
  معرفی گروه مھندسی بیوسیستم

فناوري است به نحوي که منجر به تربیت نیروي متخصص، طراح، محقق یا  اي از علوم وبیوسیستم حاوي مجموعه مهندسی رشته 
ها و خطوط تولید و فرآوري مرتبط با بخش کشاورزي و تولید مواد ها، سامانههاي طراحی، ساخت و ارزیابی ماشیندر زمینه مدرس

  .غذایی یا مراکز تحقیقاتی و موسسات آموزشی شود

تحت عنوان تکنولوژي ماشینهاي محقق اردبیلی سیس دانشگاه أت از بدویکی از رشته هایی است که هاي کشاورزي ماشینگروه 
پیوسته  اسیاقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشن 1384در مهر ماه سال  .و در مقطع کاردانی دانشجو پذیرفتکشاورزي ایجاد 
رشته مکانیک  در 1385مهر سال  با توسعه گروه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از. نمودهاي کشاورزي مکانیک ماشین

دانشجو پذیرش شروع به در مقطع کارشناسی در رشته مکانیزاسیون کشاورزي  88- 87و از بهمن ماه سال شروع شد ماشینهاي 
  . کرد

در این گروه آغاز گردید و پذیرش دانشجو در مقطع دکتري  1392یزاسیون کشاورزي از مهر ماه سال کارشناسی ارشد رشته مکان
  . شروع شد 91- 92هاي کشاورزي از نیمسال دوم سال در رشته مکانیک ماشین

ش گرای 3و ایجاد  92- 93 تحصیلی هاي کشاورزي به مهندسی مکانیک بیوسیستم در سالبا تغییر نام رشته مکانیک ماشین
گرایش ذکر  3در هر  92هاي تجدیدپذیر و فناوري پس از برداشت این گروه از مهر ماه سال هاي کشاورزي، انرژيطراحی ماشین

هاي کشاورزي و در مقطع شده در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفت ودر مقطع کارشناسی فقط از گرایش طراحی ماشین
البته رشته مهندسی مکانیزاسیون . پذیردو فناوري پس از برداشت دانشجو می کشاورزيهاي گرایش طراحی ماشین 2در ي دکتر

گروه فقط در گرایش  رشته که در این. باشدمیکارشناسی ارشد و دکتري کارشناسی، مقطع  3گرایش در  3 ايکشاورزي نیز در
  . نمایددانشجو پذیرش مید ارش کارشناسی و کارشناسی در مقطع 93ها از مهر ماه مدیریت و تحلیل سامانه

نفر در مقطع  75دانشجو در مقطع کارشناسی مکانیک ماشینها کشاورزي و  130در حال حاضر دراي  مهندسی بیوسیستمروه گ
نفر در کارشناسی ارشد مکانیزاسیون  8بیوسیستم و مکانیک  مهندسی نفر در مقطع کارشناسی ارشد 50کارشناسی مکانیزاسیون و 

  . باشدهاي کشاورزي مینفر دانشجوي دکتري درر شته مکانیک ماشین 14کشاورزي و 

هیات علمی استادیار در نفر  2هاي کشاورزي و نفر استادیار متخصص رشته مکانیک ماشین 1هیات علمی دانشیار و  6گروه داراي
  .باشدرشته مکانیزاسیون کشاورزي می
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