
  

  دکتر غفاری راد

  فیزیک اندازه گیري: نام درس
  التین  فارسی

  فیزیک اندازه گیري: عنوان به فارسی
 ایبراندازھگیري¬مقدمھ

 مفاھیماصلیاندازھگیري
 خطاھاوکالیبرھکردن

 اندازھگیریخطي
 اندازھگیریمقایسھاي

 اندازھگیریزاویھ
 اندازھگیریبھکمکنور

 اندازھگیریپیچ،دنده،مخروطوشیار
  یرینیرو،گشتاوراندازھگ

  )Special Topics (Physics of Metrology:عنوان به التین
An Introduction on Me t rol ogy 

Main Concepts of Metrology 
Errors & Calibration 

Linear Measurement 
Comparative Me asur eme nt 

Angle Measurement 
Optical  Me asur eme nt 

Gear & Screw Measuremen 
Force, Torque Measurement  

  
  خواجھ زادهدکتر 

  انیورسال عمومی: نام درس
  التین  فارسی

  Universal Machine:عنوان به التین  انیورسالعمومی  :عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
 ماشینھایتراش

 تجھیزاتنگھدارندھقطعھکاروابزار
 جنسوھندسھابزارھایبرش

 فرایندھایتراشکاري
 جعبھدندھدستگاھتراش

 ماشینھایمتھ
 ماشینھایفرز
 دستگاھتقسیم

 فرزکاریچرخدندھساده
 فرزکاریچرخدندھمارپیچ

 فرزکاریچرخدندھمخروطي
 فرزکاریبادامک
  ماشینھایسنگ

  :طرح درس التین
  

Gearbox Lathes (Basics) 
Work Holding Devices 

Cutting Tool  Geomet r y and Mat eri al 
Turning Operations 

Lathes’ Gearbox 
Drilling Machine Tools 

Milling Machines 
Indexing Device 

Spur Gear Milling 
Helical Gear Milling 

Bevel Gear Milling 
Cam Milling 

Grinding Machine Tools 
  
  

 

  رازفردکتر 

  توانایی ماشینکاري: نام درس
  التین  فارسی

  Metal Cutting:عنوان به التین  تواناییماشینکاري  :عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
 هندسهابزاربرش: هفتهدوم

 )هندسهابزاربرشواثراتآندرتراشکاري(

 )زبریسطوحماشینکاریشده( هندسهابزاربرش: هفتهسوم

 )متغیرهایاصلیموثربرانقباضبراده( مکانیکبرشفلزات: هفتهپنجم

 )تئوریارنستومرچنت( مکانیکبرشفلزات: هفتهششم

 )عمرابزار( التبرشعمرابزار،حرارتوسیا: هفتههفتم

 )حرارتدربرشفلزات( عمرابزار،حرارتوسیاالتبرش: هفتههشتم

 )سیاالتبرش( عمرابزار،حرارتوسیاالتبرش: هفتهنهم

 )معیارقابلیتماشینکاري( قابلیتماشینکاري: هفتهدهم

 )متغیرهایموثردرقابلیتماشینکاري( قابلیتماشینکاري: هفتهیازدهم

 کنترلبراده: هفتهدوازدهم

 )خواصعمومیابزارهایبرش( ابزارهایبرشی: دهمهفتهسیز

 )اینسرتهایبرشی( ابزارهایبرشی: هفتهچهاردهم

 اثرمتغیرهایماشینکاریبررویراندمانبرش: هفتهپانزدهم

 پایانترم: هفتههفدهم

 شناساییعملیاتماشینکاري:  هفتهاول

 )نحوهتشکیلبرادهوانواعآن( مکانیکبرشفلزات: هفتهچهارم

  حاسبهنیروهایماشینکاريروشهایم: هفتهشانزدهم
  

  :طرح درس التین
  

  



  فالحیدکتر 

  نام درس
  التین  فارسی

  Metallurgy:عنوان به التین  متالورژي  :عنوان به فارسی

مواد،ارتباطترکیبآلیاژباساختاروتاثیرفرایندساختوتولیدبرریز

 ساختاروعملکردمھندسي

ژیپساختاراتمیوپیوندھایبیناتمي،مقدمھ،پیوندھایجامد،نیرووانر

 یوند

ساختارکریستالیمواد،سلولواحد،انواعساختاربلوریفلزات،تعیین

 چگالي،جھاتکریستالي،تکبلور

)  نابجایي( عیوبدرجامدات،انواععیوب،نقطھاي،عیوبخطي

 ایوحجمي¬،صفحھ

نفوذ،مکانیزمھاینفوذ،نفوذپایداروغیرپایدار،عواملموثردرنفوذ

 ،کاربردآن

یک،خواصکششخواصمکانیکیفلزات،تغییرفرماالستیکوپالست

 ي،بازیابیاالستیک،سختي

تغییرفرمپالستیک،نابجابجاییومکانیزماستحکامدھي،ویژگیھای

نابجایھایي،لغزشومکانیزمتغییرفرمپالستیک،سیستمھایلغزشت

 ککریستالھا،تغییرشکلپالستیکچندکریستالھا،تغییرشکلدوقلویي

شکست،اصولشکست،شکستنرموترد،تبدیلشکستنرمبھترد،مک

 ،خزشانیزمھایشکست،خستگي

دیاگرامھایفازي،ریزساختار،نمودارھاییکجزئي،نمودارھایدو

  جزئي،دیاگرامآھنکربن،متالوگرافي،چدنھا،خوردگیفلزات

  :طرح درس التین
  

Materials Composition, Microstructure-Mech. 
Properties Relationship & Effect of Manufacturing 

Process on Eng. Performance 
Atomic Structure and Interatomic Bonding 

Structures of Metals and Ceramics 
Imperfections in Solids 

Diffusion  
  

  

  بیگلری دکتر

  نام درس
  التین  فارسی

  Research Method & Report Writings:عنوان به التین  روش تحقیق  :عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
ابنویسیروشپایاننامهنویسیروروشگزارشنویسیروشمقالهنویسیروشکت

  شگزارشکارآموزینویسیآیینسخنرانیروشاسالیدنویسی
  

  :طرح درس التین
  

Academic writing Repor t wr i ting Book wri ti ng 
dissertation wr i ting Techni cal  repor t  wri ti ng 

Lectruring skills Speech skills Slide preper  

  

  حاج دمحمیدکتر 

  نام درس
  Heat Transfer: التین  انتقال حرارت ساخت و تولید :فارسی

  انتقال حرارت ساخت و تولید  :عنوان به فارسی
  مقدمھایبرانتقالگرماانتقالگرمایھدایتیانتقالگرمایجابجاییانتقالگرمایتابشي

  :عنوان به التین
Introduction Conducti on Hea t  Transf er Convecti on 
Heat Transfer Radiation Heat  Tr ans fer   

  

  

  رحیمیدکتر 

  نام درس
  التین  فارسی

  Numerical Control Machine Tools:عنوان به التین  ماشینهاي کنترل عددي: عنوان به فارسی



  :طرح درس فارسی
 معرفیماشینهایکنترلعددي

 آشناییباروشهایمختلفبرنامهنویسی

 مراحلتهیهبرنامهدستی

 جبرانمشخصاتابعادیابزاردربرنامه

 ندیسیستمهایکنترلماشیندستهب

 انواعسیستمهایمحرکهماشین

 مکانیزمهایتبدیلوانتقالحرکت

  حرکتیوسائالندازهگیر
  

  :طرح درس التین
Introduction to Numerical Control Machines 
Introducing different methods of part programming 
Steps of manual programming 
Tool dimension and shape compensation 
Classifying control system 
Machine drive units 
Machine moving mechanisms 
Positional Transducers 

  

 

  مالئیدکتر 

  نام درس
  التین  فارسی

  Jig & Fixture Design:عنوان به التین    طراحی قید و بندها: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
 -1-1:  مقدمه– 1

 عرفیاجزاءقیدوبند،مراحلطراحیقیدوبندتعاریف،م

 نقشهکشیقیدوبند/  ابعادوتلرانس -2-1

/  درجاتآزادیوموقعیتدهی -2-1: موقعیتدهی -2
 روشهایموقعیتدهیازسطوحمسطح

 روشهایموقعیتدهیازسطوحپروفیلواستوانهاي

 محاسبهتلرانسدرقیدوبندها/  انتخابسطحموقعیتدهی -2-2

 طراحیاجزاءموقعیتدهندهها -3-2

 هممرکزکنندهها/  پدیدهگیرکردنوپینهایضدگیر -4-2

/  ضداشتباهکردنقیدوبند -3-1: قراردهیقطعهدرقیدوبند -3
 برداشتنقطعهکار

 مشکالتبراده/  پرانهادرقیدوبند -2-3

 -4- 1: گیرهبندي -4
 معرفیاجزاءمختلفگیرهبندي،محاسباتپیچوروبندهها

 -4-3 سایروشهایگیرهبندیوطراحیاجزاءگیرهبندي، -2-4
 یکسانسازها

 -5-2راهنمایابزار -5-1راهنمایابزاروبوشهایسوراخکاري -5
 طراحیبوشها/  انواعبوشهایسوراخکاري

 طراحیبدنهقیدوبند -6

 اجزاءاستانداردقیدوبندها -7

  پروژهدرس* 
  

  :طرح درس التین
 

-preface, Defini tions ,  Diff erent part s of j ig & Fi xtures ,  
jig & Fixture design steps. 

dimension & Tolrances / Jig & Fixture Drawing 
Freedom degrees – plane surface locating Me t hods 

Profile & cyl indr ical  sur face loc ati ng Met hods . - 
Select the locating sur face /det er mi nati on of jig & 

Fixture tolerances.- 
Design of the locators 

Jamming /anti -jammi ng locat or s/Cent ral izer s 
Jig & fixtur e loadi ng & unl oadi ng – fool  pr oofi ng t he j ig 

& fixtur e. 
Ejectors in jig & fixtur e /Cheap remo val 

-Clamping devices 
Design of clamping devices-equalizers 
tools adjuster/ Design of drill Bushing 

Design of Jig & fixtur e Body 
Standard parts of jig & fixtur e 

Project  

 

 دکتر احمدی

  نام درس
  التین  فارسی

 Principles of Metal:عنوان به التین  اصولریختهگري:عنوان به فارسی

Casting  
  :طرح درس فارسی

   مقدمه - 1
    آشناییبامذاب،ونحوهاندازهگیریخصوصیاتآن   2 
ها،نحوهکنترلریزساختاردرحینفرآیندانجمادقطعاتاصوالنجماددرفلزاتخالصوآلیاژ   3 

   
   آشناییباتغذیهگذاري،انواعمختلفتغذیه،اصولطراحیتغذیه   4 
   آشناییباانواعروشهایراهگاهی،اصولطراحیراهگاهبرایانتقالمذاببهحفرهقالب   5 
   گریونحوهحذفوکنترآلنها آشناییبامکانیسمتشکیلعیوبدرروشریخته   6 
   لیاژهایآهنیشاملچدنهاوفوالدهامالحظاتدرریختهگریآ   7 
  مالحظاتریختهگریآلیاژهایغیرآهنیشامآللیاژهایآلومینیمومس   8 

 :طرح درس التین
  



  عی نژادزار، دکتر رضاعیدکتر 

  نام درس
  التین  فارسی

  Hydraulic System Application:عنوان به التین  کاربرد هیدرولیک: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
 کاربردهایسیستمهایهیدرولیکیمقدمهو)1

 پمپها

 شیرهایکنترلجهت

 شیرهایکنترلفشار

 شیرهایکنترلجریان

 عملگرهایهیدرولیکی

 آکوموالتور

  نیوماتیک
  

  :طرح درس التین
 

Introduction  
Pumps 

Directional  Cont rol  Val ve 
Pressure Control Valves 

Flow Control Valves 
Hydraulic Actuators 

Accumulator 
Pneumatics  

  

  فالحیدکتر 

  نام درس
  التین  فارسی

  Heat Treatment:عنوان به التین  عملیات حرارتی: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
–مروریبرنفوذ–جوانهزنیورشد–ساختماندرونیوخواصفلزات

 بازیابیوتبلورمجدد

, دیاگرامآهنوکربن
 -حالتتعادلواستحالهبینابینیومارتنزیتیفوالدفریت

 رتنزیتیوتاثیرروشهایتولیدبرریزساختاروخواصکششیآنما

 وعواملموثربرآنهاCCTوTTTدیاگرامهاي

: روشهایمختلفعملیاتحرارتیشامل
 - آنیلکردن،کربورهکردن،کربونیترورهکردن

 سختکردنالقائیوشعلهاي

 ) آزمایشجومینی( سختیپذیري

 اثرعناصرآلیاژیبرقابلیتسختیپذیري–محیطهایسردکننده

 لیاژهایغیرآهنیوپیرسختیآلیاژهایآلومینیمعملیاتحرارتیآ

 عملیاتحرارتیچدنهاوفوالدهایابزار

 -تاثیرپارامترهایفرایندتولیدبرریزساختاروخواصکششیفوالدفریت
  مارتنزیتی

  

  :طرح درس التین
Microstructure and Properties  Rel ati ons hi p 
Fe-Fe3C Phase Diagram, Equilibrium Condi on ,Bainite 
& Martensite Transformation Eff ect  of Man uf act uri ng 
Process Parameters on Micro-structure & Tensile 
Property of Dual Phase Steel 
TTT and CCT Diagram 
Anneal, Normalizing, Carburizing, Surface Hardening 

  

  

  غفاری راددکتر 

  نام درس
  التین  فارسی

  Electric & Electronic Applicatio:عنوان به التین  برد برقکار: عنوان به فارسی

  :طرحدرسفارسی
 مقدمه

 مدارهایجریانمستقیم

 خازنی-مدارهایمقاومت

 دیود

 ترانزیستور

 تقویتکنندهعملیاتی

 مدارمنطقی

 موتورجریانمستقیم

  موتورجریانمتناوب

  : طرح درس التین
introduction 

DC circuits 
R-C circuits 

Diode 
Transistor 

Op-Amp 
Logic Circuit 

DC motors 
AC motors  

 



  مالئیدکتر 

  نام درس
  التین  فارسی

Probability & Stati:عنوان به التین  آمار و احتماالت مهندسی: عنوان به فارسی sti cs  

  :طرح درس فارسی
 مفهومونقشآماردرمهندسی/  مقدمه

 ..... نمونه،نمایشجدولی،میانگین،نما،میانهو: تعاریف

 .... انحرافمعیارو/  تغییرپذیري/  توزیعفراوانی

 ... پیشامدو/  مفاهیماساسیدراحتمال/  تعریفاحتمال

 ...احتماالتتواموشرطیو/  تبدیلوترکیبدراحتماالت

 )1( قضایایاحتماالت

 متغیرهایتصادفیوتوزیعاحتمالمتغیرهایگسسته

 توزیعدوجملهاي،پواسونوتوزیعفوقهندسی

 توزیعنرمال/  رتصادفیپیوستهتوزیعاحتماالتمتغی

 توزیعنماییوتوزیعیکنواخت

 برآوردآماري،قابلیتوبازهاطمینان

 آزمونفرضیه

 تصمیمگیري

 رگرسیونخطی

 تحلیلهمبستگیدررگرسیون

  تحلیلواریانس-
  
  

  :طرح درس التین
 

preface , Defini tion & a ppl i cati on i n 
engineering 

Defini tions :  sampl e ,  his togr am ,  mea n ,  
median , …. 

Frequency curve and distribution , var iabi lity,  
deviation , … 

Probability concepts , events,… 
Intersection & joi nt  event s , joi nt  & 

conditional  pr obabi lity ,… 
probability theorems (1 

discrete random variable & distribution  
binominal &Poisson distribution , 

Hypergeometric distribution 
contini ous  random var iabl edi stributi on ,  

normal distribution  

 دکتر آرزو

  نام درس
  التین  فارسی

 & Computer Aided Design:عنوان به التین  طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر: عنوان به فارسی

Manuring  
  :طرح درس فارسی

 CAD/CAMمقدمهایبر

 CAD/CAMسختافزارهاونرمافزارهایمورداستفادهدرسیستمهاي

 آشناییباانواعپایگاهداده

 وآشناییبااستانداردهایگرافیکیCDA/CAMیستمهايروشهایانتفاالطالعاتدرس

 بعدي 3 مقدمهایبرمدلسازیهندسی

 مدلسازیسهبعدیسیمی

 مدلسازیسهبعدیسطحی

 مدلسازیسهبعدیتوپر

 مقدمهبرانواعمنحنیها

 BezierوCubic Splineتحلیلمنحنیهاي

 درنرمافزارهاG-CodeوآشناییبااصولتولیدخودکارCAMمقدمهایبر

 اریدرماشینهایکنترلعدديانواعاستراتژیهایماشینک

 )CAPP( سیستمهایبرنامهریزیتولیدبهکمککامپیوتر

 آشناییبااصولکنترلتطبیقیدرماشینکاري

 آشناییباتغییراتهندسیمورداستفادهدرنرمافزارها

  BezierوCubic Splineمقدمهایبرسطوح
 مقدمهبرانواعمنحنیها

 BezierوCubic Splineتحلیلمنحنیهاي

 درنرمافزارهاG-CodeلتولیدخودکاروآشناییبااصوCAMمقدمهایبر

 انواعاستراتژیهایماشینکاریدرماشینهایکنترلعددي

 )CAPP( سیستمهایبرنامهریزیتولیدبهکمککامپیوتر

 آشناییبااصولکنترلتطبیقیدرماشینکاري

 آشناییباتغییراتهندسیمورداستفادهدرنرمافزارها

  BezierوCubic Splineمقدمهایبرسطوح

  :طرح درس التین
Introduction to CAD /CAM 
Hardware and Sofware of a CAD System 
Various Data Base and Data Structure 
Product Data Exchange 
Introduc on to 3D Geometric Modelling 

٣D Wire-Frame Modelling 
٣D Surface Modelling 

٣D Solid Modelling 
Introduction to Cur ve Equati ons 
Cubic Spline, Hermit and Bezier Curves 
Equations 
CAM and G-Code Generation 
CNC Control Strategies 
CAPP systems 
Adaptive Cont rol 
Geometric Transformation 
An intoduction to cubi c spl ine and Bez i er  
surfaces  

  



  

  نام درس
  التین  فارسی

  Welding Methods Technology:عنوان به التین  جوشکاري تخصصی: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
) آشناییبامفاهیماساسیجوشکاري،ب) الف: کلیات

) تاریخچهتکنولوژیجوشکاري،ج
 مزیتومحدودیتهایاتصاالتجوشی

) الف 1-روشهایمرسومجوشکاري
) روشجوشکاریالکتروددستی،ج) بآشناییباتئوریقوسالکتریکی،
 ) غیرمصرفی،مصرفی( الکترودهایجوشکاري

) آشنائیبافوالدها،ب) الف: مهندسیمواددراتصاالتجوشی
 ویژهگیهایفوالدهایمناسببرایجوشکاري

) تشریحمفهمومانرژیجوش،ب) انتقالحرارتدرحوزهجوشالف
 delta8/5تشریحپارامتر) نرخسردشدنجوش،ج

) تجوش،بدرجهرق) الف: متالورژیجوش
 HAZتعیینساختارفلزمنطقه) تعیینساختارفلزجوش،ج

) مفهومقابلیتجوشکاري،ب) الف: 1-عیوبجوشی
 درشتساختاري( عیوبمتالورژیکیجوشها) عیوبتکنیکیجوشها،ج

 (... 

) ترکخوردگیانجمادییاگرم،ب) الف 2:-عیوبجوشی
 ترکخوردگیبازگرمی) ترکخوردگیهیدروژنییاسرد،ج

) یپسماندجوشی،بتنشها) الف: 3-عیوبجوشی
 اعوجاجهایجوشی

) الف: 2-روشهایمرسومجوشکاري
) ،جMIG/MAGروشجوشکاري) روشجوشکاریزیرپودري،ب

 روشجوشکاریمقاومتینقطهجوش) ،دTIGروشجوشکاري

) الف: مباحثمنتخب
) ،بPQRوWPSآشنائیبابازرسیجوشومفاهیم

  آشنائیبااصولطراحیاتصاالتجوشیوشکستدرسازههایجوشی
  
  

  :طرح درس التین
Introduction 
Welding processes-1 
Engineering materials 
Heat transfer in welds 
Weld metallurgy 
Weld defects-1 
Weld defects-2 
Weld defects-3 
Welding processes-2 
Selected subjects  

  

 

  دکتر مالئی

  نام درس
  التین  فارسی

  Press Die. Design:عنوان به التین  قالب پرس: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
  

 -مقدمه
 تعاریف،کاربرد،محسناتومعایبپرسکاري،طبقهبندیعملیاتپرسکاریورق

 انواعپرسها؛انتخابپرس

 تئوریبرش،کلیرانسقالب

 روشهایکاهشنیرویالزم/  محاسبهنیرووانرژیبرش

 بیروناندازدرقالبهایبرشقالب

 اجزاءاستانداردقالببرش

 طراحی،تغییرشکلمجازاجزا،طراحیراهنماطراحیاجزاءقالببرش،معیار

 روشهایساختقالب/  نقشهکشیقالب... /  طراحیسنبه،ماتریسو

 تئوریخم،پارامترهایخمکاري،برگشتفنري

 انواععملیاتوقالبهایخمکاري

 طراحیقالبخم/  اجزاءاستانداردقالبهایخم/ نیروهایخمکاریو

 انواعقالبهایفرم،محدودیتدرعمق،طراحیقالبهایفرم

 /  عیوبقطعات/ پارامترهایکششعمیق/  شعمیقاستوانهايآنالیزکش

  :طرح درس التین
  

Preface & defini tions  / press wor king of sheet  met al 
Differ ent  types  of  pr ess ma chi ne 
cutting dies theor y ,  clear ance 
Determination of  cutti ng f orce & en er gy / force 
reduction me t hods 
Stripper in cutting dies 
Standard parts of cutting die 
Design of cutting die , Des i gn c ri teri a, per mis si ble 
deflecti on ,  des i gn of gui de pin 
Design of punch , die &... ,/ die technical drawing / 
manufacturing methods of cutting dies 
Bending theory , bendin paremeter , spring back 
Differ ent  types  of  bendi ng pr oc esses & di es 
Bending force, Bending die design 
Forming die 
Analysis of deep drawing- Parameter study / 
product defects 
Design of deep drawing process 
Drawing force , Elements of deep drawing die, deep 
drawing die design 



 تعیینتعدادمراحلکشش/  طرحعملیاتساختظرفاستوانهاي

/  اجزاءقالبهایکششعمیق/ محاسبهنیرویکشش
 طراحیقالبهایکششعمیق

  پروژه
  
  
  
  
  

project  

  

  غفاری راددکتر 

  نام درس
  التین  فارسی

  Mechanical Vibrations:عنوان به التین  ارتعاشات ساخت و تولید: عنوان به فارسی

  :درس فارسی طرح
 ایبرسیستمهایارتعاشی¬مقدمه

 ارتعاشاتآزادسیستمهاییکدرجهآزادي

 ارتعاشاتاجباریسیستمهاییکدرجهآزادیباتحریکهارمونیک

 ارتعاشاتاجباریباتحریکعمومی

 سیستمهایدودرجهآزادي

  سیستمهایچنددرجهآزادي
  
  
  
  
  
  
  

  :طرح درس التین 
Introduction 
Free Vibration of  Si ngl e DoF Systems 
Harmonic Forced Vibration of  Si ngl e DoF Systems 
General Forced Vibration of  Si ngl e DoF Systems 
Two DoF Suytems 
Multi  DoF Systems  

  
  
  

  

  کتر عبدالھد

  نام درس
  التین  فارسی

Non-Traditional:عنوان به التین  تولیدمخصوص: عنوان به فارسی  Ma chi ni ng  

  :طرح درس فارسی
  
 مراجع  1

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  2 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  3 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  4 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  5 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  6 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  7 

  رادان کورس - فروغی حسن) 14  8 
 " اولتراسونیک کاري ماشینفرآیند ومطالعه بررسی"

 1370  ،سال مکانیک امیرکبیر،دانشکده صنعتی ،دانشگاه کارشناسی نامه پایان
  طهماسب مهدي) 15
 " مختلف روشهاي به شده کاري ماشین برسطوح کلرورفریک اثرمحلول بررسی"

  1371  ،سال مکانیک امیرکبیر،دانشکده صنعتی ،دانشگاه کارشناسی نامه پایان

 ییباروشهایتولیدغیرسنتیآشنا  9 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  10 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  11 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  12 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  13 

  :طرح درس التین 
References: 

1 (McGeough, J. A. " Advanced Methods of 
Machining" Chapman and Hall Ltd. , U.K.,1988 
2) West, E. G. "Copper and its Alloys" The Ellis 
Horwood Series in Industrial Metals, 
EllisHorwood Limited, Sussex, England, 1982 
3) Perrigo, O. E." Lathe Design, Construc on 
and Operation" The No r ma n 
W.HenleyPublishing Co. , New York, 1916 

4 (Hans, B. Kief-Olling, G.-Waters,T.F. "Flexible 
Automation,  The Int er nati onal  CNCRef erence 
Book" Becker Publishing Company Ltd., U.K., 
1986 5) Abdullah, A. "Voltage Injec on and 
Performance Evaluation in EDM"  Ph.  D.  
Thesis,UMIST, U.K., 1989 6) Benedict, G. F. 
"Nontraditional  Ma nuf actur ing Pr oc esses" 
Marcel Dekker Inc., USA,1987. 

7 (Child, J.J. "Principles of Numericol Control" 
Industrial Press Inc., New York, 1982 8) 
Machining Data Handbook, 3rd Edi on, Vol. 2, 
Machining Data Centre (MDC), USA,1980 9) 
Chandiramani, k. G. - Murarka, P.D. 
"Mechanism and Rate of Metal Removal 
inElectrothermic Machining" Int. J. Prod. Res., 
Vol. 12, No.4, London, 1974 



 " CNC ماشین هاي مشخصه معرفی"  امیرعبداهللا) 30  14 
 -   ومراکزآموزشی صنایع بین ارتباط توسعه سراسري کنفرانس اولین

 1372  سال تبریز،تیرماه ،تبریز،دانشگاه تحقیقاتی

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  15 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  16 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  17 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  18 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  19 

 آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  20 

 دغیرسنتیآشناییباروشهایتولی  21 

  آشناییباروشهایتولیدغیرسنتی  22 
  
  
  
  
  
  
  
  

10 ("Laser Processing" Q?A, Daihen 
Corpora on, Japan, No date 11) Snoeys, R. - 
Staelens, F. - Dekeyser, W. "Current Trends in 
Non-Conventional Ma t er ial  Remo val  
Processes" Annals of the CIRP, Vol. 35/ 2/ 
1986 12) Abdullah, A. "Electrophysical 
Processes" M.Sc. Lecture Notes, Tarbiat 
ModarresUniv., Tehran, 1992 13) DeBarr, A. E. 
- Oliver, D.A." Electrochemical Machining" 
Macdonald?Co (publishers)Ltd., U.K., 1975 

10 ("Laser Processing" Q?A, Daihen 
Corporation,  Japan,  No  dat e 11)  Snoeys,  R.  - 
Staelens, F. - Dekeyser, W. "Current Trends in 
Non-Conventional Ma t er ial  Remo val  
Processes" Annals of the CIRP, Vol. 35/ 2/ 
1986 12) Abdullah, A. "Electrophysical 
Processes" M.Sc. Lecture Notes, Tarbiat 
ModarresUniv., Tehran, 1992 

13 (DeBarr, A. E. - Oliver, D.A." 
Electrochemical Machining" Macdonald?Co 
(publishers)Ltd., U.K., 1975 
Familiarity with Nontraditional  ma nuf actur ing 
processes 

16 (Rykalin, N.- Uglov, A. - Kokora, A. "Laser 
Machining and Welding" Translated fromthe 
Russian by Glebov O. ,Mir Publishers, 
Moscow, 1978 17) Niku Lari, A.- Mordike, B.L. 
"High Power Lasers" Pergamon Press plc, U.K., 
1989 18) Frederick Julian, R. "Ultrasonic 
Engineering" John Wiley?Sons Inc., USA, 1965 

19 (Charmilles Technologies "Machining 
Example: Robofil" Switzerland, No date 20) 
American Machinist "High-Volume Hole 
Making with EDM" McGraw- Hill Magazineof 
Metalworking Manufacturing, USA, 1983 21) 
Peacock, R.G. - Schmitt, P. R. " Sma l l, Sma l l 
Wild Holes" Charmilles, Switzerland, Nodate. 

22 (Mitsubishi "Wire-cut EDM Systems- H 
Series" Mitsubishi Electric Corporation,  
Tokyo,1986 23) Von Dobeneck, D.- 
Steigerwald, K. H. "Electron Beam Machining- 
The Progress andits Industrial Application" IEE 
Conference No. 133, 1975 24) Von Grote, K.H.- 
Meleka, A. H." Electron Beam, The Multi -Rol e 
Tool for ModernFabrication" MT DR Conf . No .  
12, U.K. ,1971 25) Mitsubishi "EDM Systems- K 
Series" Mitsubishi Electric Corporation,  Tokyo,  
1986 

26 (Fanuc Tape Cut "Wire-cut Electric 
Discharge Machines" Fanuc Ltd. , Japan, 1985 
27) Barash,M. - Sri Ram, M.G. "Some 
Properties  of  Spar k Ma chi ned He at  Tr eat ed 
Steel"Proceedings of the Third International  
MTDR, U.K., 1962 

28 (Matchless Engineering Catalogue, Milton 
keynes, U.K., 1984 29) Norio Taniguchi 
"Current State and Future Trends of 
Ultraprecision Machining andUltrafine 
Material Processing" Annals of the CIRP,Vol. 
32/ 2/ 1983 
Familiarity with Nontraditional  ma nuf actur ing 
processes 
Nontraditional  ma nuf actur ing pr oc esses  A) - 
Introduction and hi stor y B) - Advant ages  of  
special manufacturing processes C)- Nature of 
special manufacturing processes 1. Electro-
Discharge Processing Diesinking-Wirecut-
Drilling - Grinding-Sawing- Heat Treating-  
Marking- Cladding etc . 

2 .Laser-Beam Processing a- Cutting b- Wel ding 
c- Heat Treating d-  Ma r ki ng e-  Cl addi ng 

3 .Electron-Beam Processing a- Cutting b- 
Welding c- Heat Treating d-  Ma r ki ng e-  



Cladding 
4 .Ion-Beam Machining 5. Plasma-Beam 

Machining 6. Ultrasonic Processing 7. Water-
Jet Cu ng 8. Abrasive-Jet Machining 9. 
Abrasive Water-Jet Cu ng 10. Abrasive-Flow 
Machining 

11 .Chemical Machining Photo-Chemical 
Etching-etc. 12. Electro-Chemical Machining 
Diesinking-Grinding-Drilling- Stream Drilling-
Turning-Honing- Deburring-Electro Polishing 

13 .Electro-Chemical-Discharge Grinding 14. 
Electro-Thermic Machining 15. Thermal-
Energy Method 

16 .High Energy-RateForming a- Explosive 
Forming b- Electro-Magnetic For mi ng c-  
Electro-Hydraulic Forming 

16 .High Energy-RateForming a- Explosive 
Forming b- Electro-Magnetic For mi ng c-  
Electro-Hydraulic Forming  

  
  
  

  

  لریدکتر بیگ

  

 

  

  نام درس

  التین  فارسی

  Forging Die Design:عنوان به التین  طراحی قالب آهنگري: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
دهیتعریفتغییرشکلوکرنشتنشوتغییرشکالجسامتغییرش تعاریفاولیهدرشکل

دهی کالالستیکمعیارهایتسلیمدرشکلدهیتغییرشکلپالستیکفرایندهایشکل
دهیفراین هایشکل سردانواعجریانفلزدرروشدرفورجتعریففورجداغ،گرمو

بازترتیباتترمودینامیکیعملیاتفورجشیبدیوارهقالبطراحیابعادپ دفورجقالب
بستهطراحیابعادبلوکقالبفورج لیسهازقطعهنهاییمحاسبهنیرودرفورجقالب

هایف هایدوربریپلیسهاستانداردفوالدقالب برشپلیسهانواعقالب طراحیقالب
  هایپیش ورجانواعقالب

  
  
  
  

  :التین درس رحط
Basic Definitions in forming Definition of 
strain and forming Stress and forming 
Elastic forming Yield criteria Plastic 
deformation Forming Processes Types of 
flow in forming Open Die Forging 
Thermodynamic forming process Draft 
angle Flash design in finisher die 
Calculation of Force and load Blocker die 
design Flash cutting die design Types of 
dies to cut the flash Standards of material 
selection Types of preform dies Fuller Die 
Roller and Edger Die Bender Die Blocker 
die  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دکتر احمدی

  نام درس
  التین  فارسی

Non-Destructive Testi:عنوان به التین  تست غیر مخرب: عنوان به فارسی ng  

  :طرح درس فارسی
 هایغیرمخرب ایبراهمیتوجایگاهآزمون مقدمه

 هایغیرمخرب هایکاربردیآزمون حوزه

 برداري بهرهمکانیسمتشکیلوخصوصیاتعیوبدرفرآیندهایساختودوران

 ها هایغیرمخربدرارزیابیقطعاتوسازه تلفیقمکانیکشکستوآزمون

هایالتراسونیک،رادیوگرافی،ادیکارنت،ذراتمغن تئوریواصوالجرایآزمون
 اطیسیومایعاتنافذ

  هایغیرمخربدرکنترلکیفیاتصاالتجوشی اصوالجرایآزمون
  

  :طرح درس التین 
  

  

  دکتر بیگلری

  نام درس
  التین  فارسی
Plastic Technol:عنوان به التین  تکنولورژیپالستیک: به فارسی عنوان ogy  

  :طرح درس فارسی
-3 انواعپلیمرها-2 فرمولشیمیاییموادوپلیمرها

-4 خواصمکانیکیپلیمرهایمختلف
-5 برتریومزایایپلیمرهاوپالستیکهابرمواددیگر

-7 قالبگیریفشاري-6 انواعروشهایساختوتولیدپالستیکها
-10 قالبگیریبااکستروژن-9 قالبگیریتزریقی-8 قالبگیریانتقالی

-12 اکستروژنکابلوسیم-11 اکستروژنمیله،لولهوپروفیل
 اکستروژنبادیکیسهپالستیک-13 اکستروژنصفحاتضخیمونازك

-15 اکستروژنبادیمخازنپالستیک-14
-17 چندالیهکردنپالستیک-16 اکستروژنوغلتککاریپالستیک

  ساخت -18 اکستروژنچندالیه

  : طرح درس التین
Basic defini tion of pol ymer s Types  of pol ymer s  
Advantages of polymers compared to other materials 
Types of plastic mo l di ng Pr essur e Mo l di ng Int er gral  
Molding Injection mo l di ng Extrus i on pr oc ess Extrus i on 
blow molding Extrusion blow molding of containers 
Extrusion and rolling process of plastics mu l ti layer  
manufacturing of plastics Comp os i tes ma nuf actur ing  

 

  

  درس نام
  التین  فارسی

Production Ma:عنوان به التین  ماشین ابزار تولیدي: عنوان به فارسی chi ne Tool s  

  :طرح درس فارسی
 روشهایتولید

 روشهاینمونهسازیسریع

 تجهیزاتجانبیماشینابزار

 ماشینهایتراشوفرزکپی

 ماشینهایخانکشی

 روشهایتولیدپیچومهره

 سنگزنیتولیدي

 پرداختکاریدقیق

 تولیدچرخدندههاماشینهای

  خطوطتولیدخودکار
  
  
  

  :طرح درس التین 
introduction to ma nuf actur ing pr oc ess 
Rapid Prototyping Methods 
Attachme nt s In Ma chi ne Tool s 
Copy Turning 
Broaching 
Screw Thread production 
Grinding Technology 
Superfini shi ng 
Gear Manufacturing 
Automation for  Ma nuf actur ing  

  



 

  دکتر ادیبی

  نام درس
  التین  فارسی

  Quality Control:عنوان به التین  کنترل کیفیت: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
 آشناییبامفاهیمکنترلکیفیت

 کنترلکیفیتاصوآلماریدر

 ابزارهایکنترلکیفیت

 نموداریهایکنترلکیفیت

 نمونهگیري

 مدیریتکیفیت

 تضمینکیفیت

  مدیریتکیفیتجامع
  

 Quality Improvement in the Modern:طرح درس التین 
Business Environment 
Statisti cal  Met hods  Use ful in Qua l i ty Cont r ol  and 
Improvement 
Basic Methods of Statisti cal  Process Cont r ol  and 
Capability Analysis 
STATISTICAL METHODS USEFUL IN QUALITY CONTROL 
AND IMPROVEMENT 
Acceptance Sampling 
QUALITY management 
Quality Assurance 
total quality management  

  
  

 

  دکتر برازنده

  نام درس
  التین  فارسی

  Mechatronics:عنوان به التین  کمکاترونی: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
 اجزاالکترونیکی

 الکترونیکدیجیتال

 برنامهنویسیمیکروکنترلر

 موتورهایپلهاي

  PLCبرنامهنویسی
  

  :طرح درس التین 
Electronic Circuits 
Digital Circuits 
Micro controller Programming 
Stepper Motors 
PLC Programming  

  
  
  

  

  عبدالھدکتر 

  نام درس
  التین  فارسی

  .Physics of Metrology Lab:عنوان به التین  آز فیزیک اندازه گیري: عنوان به فارسی

 :طرح درس فارسی

  
 بیانتعاریفومفاهیماولیهمترولوژي  1

 گیري کالیبراسیونساعتاندازه  2 

 کالیبراسیونمیکرومتر -دار¬کالیبراسیونکولیسورنیه  3 

 اخلیگیریقطرد اندازه  4 

 گیریزاویهباشیبسنجترازدار اندازه  5 

 بررسیقائمهبودنباگونیایبازرسی  6 

 گیریزاویهبامیلهسینوسی اندازه  7 

 گیریزوایایمخروط اندازه  8 

 گیریقطرهایداخلیوخارجیبزرگ اندازه  9 

 آشناییباکمپراتورمکانیکیسیگما  10 

 کمپراتورنوریمکانیکی  11 

 کمپراتورالکتریکی  12 

 نوريتختیسنجی  13 

 پروفیلپروژکتور  14 

 گیریابعادیچرخدنده اندازه  15 

 کمپراتوربادي  16 

 زبریسنجی  17 

  اسکنرلیزري  18 

  :طرح درس التین 
Terminology and Defini tions 
Dial Indicator Calibration 
Vernier Caliper Calibration and Ver ni er  Mi crome t er  
Calibration 
Differ ent  Me t hods  for  Me asur ing of  hol e 
Calibration of  Pr eci si on Un i ver sal  Vi se by cl inome t er 
Squarness Test 
Sine bar for angle measurement 
Taper measurement 
Large hole measurement 
Sigma Comparator  

  
  

  
  



  دکتر عبدالھ

  آز متالورژي: نام درس
  التین  فارسی

  يآز متالورژ: عنوان به فارسی
 – بررسیریزساختارفلزاتوآلیاژھایآھني – متالوگرافي

 – بررسیخواصمکانیکیفلزات
 ھا انواعچدن - سختیسنجیفلزاتوآلیاژھایآھنیوغیرآھني

 – وبررسیریزساختارآنھا) چدنسفید،خاکستري،مالیبلوداکتیل(
...)  آلیاژھایمس،آلومینیومو( آلیاژھایغیرآھني

 مروریبرنفوذ - ایغیرآھنيپیرسختیآلیاژھ – وبررسیریزساختارآنھا
 – دیاگرامآھنوکربن –

 وعواملموثربرآنھاCCTوTTTاستحالھبینابینیومارتنزیتي،دیاگرامھاي
: انواععملیاتحرارتیتعادلیوغیرتعادلیشامل –

 ھمگنکردن،آنیلکردن،نرمالھکردن،کرویکردن
. ٢) تویسرکاني(, اصولعلممواد. ١: فھرستمنابع

  )ارگلعذ(  اصولوکاربردعملیاتحرارتي

  .Heat Treatment Lab:عنوان به التین
Introduction to me t al lur gy and heat  treat me nt  
experiments to investigat e the mi cros tructur e and 
Properties  of  Indus tri al  Al loy;  Me t al logr aphy,  
Microstructure and Properties  Rel ati ons hi p, Cas t  
Iron, Nonferrous Alloy and microstructure of them , 
Age hardening of nonferrous alloy, Diffus i on,  Fe- C 
phase diagram, Martensite transformation,  Ti me  
Transformation Temp er at ur e (TTT)  and Conti nues  
Cooling Transformation (CCT)  di agr ams  and the 
effecti ve par amet ers ,  Equi l ibri um a nd non-
equilibrium heat tr 
Mat. Sci & Eng. W. Callister  

 

  دکتر رضاعی

  هیدرولیککاربرد آز : نام درس
  التین  فارسی

  آز هیدرولیک: عنوان به فارسی
 هیدرولیک

 نیوماتیک

  الکترونیوماتیک
  

  Hydraulic Sys. Lab. Application:عنوان به التین
Hydraulics 
Pneumatics 
Electro-pneumatic  

 

 

  دکتر رضاعی

  CAD/CAMآز : نام درس
  التین  فارسی

 CAD/CAMآز: عنوان به فارسی

  Cکاربانرمافزارسالیدوورکزکاربانرمافزارکاتییاکاربانرمافزار

Introduction to cad cam soft:عنوان به التین war es 

Solidworks cad softwa r e Cati a cad 
 softwa r e pr ogr ammi mg  wi th C# C 

CATIA & SOLIDWORKS C# C 
  
  

 

 


