ّبی فَق گزساًذى دٍسُ ّبی  VOIPثِ هٌظَس اًتمبل كذا ثِ کوک ؿجکِ ٍ دٍسُ جبهغ هجبصی ػبصی جْت تبهیي ؿجکِ ّبی هجبصی
پیـٌْبد هی ؿَد.
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فبسؽ التحلیالى هٌْذػی ثشق ثشای ٍسٍد ثِ ثبصاس کبس هی تَاًٌذ یکی اص دٍسُ ّبی ػیؼتن اهٌیتی ،خبًِ ّبی َّؿوٌذ ٍ PLC ،یب دٍسُ جبهغ
هیکشٍکٌتشلش سا اًتخبة ًوبیٌذ.
دٍسُ جبهغ ػیؼتن ّبی اهٌیتی ؿبهل آهَصؽ دٍسثیي ّبی هذاسثؼتِ آًبلَگ ٍ دیجیتبل ٍ اًتمبل تلَیش دس ثؼتش ایٌتشًت ،ػیؼتوْبی اػالم ػشلت
ٍ اػالم حشیك ،آیفًَْبی تلَیشی ػبدُ ٍ ثشق اضطشاسی یب  UPSهی ثبؿذ .دٍسُ ثِ كَست ػولی ٍ کبسثشدی ثشگضاس ؿذُ ٍ پغ اص اتوبم کالع ٍ ًیض
ؿشکت دس پشٍطُ ّبی هختلف ،دس كَست توبیل ثِ داًـجَیبى پشٍطُ ّبی ًلت ػیؼتن ّبی اهٌیتی ٍاگزاس هی ؿَد تب ثتَاًٌذ کؼت دس آهذ کٌٌذ.
َّؿوٌذ ػبصی ػبختوبى ّب تکٌَلَطی جذیذی اػت کِ تب چٌذ ػبل آیٌذُ توبم ایشاى سا فشا خَاّذ گشفت ٍ کؼبًی کِ ایي دٍسُ سا فشا ثگیشًذ ثِ
ػٌَاى پیـگبهبى كٌؼت خبًِ ّبی َّؿوٌذ هی تَاًٌذ داسای کؼت ٍ کبس هَفمی ثبؿٌذ .ثِ کوک ایي دٍسُ هی تَاى پشٍطُ ّبی کٌتشل هلشف کٌٌذُ
ّب اص ساُ دٍس ٍ ثب سیوَت کٌتشل یب اص طشیك هَثبیل ٍ پیبهک ٍ ًظبیش آى سا اًجبم داد .گؼتشؽ سٍصافضٍى كٌؼت خبًِ ّبی َّؿوٌذ ثبصاسکبس پش سًٍمی
سا دس اًتظبس هتخللیي ایي دٍسُ خَاّذ داؿت.
دٍسُ ّبی دسة ثشلی ٍ ً ٍ Access Controlیض دٍسُ فَق تخللی آیفَى دٍ دٍسُ ثؼیبس هفیذ اػت کِ ثبصاسکبس ثؼیبس هٌبػجی داسًذ .دس دٍسُ
دسة ثشلی ثب اًَاع دسة ّبی ثشلی سیلی ٍ جکی ٍ کشکشُ ای ٍ ًیض دسٍاصُ ّبی کٌتشلی هبًٌذ گیت ّبی فشٍؿگبّی آؿٌب ؿذُ ٍ ًلت ٍ ساُ اًذاصی
ّوِ آًْب آهَصؽ دادُ هی ؿَد .دس دٍسُ فَق تخللی آیفَى ًلت ٍ ساُ اًذاصی آیفًَْبی یک یب چٌذ ٍاحذُ ػبدی ٍ ثیؼین ٍ کذیٌگ ٍ ثشًبهِ سیضی
آًْب آهَصؽ دادُ هی ؿَد.
دٍسُ ّبی  ٍ PLCهیکشکٌتشلش دٍسُ ّ بی هفیذی ّؼتٌذ کِ ثشای جزة داًـجَیبى دس هحیط ّبی كٌؼتی ثؼیبس هٌبػت ّؼتٌذ .ثب گزساًذى ایي دٍ
دٍسُ ،داًـجَیبى ثب ثشًبهِ ًَیؼی کلیِ ّ PLCب ٍ هیکشٍکٌتشلش ّب آؿٌب ؿذُ ٍ ثِ اًجبم پشٍطُ ّبی ػولی ػلی الخلَف دس صهیٌِ اثضاسدلیك ٍ
کٌتشل خَاٌّذ پشداخت
یکی اص دٍسُ ّب ی ثؼیبس هفیذ ٍ کبسثشدی ثشای هٌْذػیي ثشق دٍسُ تخللی ًشم افضاس  MATLABاػت .دس ایي دٍسُ ػالٍُ ثش آهَصؽ فضبی ػوَهی
ًشم افضاس ثِ آهَصؽ ّ toolboxبی تخللی هبًٌذ ػیوَلیٌک ،پشداصؽ ػیگٌبل ٍ تلَیش ،ؿجکِ ػلجی ٍ هٌطك فبصی پشداختِ خَاّذ ؿذ.
ًشم افضاس ّبی کبسثشدی هٌْذػی ثشق هبًٌذ ًشم افضاس ّبی  Multisim ٍ Pspiceجْت طشاحی هذاسات الکتشیکی ٍ ًیض ػبیش ًشم افضاس ّبی
کبسثشدی دیگش هفیذ خَاّذ ثَد.
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هٌْذػبى کبهپیَتش هی تَاًٌذ ثب ٍسٍد ثِ تخلق ثشًبهِ ًَیؼی ؿغلی هٌبػت سا ثشای خَد ایجبد ًوبیٌذ .ثشًبهِ ًَیؼی سا هی تَاى ثب دٍ سٍیکشد
هختلف فشا گشفت .یکی اص ایي دٍ سٍیکشد ثشًبهِ ًَیؼی  windows applicationثَدُ ٍ دیگشی ثشًبهِ ًَیؼی  mobile applicationاػت.
ثب تَجِ ثِ آًکِ دس ػبل ّبی اخیش ثیـتش ٍة گشدی ّب اص طشیك هَثبیل كَست هی گیشد ثشًبهِ ًَیؼی هَثبیل اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت.
یبدگیشی ثشًبهِ ًَیؼی اًذسٍیذ ٍ تَلیذ اپلیکیـي ّب ٍدس ًْبیت فشٍؽ آًْب اص طشیك هبسکت ّبی ثضسگی هبًٌذ ثبصاس یب  Googleثؼیبس پَلؼبص اػت.
کبفی اػت ػشی ثِ فشٍؿگبُ ّبی ایٌتشًتی فشٍؽ  applicationثضًیذ تب ثب دس آهذ ّبی ثؼیبس ػبلی ایي ثشًبهِ ًَیغ ّب آؿٌب ؿَیذ .پغ اص
یبدگیشی ثشًبهِ ًَیؼی اًذسٍیذ ،یبدگیشی ثشًبهِ ًَیؼی  IOSثشای هَثبیل ّبی اپل ثؼیبس ضشٍسی اػت.
دٍسُ جبهغ آهَصؽ  CMSکِ ؿبهل آهَصؽ  Joomla ٍ Wordpressاػت دٍسُ ثؼیبس هٌبػجی ثشای هٌْذػیي ًشم افضاس اػت .ثِ کوک ایي دٍ
ػیؼتن هذیشیت هحتَا هی تَاى ػبیت ّبی ثؼیبس ػبلی ٍ ثب تَاًبیی ّبی ثؼیبس صیبدی طشاحی ًوَد .ثؼیبسی اص ؿشکت ّبی حشفِ ای ػبصًذُ ػبیت
اص ایي دٍ ػیؼتن هذیشیت هحتَا اػتفبدُ هی کٌٌذ ٍ ثِ جبی ثکبسگیشی ثشًبهِ ًَیؼبى حشفِ ای اص ایي دٍ ػیؼتن ثْشُ هی ثشًذ.
ثِ هٌْذػیي کبهپیَتشی کِ ػاللِ هٌذ ثِ ٍسٍد ثِ ثبصاس ثشًبهِ ًَیؼی ٍیٌذٍص ّؼتٌذ تَكیِ هی ؿَد صثبى ّبی ثشًبهِ ًَیؼی asp.net ٍ c#.net
سا فشا ثگیشًذّ .ویٌطَس تَكیِ هی ؿَد تب صثبى ثشًبهِ ًَیؼی  javaسا ثِ ػٌَاى پیؾ صهیٌِ ثشًبهِ ًَیؼی اًذسٍیذ فشا ثگیشًذ.
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ثشای هٌْذػیي ػوشاًی کِ ػاللِ هٌذ ثِ ٍسٍد ثِ ثبصاس کبس هطوئي تشی ّؼتٌذ دٍسُ ّبی صیش پیـٌْبد هی گشدد.
اٍلیي دٍسُ پیـٌْبدی ،یبدگیشی ًشم افضاس  Autocadاػت کِ جْت اًجبم اهَس ًمـِ کـی ػبختوبى ٍ تب حذٍدی هحبػجبت هتشُ ٍ ثشآٍسد کبسثشد
فشاٍاًی داسد.
ثشای اخز کذ ًظبم هٌْذػی ٍ ًیض فؼبلیت دس صهیٌِ ًظبست ٍ طشاحی ػبختوبى ّب هی ثبیؼت دٍسُ طشاحی ػبصُ ثِ کوک ًشم افضاس ّبی ٍ Safe
 Etabsگزساًذُ ؿَد .دس ایي دٍسُ ػالٍُ ثش آهَصؽ ًکبت هْن طشاحی ػبصُ ّبی فَالدی ٍ ثتًَی دس حبالت اػتبتیکی ٍ دیٌبهیکی ٍ ًیض طشاحی پی،
تک تک هشاحل تکویل دفتشچِ هحبػجبتی ًیض آهَصؽ دادُ خَاّذ ؿذ .ثِ ػجبست دیگش پغ اص طی ایي دٍسُ داًـجَیبى هی تَاًٌذ یک ػبصُ دلخَاُ
سا طشاحی ٍ دفتشچِ هحبػجبتی آى سا تکویل کٌٌذ.
اص دیگش دٍسُ ّبی هفیذ ثشای هٌْذػیي ػوشاى دٍسُ اکؼل پیـشفتِ ٍیظُ هٌْذػیي ػوشاى اػت .دس ایي دٍسُ ثِ رکش ًکبت خللی اکؼل اص جولِ
ثشًبهِ ًَیؼی دس هحیط ًشم افضاس اؿبسُ هی ؿَد تب ثشای اًجبم هحبػجبت تخللی ثتَاى اص آًْب اػتفبدُ ًوَد .آهَصؽ گبم ثِ گبم هذل ػبصی ػِ
ثؼذی ػبصُ ّبی فلضی ٍ تْیِ ًمـِ ّبی کبسگبّی ( )Shop Drawingثش اػبع ًشم افضاس  Xsteelیکی اص ثْتشیي دٍسُ ّبی آهَصؿی ثشای
هٌْذػیي ػوشاى ؿبغل دس پشٍطُ ّب هی ثبؿذ.
دٍسُ ًشم افضاسّبی تحلیل همبٍهت هلبلح ثب ًشم افضاسّبی  Abaqus ٍ Ansysثشای تحلیل ػبصُ ّبی فَالدی ٍ ثتًَی اص ًظش تٌؾ ٍ کشًؾ ٍ اًجبم
پشٍطُ ّبی اجضای هحذٍد ثؼیبس ػلی الخلَف اجشای پبیبى ًبهِ ّبی کبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دکتشیجؼیبس هفیذ اػت.
دٍسُ ًشم افضاس ّبی  GISثشای هٌْذػیي ػوشاى ثب گشایؾ ًمـِ ثشداسی ٍ ًیض ػوشاى آة اص دیگش دٍسُ ّبی کبسثشدی ٍ هفیذ هی ثبؿذ.
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معرفی دپارتمان کاربردی فاضل و دوره های مهنذسی مکانیک
ثشای هٌْذػیي هکبًیک کِ ػاللِ هٌذ ثِ ٍسٍد ثِ ثبصاس کبس ّؼتٌذ یبدگیشی دٍسُ ّبی صیش سا پیـٌْبد هی کٌین.
ًخؼتیي دٍسُ آهَصؽ طشاحی لطؼبت ٍ دػتگبُ ّب ثِ کوک ًشم افضاس ّبی  Solidwork ٍ CATIAاػت .ثِ کوک ایي دٍ ًشم افضاس هی تَاى کلیِ
هشاحل طشاحی لطؼبت كٌؼتی سا اًجبم دادُ ٍ هشاحل تَلیذ ًوًَِ ّبی اٍلیِ سا ؿجیِ ػبصی ٍ طشاحی ًوَد .دس دٍسُ پیـشفتِ  CATIAهی تَاى
اػتحکبم ٍ تحلیل لطؼبت طشاحی ؿذُ سا دس ثبسگضاسی ّبی هختلف ثشسػی ًوَد.
دٍسُ تحلیل همبٍهت هلبلح ثب  Abaqus ٍ Ansysثشای هٌْذػیي هکبًیک ثب گشایؾ ط شاحی کبسثشدی ٍ ػبخت ٍ تَلیذ ٍ دٍسُ ًشم افضاسّبی
 Gambit ٍ Fluentثشای ؿجیِ ػبصی ٍ CFDیظُ هٌْذػیي هکبًیک ثب گشایؾ تجذیل اًشطی اص هْوتشیي دٍسُ ّبی تخللی هی ثبؿذ.
دٍسُ آهَصؽ ًشم افضاس  Automation Studioثشای طشاحی ،ؿجیِ ػبصی ٍ تحلیل هذاسّبی ّیذسٍلیکی ٍ سػن ًوَداسّبی هشثَطِ ثشای
هٌْذػیي هکبًیک ثب گشایؾ ػبخت ٍ تَلیذ ٍ طشاحی کبسثشدی ثؼیبس هفیذ هی ثبؿذ.
دٍسُ ّبی آهَصؿی ٍ کذًَیؼی تخللی ًشم افضاس ٍ MATLABیظُ هٌْذػیي هکبًیک ٍ دٍسُ ّبی ًشم افضاسّبی ؿجیِ ػبص ٍ هحبػجبت تبػیؼبت
حشاستی ٍ ثشٍدتی ًیض هی تَاًذ جضء دٍسُ ّبی هفیذ ٍ کبسثشدی ثشای هٌْذػیي هکبًیک ثِ حؼبة آیذ.
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