
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

 Course Title:   Mathematics I 1ریاضی عمومی    درس:  نام

 -- دروس پیش نیاز:     3 تعداد واحد: نظرینوع درس:     

 .  نهاآ دبررکاو  محاسبه ،هاالنتگرا ،سریها ،هانبالهد  ه،حقیقی یک متغیر  بعاتو مشتقو پیوستگی  ،حد با شناییآ  هدف:

   سرفصل مطالب:

 ام. nۀ ش یو ر یو فرمول دموآر، اعمال جبر  یاعداد مختلط، فرم قطبی معرف -1

 .هایامختلط در بسط چندجمله  یهاشهیمختلط، کاربرد ر  ۀصفح  درنواحی  -2

 ی. انیمقدار اکسترمم و مقدار می، افشردگی: ایو قضا یوستگیتوابع، حد، پ -3

 .تالیهوپ ۀو قاعد نیانگیمربوطه: رول، مقدارم یایو قضا مشتق -4

 . وتنیو روش ن یساز نه یمطلق، به وموضعی    مشتق، مسائل اکسترموم  یکاربردها -5

 .  و انتگرال لی فرانسیحساب دی  اساس یایمربوطه، قضا یایانتگرال و قضا -6

 .کسرها هی جزء به جزء، تجز ر،یمتغ  ریی: تغیریگانتگرال یهاروش -7

 ی.و هذلولو یینما ی: لگاریتمی،وابع متعالت  -8

 ی. هذلولو ی وتوابع عکس مثلثات -9

 .عکس آنها  و ک توابع متعالیبه کم یریگانتگرال یهاروش -10

 ی، آبل(. کوش شه،یمتناوب، نسبت، ر  یهایسر سه، ی)مقا  گراییهم یو آزمونها  ییراگهم ،یعدد یهایها و سردنباله -11

 ی، سریها و آبل(. کوش سه،یمقا یهامربوطه )آزمون   یایو قضای عاد ریغ یهاانتگرال -12

 .توابع بیقرت کاربرد در  و یتوان  یهایمشتق و انتگرال سرگرایی،  هم  ۀفاصل  لور،یتی،  توان یهایسر  -13

 .متنوع یها در مسائل کاربردیمشتق، انتگرال و سر یکاربردها  -14

 .نهاآو رسم  یقطب یهامنحنی   -15

 :فهرست مراجع

 

1. Complex variables and applications, J. W. Brown, R. V. Churchill, 9th Edition, McGraw-Hill. 

2. Calculus a complete course, R. A. Adams, Ch. Essex, 9th Edition, Pearson. 

3. Calculus, J. Stewart, 8th Edition, Cengage Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 3/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

 Course Title:    Mathematics II 2ریاضی عمومی    درس:  نام

 1 یعموم یاضیردروس پیش نیاز:      3   تعداد واحد: نظری نوع درس:     

 خطی مقدّماتی.  جبرو  لهاانتگرو ا نسیلی ایفر، دی داربر تمحاسبا بر تسلّطو  شناییآ   هدف:

   سرفصل مطالب:

 خطی.  هایهستگاد حلو    هیژو  هایداربر و یردمقا ،هاخطی، ماتریس تتبدیال، خطی ل ستقالا ،یداربر جبر خطی: فضاهای -1

  پایۀ ساختن  ی ابر شمیتا امگر روش ، تزار شو - کشی یونامسا ، بعدی سه  فضایدر جی رخاو  خلی دا بضر: تحلیلی هندسۀ -2

   .صفحهو   خط  ،متعامد یکه

 . سقو لطو برحسب هاآن  دن کر  متریرا پاو  متری راپا هایخم ،نهاآ مشتق و  یداربر بعاتو -3

 ها.ساسی خما قضیه و   فرنه فرمولهای ب،تا ء،نحنا: انسیلایفرد هندسه -4

 . یا نهاستوو ا  یوکر ،قطبی تمختصا ،ها یهرو پیوستگی، وحد  از،تر  هایمجموعه  ه،متغیر چند بعاتو -5

 .همتغیر چند  بعاتو ی ابر تب باالاجزئی مر تمشتقا  ،مشتق  محاسبه ، پذیری مشتق،  سوئی  مشتق، جزئی مشتق: مشتق -6

 م.دو اول و  مشتق مونهایآز ن،هسیا ماتریس، نیابحر طنقا ر،تیلو ی اجمله چند ،نجیرز هقاعد -7

 .طیک شر  از بیش با یزسا  مسائل بهینه  ،نژاالگر قضیه ،یزسا  بهینه، سمعکو تابع  قضیه، ضمنی تابع  قضیه، ضمنی بعاتو -8

 .چندگانه النتگردر ا متغیر تعویض فوبینی، قضیه  ،چندگانه النتگرا محاسبه  ،چندگانه النتگرا -9

 .سطحو  خم  یرو النتگرا -10

 مهندسی.  مسائلدر  نهاآ دبر رکاو   نسرژایوو د  ستوکسا  ،گرین قضایای: یداربر آنالیز  -11

 :فهرست مراجع

 

1. Calculus a complete course, R. A. Adams, Ch. Essex, 9th Edition, Pearson. 

2. Multivariable Calculus, J. Stewart, 8th Edition, Cengage Learning. 

3. Calculus: Early Transcendentals, J. Stewart, D. K. Clegg, S. Watson, L. Redlin, 9th Edition, Cengage 

Learning. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 4/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

 Course Title:    Differential Equations معادالت دیفرانسیل     درس:  نام

 همزمان 2ریاضی عمومیدروس پیش نیاز:      3   تعداد واحد: نظری نوع درس:     

 . لیفرانسیمختلف حل معادالت د هایروشمعادالت دیفرانسیل و انواع آنها و با  ییآشنا   هدف:

   سرفصل مطالب:

های معادله  دسته بندی جواب –تعریف معادالت دیفرانسیل و دسته بندی آنها از نظر معمولی، جزئی، خطی و غیرخطی  -1

 قضیه وجود و یکتایی مسائل مقدار اولیه. –دیفرانسل )عمومی، خصوصی( 

 تعریف معادله همگن.   –تعریف تابع همگن   –تعریف معادالت جداپذیر  -2

 ساز در چند حالت خاص.یافتن عامل انتگرال – ساز تعریف عامل انتگرال – تعریف معادله کامل و بررسی شرایط کامل بودن  -3

 .yبعنوان تابعی از xت خطی نسبت به معادال –ساز برای این معادالت یافتن عامل انتگرال –تعریف معادله خطی مرتبه اول  -4

 معادله ریکاتی.  –معادله برنولی   –معادالت غیرخطی مهم مرتبه اول  -5

، yبررسی تغییر متغیر در حل معادالت مرتبه اول خاص )معادالت قابل حل برحسب   –حاالت خاص در معادالت مرتبه اول  -6

 (. yو  xو فاقد   y، فاقد  x، معادالت فاقد  xمعادالت قابل حل برحسب 

تعریف رونسکین و ارتباط آن با    –ها استقالل و وابستگی خطی جواب –  nتعریف معادله مرتبه   –معادالت مرتبه دوم و باالتر  -7

 استقالل خطی.

 روش کاهش مرتبه. –های معادله مشخصه  بررسی حاالت مختلف در ریشه – حل معادالت مرتبه دوم با ضرایب ثابت و متغیر  -8

 روش تغییر پارامتر.  –روش ضرایب نامعین  –حل معادالت مرتبه دوم و باالتر ناهمگن  -9

 حل دستگاه معادالت دیفرانسیل خطی به کمک روش حذفی. – اویلر به کمک تغییر متغیر -حل معادله کوشی  -10

 :فهرست مراجع

 

1. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, W. E. Boyce, R. C. DiPrima,     

D. B. Meade, 11th Edition, Wiley. 

2. Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems, R. K. Nagle, E. B. Saff,      

A. D. Snider, 7th Edition, Pearson. 

3. Differential Equations and Their Applications: An Introduction to Applied Mathematics, M. Braun, 

4th Edition, Springer. 

 
 
 
 



 5/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

 Course Title:    Computer Programming کامپیوتر نویسیبرنامه    درس:  نام

 1عمومی ریاضیدروس پیش نیاز:      3   تعداد واحد: نظری نوع درس:     

 .به صورت عملی  متداول برای مسائل مهندسی نویسینویسی و یادگیری یک زبان برنامهو برنامه کامپیوترآشنایی با مبانی    هدف:

   سرفصل مطالب:

 دودوییو انواع آن، اعداد   ی کامپیوترسنویاصول برنامه، مفاهیم اولیه -1

 افزار نرم و افزاراطالعات، سختپردازش  -2

 برنامه  و توسعه  جادیمراحل ا ی،سنوی برنامه هایوهیش -3

 یسنوی  برنامه هایزبان  بندیفلوچارت، تکامل و طبقه، آشنایی با طراحی الگوریتم -4

 معتبر  هایاز زبان  یکیبه  نویسیمقدمات اولیه زبان برنامه -5

 ها العات و اندازه آن اط انواع شناسه،  دستورات، گرها،عمل  -6

 یاضیتوابع ر ،یعبارات محاسبات، محاسبات ریاضی -7

 ریثابت و متغ  ریمقاد،  تعامل با کاربر -8

 گیری و دستورات شرطیتصمیم -9

 دستورات تکرار و حلقه  -10

 ای و توابع نویسی پیمانهبرنامه -11

 دارسیاند یرهایمتغ، هاآرایه  -12

 ها گراشارهحافظه پویا و   -13

 سازیرهیذخ های، کالسهاساختارتعریف داده  -14

 ی و کمک یمشترک و عموم هایحافظه  -15

 کامپیوتری  هبرنام  ندچ ها،ربرنامهیز  -16

 ی و خروج یعبارات ورود، هافایل -17

 :فهرست مراجع

 .دگردیم  نییتوسط استاد تع  ،مورد نظر  یسیزبان برنامه نو براساس

 

 



 6/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

 Course Title:    General Physics II 2فیزیک عمومی    درس:  نام

 1عمومی فیزیکدروس پیش نیاز:      3   تعداد واحد: نظری نوع درس:     

 . سیو مغناط  تهیسیمربوط به الکتر میشامل مفاه  یعموم  کیزیف یاساس  میبا مفاه ییآشنا   هدف:

   سرفصل مطالب:

 بار و ماده -1

 کولون و میدان الکتریکی قانون  -2

 قانون گوس و کاربرد  -3

 پتانسیل الکتریکی  -4

 خازن و دی الکتریک -5

 جریان و مقاومت، نیروی محرکه الکتریکی  -6

 مدارهای الکتریکی -7

 میدان مغناطیسی   -8

 قانون آمپر   -9

 قانون فاراده -10

 خواص مغناطیسی ماده، نوسانات الکترومغناطیسی  -11

 دالقایی قانون خو -12

 ماکسول  معادالت متناوب،جریان   -13

 الکترومغناطیسی  امواج -14

 :فهرست مراجع

 

1. Fundamentals of Physics: Extended, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, 11th Edition, Wiley. 

2. Fundamentals of Physics II: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics, R. Shankar, 2nd Edition, 

Yale University. 

3. Basic Physics: A Self-Teaching Guide, K. F. Kuhn, F. Noschese, 3rd Edition, Wiley, Jossey-Bass. 

 



 7/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

 Course Title:    General chemistry شیمی عمومی    درس:  نام

    --دروس پیش نیاز:      3   تعداد واحد: نظری نوع درس:     

 ی. عموم  یمیش  ایهیو پا یاساس  میبا مفاه ییآشنا   هدف:

   سرفصل مطالب:

 یی ایمیش  بیترک  نیدالتون، قوان یاتم هینظر ،یمیمقدمه علم ش -1

 ییایمیمول و محاسبات ش فتعری   آواگادرو، عدد گرم،  و اتم یوزن اتم -2

 کانیل یم ه ی تامسون، تجز هی تجز، ماده یکی الکتر تیساختمان اتم، ماه -3

اتم بوهر،  کیتابش، اثر فتوالکتر  کیکالس ه یکوانتوم )نظر هیمبدأ نظر ،یسیرادرفورد، تابش الکترومغناط هی ساختمان اتم، تجز -4

 (یاشعه و عدد اتم فیط

 ت یاصل عدم قطع تار،یگ یخط فیذره و موج، ط یدوگانگی، کوانتوم کیمکان -5

 ،  n ،l  ،m یاعداد کوانتوم ن، درویذره در جعبه، اتم ه نگر،یمعادله شرود -6

 یالکترون ش یآرا ،یانرژ  یالکترون، ترازها کیاز  شیبا ب هایاتم -7

 .تهیویواکتیدرا  ها،زوتوپیا ،هسته اتم یبررس  ،خواهیالکترون  ،یونی یشعاع اتم، انرژ ،یجدول تناوب -8

 .هلمهولتز بس،یگ همعادل ،یآزاد و آنتروپ یانرژ ،یخودبه خود هایواکنش ،یمیاصول ترموش ی،میترموش -9

 .گازها  ژهیو  یگرما یمولکول هایسرعت عی گازها، توز ی جنبش هی نظر ،یقیحق یگازها، گازها نیقوان ی،حالت گاز  -10

 ،تاییقاعده هشت یوندیپ  هیزاو وند،یطول پ  ،یو مولکول یاتم هایتالیارب ،یو کوواالنس یونی یوندهایپ یی،ایمیش  یوندهایپ -11

  نارساناها رسانا،مهین ،یفلز یوندهایپ ،یدروژنیه وندیرزونانس، پ دهیپد وندها،یپ تیچندگانه، قطب یوندهایپ

 :فهرست مراجع

 

1. Chemistry, C. E. Mortimer, Wadsworth Pub., 1991. 

2. Introductory chemistry, D. J. DeCoste, S. S. Zumdahl, 9th Edition, 2019, Cengage Learning. 

3. Introductory Chemistry, J. T. Nivaldo, 6th Edition, 2017, Pearson. 

 

 
 

 
 



 8/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

 Course Title:    General Physics Laboratory II 2آز فیزیک عمومی    درس:  نام

 همزمان  2عمومی فیزیکدروس پیش نیاز:      1   تعداد واحد: عملی نوع درس:     

 . 2ی عموم کیزیف  یاساس  میمفاه شتریدرک ب یبرا شاتیآزما یانجام عمل   هدف:

   سرفصل مطالب:

 

 .وسکوپیل اس شناسایی -1

 .متر وات و  متر  گالوانومتر و طرز تبدیل آن به آمپرمتر، ولتشناسایی  -2

 .ترانزیستور و دیود قطبی،سه و دوقطبی هایالمپ یرسم منحنی مشخصه -3

 .هاآن نقوانی تحقیق  و هاخازن  ظرفیت گیریاندازه -4

 .(RL-RC)   ون یسلف اندوکس ی مقاومت ظاهر یرگیاندازه -5

 .نی مقاومت پل تار، پل وتسون، پل کلو یرگیاندازه -6

 .سیسترزیه یرسم منحن -7

 :فهرست مراجع

 .  2دستور کار آزمایشگاه فیزیک عمومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

 ریاضیات مهندسی عنوان درس به فارسی:  

 Engineering Mathematics عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس همنیاز دروس  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 پایه - 2معادالت و ریاضی  48 3

 هدف: 
 بررسی توابع مختلط یک متغیرکامل و جزئی،  حل معادالت دیفرانسیل

 سرفصل و رئوس مطالب: 

معرفی معادالت دیفرانسیل جزئی، بسط تیلور، به دست آوردن معادالت دیفرانسیل جزئی)مساله ی ارتعاش نخ،   ایجاد معادالت دیفرانسیل جزئی: •

 مساله ارتعاش غشا، معادله ی پیوستگی در سیاالت، ارتعاش طولی یک میله و ...( 

 یکله، فرم مختلط سری فوریه معرفی سری فوریه و ویژگی های آن، تغییر بازه ی سری فوریه در حالت کلی،شرایط در سری فوریه: •

 روش جداسازی متغیر ها ،انتگرال پویسان، روش تغییر پارامتر حل معادالت دیفرانسیل: •

تبدیل فوریه )تبدیل سینوسی فوریه،تبدیل کسینوسی فوریه،تبدیل مختلط فوریه(، تبدیل الپالس )قضیه ی کانولوشن،شرایط وجود تبدیل   تبدیالت: •

 معادالت دیفرانسیل با استفاده از تبدیالت  الپالس،الپالس معکوس(، حل

مروری بر اعداد مختلط، توان رسانی اعداد مختلط، حل معادالت جبری مختلط، تعاریف منحنی ها و همسایگی و ...حد توابع مختلط،    توابع مختلط: •

مختلط، پیوستگی توابع مختلط، معرفی توابع ابتدایی مختلط، مشتق توابع مختلط، توابع تحلیلی، خواص مقدماتی توابع تحلیلی، انتگرال در صفحه ی  

روی خط، قضیه ی انتگرال کوشی، فرمول انتگرال کوشی، نامساوی کوشی، قضیه ی لیوویل، قضیه ی موررا، سری ها )سری عددی، سری    انتگرال

 تابعی، سری توانی، سری تیلور، سری لورن( تکینگی توابع مختلط، قضیه ی باقی مانده، محاسبه ی انتگرال ها
 

 منابع و مراجع: 
 

• Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 10/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

 Course Title:    Numerical analysis محاسبات عددی    درس:  نام

 نویسی کامپیوتر برنامه دروس پیش نیاز:      2   تعداد واحد: نظری نوع درس:     

  ،یابیو برون یابیدرون ،ی حل دستگاه معادالت خط ،یمعادله جبر یهاشهیر یبیمحاسبه تقر ،یمحاسبات عدد  یمبان حیتشر  هدف:

 ی.معمول لی فرانسیمعادالت د یحل عدد ،ی عدد یریگبرازش، مشتق و انتگرال

   سرفصل مطالب:

 اعداد حقیقی در ماشین، گردکردن و قطع کردن منابع خطا، نمایش -1

 محاسبه توابع خطای و قطع کردن،   خطای مطلق و نسبی گردکردن  -2

  هاتعیین حدود ریشه، ریشه یابی توابع و دستگاه های غیر خطی -3

  روش وتری ، روش نیوتن و بهبود آن ، روش نقطه ثابت، روش نابجایی، روش دوبخشی -4

  های غیر خطی با روش نیوتنحل دستگاه ، ی همگرایی آنهاهمگرایی روشهای مورد بحث و مرتبه -5

  خطای درون یابی، تفاضالت تقسیم شده نیوتن ودرون یابی نیوتن،  ابی الگرانژدرون ی، درون یابی -6

 تقریب کمترین مربعات -7

 ای گیری ذوزنقهانتگرال ه قاعد، گیری نقطه میانیقاعده انتگرال ، گیری عددیانتگرال -8

 گیری های انتگرالدقت فرمول ه درج، گیری گاوسیهای انتگرالفرمول، گیری سیمسون قاعده انتگرال -9

 روش اویلر ، حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی مقدار اولیه  -10

 های رانگه کوتا روش، های تیلور مرتبه باالروش -11

 حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی مرتبه باال ، های معادالت دیفرانسیل معمولیحل عددی دستگاه  -12

  حذفی گاوس با محورگزینی  روش، های خطیحل دستگاه  -13

 های تکراری ژاکوبی و گاوس سایدل و همگرایی آنها  روش -14

 :فهرست مراجع

 .1398ناشر رواق مهر، چاپ سیزدهم، سال   ، محاسبات عددی، اصغر کرایه چیان  -1

2. Numerical Analysis , R. L. Burden, J. D. Faires, A. M. Burden, 10th Edition, 2015, Cengage 

Learning. 

3. Numerical Mathematics and Computing, E. W. Cheney, D. R. Kincaid, 7th Edition, 2012, Cengage 

Learning. 
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 ک ی مکان   یبا مهندس  یی آشنا عنوان درس به فارسی:

 Introduction to Mechanical Engineering عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 اصلی -  32 2

 هدف: 
 کیمکان  یمهندس ییو ابتدا یکل یمعرف

 سرفصل و رئوس مطالب: 

،  سیر تحول، از انقالب صنعتی تا امروز،  فلسفه مهندسی در مهندسی مکانیکدانش مکانیک، فلسفه مهندسی، ترکیب دانش مکانیک و    مقدمات: •

نفوذ مهندسی مکانیک در زندگی مدرن برای مهندسی مکانیک: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتریدوره،  دامنه  چه یاد  ،  های تعریف شده 

 تفاوت دانشگاه و مدرسه ، گیریدگیرید و چه یاد نمیمی 

 و   Field Engineer, Design Engineerسلسله مراتب کاری در مهندسی، تفاوت تکنسین و مهندس، مفهوم    :مکانیکجایگاه مهندس   •

Chief Designer    ،مفهوم پروژه به عنوان ترکیب کار، زمانبندی، نظم و همکاری برای  ،  های کاری پیش روآینده یک مهندس مکانیک و فرصت

تحوالت جدید، فرصت های نو، کسب  ،  (MTBIبریگز )-های فردی، معیار شخصیت مییرشخصیت و تواناییکار گروهی،  ،  دستیابی به اهداف بزرگ 

های ای و جایگاه آنها در همگرایی، تبادل تجربه و خلق فرصتهای حرفهانجمن،  و کارهای کوچک مبتنی بر فناوری اطالعات و هوش مصنوعی
 برق و الکترونیک، بیولوژی، شیمی و مواد، اقتصاد و مدیریت  اضیات، کامپیوتر و آی تی،های علمی و کاری دیگر: ریارتباط با زمینه ، کاری

برای یک مهندس مکانیکمهارت   :فرآیند تبدیل ایده به محصول • نگاه ،  ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه،  های الزم  اصول شناخت مساله و 

های  ها: زمان، اقتصاد، تکنولوژی، روش شناخت محدودیت ،  های خالقانهراه حل   خالقیت و ابتکار، طراحی و یافتن،  سیستمی و چند جانبه به آن

بازار و  اجرا،  تولید  و  طراحی  در  مصالحه  معکوس،  اصول  دیگران،  مهندسی  برای  مطلب  ارائه  اصول  صورت صحیح،  به  فنی  گزارش  ،  نگارش 

 مقالهها، پتنت، ها، دستورالعمل استاندارد 

های فرآیندی، فرآوری مواد: فوالد سازی و صنایع فلزی، واحد ،  انرژی: استحصال، تبدیل، انتقال و بکارگیری آن  :یها و دیسیپلین های کارزمینه •

حرکت ، های تولید برای مواد غیر فلزیهای مدرن، روش های کالسیک برای فلزات، روش های تولید: روش روش، های کاری نومواد جدید و حوزه

های مکانیکی در  بیومکانیک: سیستم،  ها، دقت و کنترلرباتیک: انتقال نیرو و حرکت، مکانیزم،  یلی، هوایی، فضاو حمل و نقل: صنایع خودرو، ر

تأسیسات مکانیکی: محیط زیست، رفاه و آسایش و بهداشت، منابع آب، کنترل آلودگی ،  های مکانیکی در موجودات زندهبدن موجودات زنده، ایده

 و توسعه پایدار
با   • اندازهماشین  :تجهیزاتآشنایی  تجهیزات  ابزار،  ریختههای  تجهیزات جوشکاری،  کاریگیری،  پرس  و  آهنگری  روتورها، محور،  گری  و  ها 

های ماشین،  های حرارتیها، مبدلها، فنها، پمپها، کمپرسورتوربین،  ها، بادامک، انتقال نیرو و توانها، چرخدنده، جعبه دنده، مکانیزمیاتاقان 

 یالکتریک

، نقش استاد مشاور،  تشریح دروس و درختواره، دروس پایه، اصلی، تخصصی و انتخابی،  های مورد نیازدانش   :ساختار دوره مهندسی مکانیک •

 های یک دانشجو: خوب دیدن، درک کردن و فهمیدن، ایده پردازی،مهارت،  روش صحیح درس خواندن،  ها و پروژه نهاییها، کارگاهکارآموزی 

اخالق ، تعامل، داد و ستد، به اشتراک گذاری، همکاری بیان کردن، بحث و استدالل، جسارت، ثبت کردن و نگارش، آرشیو کردن، ، تحلیل کردن

 شای به عنوان یک دانشجو و یک مهندس، پرستیژ و جایگاه یک مهندس مکانیک در صنف خودحرفه

افزارهای ریاضی  :افزارهاآشنایی با نرم • م،  نرم  افزارهای  نویسیزبان ،  حاسبات عددینرم  برنامه  افزارهای مدل سازی هندسی،  های  نرم  ،  نرم 

 اوپن سورس و اهمیت آن، سیستم عامل لینوکس، هاکتابخانه، نرم افزارهای طراحی افزارهای تحلیلی شبیه سازی

 های دانشکده بازدید از آزمایشگاه، رمبازدید از سه یا چهار واحد صنعتی در طول ت :ها )در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات(بازدید •

، صنایع دریایی،  صنایع ریلی،  صنایع هوایی،  سازیصنایع ماشین،  خودروهای عمومی و خاص،  های حرارتینیروگاه،  فوالدسازی  :مطالعات موردی •

 هاهادی  صنایع الکترونیک و نیمه، صنایع غذایی، صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه و نفت
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 منابع و مراجع: 
 

 انتشارات امیرکبیر، تاریخ علوم جلد اول و دوم، ترجمه حسن صفاری، پی یر روسو •

 انتشارات امیرکبیر، تاریخ صنایع و اختراعات، ترجمه حسن صفاری، پی یر روسو •

• Dixit, Uday S., Manjuri Hazarika, and J. Paulo Davim. A brief history of mechanical engineering. 

Switzerland: Springer, 2017. 

• Hoffman, Allen H. "Making Ethics Education Personal." ASME International Mechanical 

Engineering Congress and Exposition. Vol. 46637. American Society of Mechanical Engineers, 2014. 

• Heard, S.P., The Scientists Guide to Writing, Princeton University Press, 2016. 

 های آموزشی منابع مختلف دروس پایه و تخصصی مهندسی مکانیک و فیلم  •
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 1  یکشی صنعتنقشه عنوان درس به فارسی:

 Engineering Drawing 1 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  ساعت تعداد  تعداد واحد 

 اصلی - - 32 2

 هدف: 
 آشنایی دانشجویان با استاندارد های نقشه کشی صنعتی و تقویت تجسم فضایی دانشجویان در درک احجام 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

مقدمه ای بر پیدایش نقشه کشی صنعتی و اهمیت آن در صنعت، اصول ترسیم و معرفی صفحات اصلی تصویر و فرجه   تعاریف و اصول اولیه: •

 ها، استانداردهای کاغذ، انواع خطوط و کاربرد آنها، جدول نقشه و مقیاس 

ر و آشنایی با رسم سه تصویر در فرجه  رسم سه تصویر با احجام مستوی، رسم سه تصویر با احجام استوانه ای، رابط بین تصاوی  رسم سه تصویر: •

 سوم، رسم شش تصویر 

رسم تصویر سوم از طریق تجسم احجام شناخته شده، رسم تصویر سوم از طریق آنالیز سطوح، رسم تصویر سوم از طریق   رسم تصویر سوم: •

 آنالیز حجم 

 ریکرسم تصویر مجسم ایزومتریک، رسم تصویر مجسم کاوالیر، کابینت و دیمت تصویر مجسم: •

...(،   برش: • برش های متفرقه )برش موضعی، برش گردشی و  نا متقارن، برش شکسته، برش مایل یا شعاعی، نیم برش،  برش ساده متقارن و 

 مستثنیات برش

 منابع و مراجع: 
 

 ، مهندس احمد متقی پور 1انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، رسم فنی و نقشه های صنعتی  •

 ، مهندس مبین متقی پور1اصول نقشه کشی صنعتی انتشارات شریف کد کم،  •
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 2 یکشی صنعتنقشه عنوان درس به فارسی:

 Engineering Drawing 2 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1 یکشی صنعتنقشه 32 2  اصلی - 

 هدف: 
صنعتی، تقویت نقشه خوانی، درک قطعات صنعتی، مونتاژ و دمونتاژ قطعات و تهیه ی نقشه های    دانشجویان با استاندارد های نقشه کشیآشنایی 

 اجرائی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

انواع خط، وضعیت دو خط نسبت به هم)متقاطع، موازی، متنافر(، اندازه واقعی خط)اندازه واقعی خط غیر مشخص به روش    :هندسه ترسیمی •

 تغییر صفحه، اندازه واقعی خط غیر مشخص به روش دوران(، انواع صفحه، وضعیت خط نسبت به صفحه 

مستوی، تقاطع صفحات غیر مشخص با احجام مستوی، تقاطع تقاطع خط و صفحه، تقاطع دو صفحه، تقاطع صفحات خاص با احجام    تقاطع: •

با روش های   با استوانه  با روش های متفاوت، تقاطع استوانه  با مخروط  با احجام دورانی، تقاطع استوانه  با هم، تقاطع صفحه  احجام مستوی 

 متفاوت، تقاطع مخروط با مخروط با روش های متفاوت 

 رش استوانه، گسترش مخروط، گسترش کانال های تبدیل گسترش هرم، گسترش منشور، گست گسترش: •

اتصاالت موقت)پیچ و مهره و واشر) استاندارد های پیچ و مهره و واشر، انواع پیچ و مهره و واشر، نحوه ی ترسیم پیچ و مهره و واشر،    اتصاالت: •

ین)انواع پین و کاربر آنها(، خار)انواع خار و کاربرد آنها(، انواع پروفیل دنده و کاربرد آنها، دنده های چند راهه، گام واقعی و گام ظاهری((، پ

صاری اتصاالت دائم)جوش) استاندارد های مربوط به جوش، نقشه خوانی جوش و عالئم مربوط به آن((، پرچ )انواع پرچ، کاربرد پرچ ها و عالئم اخت

 آنها(

ای ماشین در نقشه ها، رسم چرخدنده و انواع آن، رسم بلبرینگ و معرفی کلی اجزای ماشین، آشنایی با نحوه ی نمایش اجز  اجزای ماشین: •

 انواع آن

اصول و استاندارد های اندازه گذاری صنعتی، تلرانس های ابعادی و استاندارد های مربوطه)  اندازه گذاری، تلرانس گذاری و کیفیت سطوح: •

واع تلرانس های ابعادی(تلرانس های هندسی)انواع تلرانس های هندسی، انواع انطباق ها و نحوه محاسبه انحراف های مربوطه، نحوه ی نمایش ان 

کاربرد های تلرانس های هندسی، نحوه ی نمایش انواع تلرانس های هندسی(، کیفیت  سطوح)تعاریف مربوط به کیفیت سطوح، نحوه ی نمایش 

 استاندارد های کیفیت سطوح(

 شین در نقشه های مونتاژ، مونتاژ و دمونتاژ قطعات صنعتی با رعایت استاندارد ها تشخیص انواع اجزای ما نقشه های مونتاژ و دمونتاژ: •

 منابع و مراجع: 
 ، مهندس مبین متقی پور 2انتشارات شریف کد کم، اصول نقشه کشی صنعتی  •

 عبداهلل ولی نژاد، جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی، نشر طراح  •
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 فیزیک اندازه گیری  فارسی:عنوان درس به 

 Physics of Metrology عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 اصلی - - 32 2

 هدف: 
درجه کالیبراسیون روش اندازه تحلیل و آموزش فیزیک اندازه گیری )مترولوژی(، آشنایی تخصصی با انواع پارامتر های مترولوژی و طراحی باال ترین 

 گیری

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 تعاریف در فیزیک اندازه گیری، خطا در اندازه گیری، امواج نور به عنوان استاندارد طول  تعاریف: •

اندازه گیری خطی، اندازه گیری زاویه، تقسیم دایروی، بلوک گیج ها جهت کنترل دقیق و سریع، طراحی روش اندازه گیری قطعات    اندازه گیری: •

ازه شکسته، مترولوژی ماشین ابزار، اندازه گیری چرخدنده ها، اندازه گیری دنده پیچ ها، اندازه گیری زبری و بافت سطح و انحنای قطعات، اند

یی، کرنش، زمان، سرعت و شتاب در حرکت خطی و دورانی، اندازه گیری جرم، وزن و جرم مخصوص، اندازه گیری نیرو و گشتاور،  گیری جا به جا

 نرو  –اندازه گیری فشار دما و سرعت سیال، نرخ جریان و ارتفاع سطح مایعات، طراحی وسایل اندازه گیری مانند گیج برو 

 منابع و مراجع: 
 

کبیر، تالیف آقای مهندس مرتضی دشتی زاده ودکتر فریدرضا بیگلری، مترولوژی سطح و زبری سنجی  دانشگاه صنعتی امیر  •

 تماسی

• Webster, John G., and Halit Eren. "Operational Modes of Instrumentation." Measurement, 

Instrumentation, and Sensors Handbook. CRC Press, 2017. 53-60. 

• Hebra, Alexius J. "Clocks and the measurement of time." The Physics of Metrology. Springer, Vienna, 

2010. 39-64. 

• G.F.W.Galyer, C.R.Shotbolt, Metrology for Engineers,1990 

• Williams, David C., ed. Optical methods in engineering metrology. Springer Science & Business 

Media, 2012. 

• Weise, K., et al. "Bayesian decision threshold, detection limit and confidence limits in ionising-

radiation measurement." Radiation protection dosimetry 121.1 (2006): 52-63. 

• Huisman, Wim, et al. "Accreditation of medical laboratories in the European Union." (2007): 268-275. 

• Guarneros, O., et al. "Uncertainty estimation for performance evaluation of a confocal microscope as 

metrology equipment." Mapan 29.1 (2014): 29-42. 
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 آز فیزیک اندازه گیری  عنوان درس به فارسی:

 Physics of Metrology Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

( پ/ ه) فیزیک اندازه گیری   - 48 1  اصلی 

 هدف: 
 آشنایی با روشهای اندازه گیری و کالیبراسیون کمیتهای فیزیکی و ابعادی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 یریاندازه گ کیزیدر ف هیاول فیو تعار یسینحوه گزارش نو شگاه،ی آزمامقررات : مقدمه  •
 آن  ونی براسیو کال یاب یگیری و خطاکارکرد ساعت اندازه  اصول :1آزمایش •

 میکرومتر ونی براسیو کال یاب یخطا: 2آزمایش •
 و کنترل کولیس ها تست: 3آزمایش •
 اختالف ارتفاع با طول موج نور با استفاده از تختی سنج نوری یریگ اندازه: 4آزمایش •
 قطعات شکسته  یریاندازه گ یبرا یابتکار  یروشها یطراح :5آزمایش •
 و کمپراتور نوری یبا کمپراتور باد یتماس ریغ یریاندازه گ روش: 6آزمایش •

 ی کیلکتراستاندارد با کمپراتور مکانیکی و کمپراتور ا یها جیبلوک گ یبازرس :7آزمایش •
 سطوح  یو بافت سطح و انحنا یزبر یرگی¬اندازه :8آزمایش •
 و گشتاور رونی  شتاب، ، ¬کرنش، زمان، سرعت ،ییجرم، وزن، جرم مخصوص، جابجا یرگی¬اندازه: 9آزمایش •
 ها  چیو پ چرخدندها: 10آزمایش •
 قیدق یایبا تراز دقیق آزمایشگاهی و کنترل گون  بیش یریگ اندازه :11آزمایش •

   عاتیو ارتفاع سطح ما ان،ینرخ جر ال،یفشار، دما، سرعت س یرگی¬اندازه :12آزمایش •
 در پروفیل پروژکتور  یک یاپت ییبزرگنما اصول :13آزمایش •
    سنج رویکرنش بااستفاده از پل وتسون و اصول کارکرد سلول ن  یریگ اندازه :14آزمایش •

 منابع و مراجع: 
 تالیف آقای مهندس مرتضی دشتی زاده ودکتر فرید رضا بیگلری، مترولوژی سطح و زبری سنجی تماسی، نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر •

 دانشگاه صنعتی امیرکبیری، سیتم اندازه گیری دقیق، نشر گلریرضا ب  دیدکتر فری آقا فتالی •

• Webster, John G., and Halit Eren. "Operational Modes of Instrumentation." Measurement, 

Instrumentation, and Sensors Handbook. CRC Press, 2017. 53-60. 

• Hebra, Alexius J. "Clocks and the measurement of time." The Physics of Metrology. Springer, 

Vienna, 2010. 39-64. Metrology for Engineers by G.F.W.Galyer, C.R.Shotbolt. 1990 

• Williams, David C., ed. Optical methods in engineering metrology. Springer Science & Business 

Media, 2012. 

• Small, A. C., and Inductive Voltage Dividers. "Publication Reference EAL-G32." 
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 استاتیک  عنوان درس به فارسی:  

 Statics عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

و آشنایی با مهندسی   1 عمومی ریاضی -پ 48 3

 مکانیک 
 اصلی -

 هدف: 
 ت تعادل و ایستا آنالیز سازه های در حالآشنایی با مفاهیم نیرو و گشتاور و تعادل اجسام و 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

اولیه و اصلیک،  مقدماتی بر درس استاتی   :شنایی با مفاهیم و تعاریف اولیه مورد نیازآ • نیوتن،  مفاهیم  بر قوانین  بردارها و قوانین ،  مروری 

  ریاضی حاکم بر آنها
  منتجه نیرو ها و ممانها، ممان، کوپل ها و زوج نیرو ها، بعدی 3و  2نیروهای  سیستم نیرویی: •
تعادل سیستم های معین و ،  بعدی  3تعادل در سیستم های  ،  شرایط تعادل،  رسم دیاگرام آزاد نیروها،  بعدی  2تعادل در سیستم های    تعادل: •

 نامعین استاتیکی

 ، قاب ها، ماشین ها خرپا های دو و سه بعدی سازه ها: •
 بار های گسترده، مرکز جرم، مرکز سطح و طول و احجام، مرکز سطوح و احجام مرکب  گسترده:نیروهای  •
  بار گذاریمتمرکز و  بار گذاریبا  یرهایت یو رسم نمودار آنها برا یو گشتاور خمش یبرش  یروین ی، محور یرویمعادالت ن  نییتع آنالیز تیر ها: •

 ی و گشتاور خمش یبرش یرویگسترده، ن  بار گذاری نیوابط ب ، رگسترده
 ، کابل های سهموی، کابل زنجیرمتمرکز و گسترده یجانب یتحت بارهاکابل ها  کابل ها: •
تعریف ممان های اینرسی سطح و حاصل ضرب آنها، لنگر قطبی سطح، شعاع های ژیراسیون، انتقال و دوران محور   ممان های اینرسی سطح: •

 ها، محور های اصلی، دایره ی مور 
 ، اصطکاک در گوه ها، پیچ ها، یاتاقان ها، دیسک ها، کالچ های خشک و تسمه ها، اصطکاک غلتشی اصطکاک خشک ن یقوان  اصطکاک: •
 تغییر مکان مجازی، اصول کار مجازی، کاربرد اصلی کار مجازی در ماشین ها، روش انرژی پتانسیل  ی:انرژو روش  یکار مجاز •

 منابع و مراجع: 
• Meriam, James L., and L. Glenn Kraige. Engineering mechanics: dynamics. Vol. 2. John Wiley & 

Sons, 2012. 

• Shames, Irving Herman, and G. Krishna Mohana Rao. Engineering mechanics: statics and dynamics. 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967. 

 Hibbeler, Russell Charles, and Russell C. Hibbeler. Engineering mechanics: statics & dynamics. 

Pearson Education India, 2007 
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 1مقاومت مصالح   فارسی:عنوان درس به 

 Mechanics of Material 1 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 اصلی - استاتیک  48 3

 هدف: 
 شکست و خرابی قطعاتآشنایی دانشجویان با حل انواع روابط و مسائل در تحلیل استحکام مواد فلزی و غیر فلزی در جهت تحلیل علت 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

رفتار  و مقایسه    تنش و کرنش حقیقیو    کرنش-نمودار تنش،  کرنش برشیو  تعریف کرنش تک محوری  در کشش و فشار    :تنش و کرنش •

 ، مسایل نامعین استاتیکی محوریتغییر شکل عضوها تحت اثر بار ، مدول االستیسیتهو  قانون هوک ، االستیک در مقایسه با رفتار پالستیک مواد

 ، تمرکز تنش بارگذاری چند محوری و نسبت پواسون
   انرژی کرنش االستیک ،  یل توپرتطپیچش مقاطع مربع و مس،  پیچش میله های مرکب،  زاویه پیچش  و  فرمول پیچش،  پیچش مقاطع مدور  :چشیپ •

 اتصال میله ها، پیچش مقاطع جدار نازک با شکل سطح مقطع دلخواه، در پیچش
 خمش تیرهای مرکب، طراحی تیرها در خمش، تنش خمشی تیر ها: خمش خالص •

 مرکز برش، تنشهای برشی در عضوهای جدار نازک :تنشهای برشی در خمش •
رنش انتقال ک،  تنشهای برشی حداکثر و حداقل با زوایای مربوطه،  تنشهای اصلی و جهات اصلی،  انتقال تنش صفحه ای  :انتقال تنش و کرنش •

دایره مور برای انتقال تنش و کرنش صفحه ، کرنش های برشی حداکثر و حداقل با زوایای مربوطه، کرنش های اصلی و جهات اصلی، صفحه ای

 ای 
تنشهای  ،  یل استوانه های جدار نازکلحت،  تنشهای ناشی از بارهای خمش و محوری،  تنشهای ناشی از بارهای خمش و پیچش  تنش های مرکب: •

 ن، تنش در تیر های خمیدهقدمه ای بر خمش نا متقاره، متنش در کر، محیطی در استوانه هاطولی و 

 منابع و مراجع: 
F. P. Beer and E. R. Johnston, Mechanics of Materials, McGraw Hill Book Company, 1981 

J.M. Gere and S.P. Timoshenko, Mechanics of Materials, Second Edition, Brooks/Cole Engineering Division, 

1984 

E. P. Popov, Engineering Mechanics of Solids, Prentice-Hall Inc., 1990 

I.H. Shames, Introduction to Solid Mechanics, Second Edition, Prentice-Hall Inc., 1989 
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  2 مقاومت مصالح  عنوان درس به فارسی:

 Mechanics of Material 2 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1مقاومت مصالح  32 2  اصلی - 

 هدف: 
قطعات و به دست آشنایی دانشجویان با حل انواع روابط و مسائل در تحلیل استحکام مواد فلزی و غیر فلزی در جهت تحلیل علت شکست و خرابی 

 آوردن تغییر شکل های مصالح در بارگذاری های متفاوت 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

  یرهایت  یخمش ی ومرکز برش  ،خمش نامتقارن  ، مرور و تکمیلتنش  التیتبدو    مباحث خمش  لتکمی ی  مصالح، مرور  ی برمقاومتمرور  کلیات : •

استاتیکی،   نیبر مسائل نامع  دیتأک،  ریزتیخ  نییتعی، خیز تیر و روش های  مور سه بعد  یهریکاربرد دا،  مرکب  یتنش در بارگذار  التیتبد  ده،یخم

 روش جمع آثار 
 شکست مواد ترد  یارهایمعی، تنش عمود بیشینه اریمع، ززیفون م اریمع، ترسکا اریمع  :و شکست مواد  میتسل یارهایمع •
ی، مکان مجاز  رییو تغ  روین   ،یاصل کار مجاز،  مختلف  یبارگذار  یبرا  یرابطه انرژ  نییتعی،  و کار خارج   کیاالست  یفهوم انرژم  ی:انرژ  یروش ها •

 ی ضربه ا یکاربرد در بارگذارو  نینامع لیو کاربرد آنها در حل مسا انویگلیکاست یایقضا، کملم یانرژ، روش بار واحد، مکان متقابل رییاصل تغ
، آن یها تیمحدود و متفاوت یمرز  طیشرا یبرا لریاو یبار حد، ستون ها یداریپا یتئوری، در حالت تعادل یدار یمفهوم پا  :ستون ها یداریپا •

 ها ستون  -ریت و کمانش ستون ها یروابط تجرب ، خارج از مرکز یمحور  یتحت بارها یداریپا

 منابع و مراجع: 
• Popov, Egor P. "Mechanics of materials." Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ (1976). 

• FP Beer, ER Johnston Jr - 1974 - McGraw-Hill, New York 

• Timoshenko, Stephen. History of strength of materials: with a brief account of the history of 

theory of elasticity and theory of structures. Courier Corporation, 1983. 
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 آز مقاومت مصالح  عنوان درس به فارسی:

 Strength of Material Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 اصلی   (پ/ ه)  2مقاوت مصالح  - 48 1

 هدف: 
 مطالب و نکات و قوانین مربوط به مقاومت مصالح و آشنایی با انواع آزمون های استاندارد مربوط به آنهابررسی عملی 

 سرفصل و رئوس مطالب:  

 آزمون کشش آزمایش اول: •
 آزمون کمانش آزمایش دوم: •

و نسبت پواسون و به دست آوردن ضریب تمرکز تنش و تنش های   تهیسیاالست  بیکاربرد استرین گیج ها در به دست آوردن ضر  آزمایش سوم: •

 ی اصل 
 پیچش و برش آزمون آزمایش چهارم: •
 تیر مرکب آزمون آزمایش پنجم: •
 خمش مرکب آزمون آزمایش ششم: •

 ماکسول و خط اثر  یبت یقوس دو مفصل، تئور شیآزما آزمایش هفتم: •
 کاستیگالنو  تئوری آزمایش هشتم: •
 هضرب  آزمونآزمایش نهم:  •
 سختی آزمون آزمایش دهم: •

 منابع و مراجع: 
 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  علیزاده، یونس،  •
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 متالورژی  عنوان درس به فارسی:

 Metallurgy عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 اصلی ( پ/ ه) 1مصالح مقاومت  شیمی عمومی  48 3

در جهت افزایش دانش انتخاب   های آنها در ساخت قطعات مهندسیکنترل ریزساختار مواد، خواص فیزیکی و مکانیکی و قابلیتبا آشناییهدف:  

 مواد فلزی و غیر فلزی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 تناوبی، طبقه ها، جدولاتمی، ایزوتوپ و ...، ساختمان  حرارتی، مغناطیسیتوضیح خواص مکانیکی،  معرفی و کاربرد ها،    مقدمه ای بر علم مواد: •
 عناصر  بندی

 فواصل بین اتمی، نیروهای پیوندی نوع دوم، ملکولها، نیروهای پیوند قوی، اتمهای منفرد :اتمی د هایمروری بر پیون  •

بلوری،  تبلور  :آرایش اتمی در جامدات • ،  شبکه چند اتمی،  خاصیت چند شکلی بودن(،  بلورهای شش وجهی،  بلورهای مکعبی)  سیستمهای 

 ساختمان مواد غیر بلوری ، صفحات بلوری، جهات بلوری

 محلول جامد در فلز ، ها در جامداتناخالصیعیوب نقطه ای، عیوب خطی، عیوب صفحه ای و حجمی،  :در جامداتو عیوب بی نظمی  •

 تعیین سرعت و نمودار توزیع اتمی ، ثرعوامل مو، ساز وکار نفوذ :نفوذ اتمی در فلزات •

 چقرمگی، رفتار پالستیکی، رفتار االستیکی، کرنش، تنش :خواص مکانیکی •

)تاثیر کار  های تقویت ساختارروشروش های تغییر شکل پالستیک)لغزش نا به جایی، دو قلویی شدن(،    :نابجایی و تغییر شکل پالستیک •

 دانه رشد ، تبلور مجدد ، بازیابیسرد(، 

تنش های  -خستگی،  آزمایش چقرمگی شکست،  اصول مکانیک شکست،  شکست ترد،  شکست نرم،  مبانی شکست،  مقدمه  و شکست:  خرابی •

بر عمر خستگی،  تشکیل و توسعه ترک،  S-Nمنحنی  )سیکلی اثرات درجه حرارت،  رفتار خزشی-اثرات محیطی خزش(،  عوامل موثر  ، تنش و 

 مناسب برای دماهای باال آلیاژهای، یابی دادههای برونروش 

فاز • انحالل  :نمودار  میکروسکپی،  فاز،  حد  فازی،  ساختار  سازنده ،  تعادل  تک  فاز  دوتاییسیستم،  اینمودار  فاز،  های  نمودار  تشکیل ،  تفسیر 

آلیاژهای تک سازنده  در  آلیاژهای تک سازنده،  ایمیکروساختار  مکانیکی  یوتکتیکیسیستم،  ایخواص  دوتایی  در  تشکیل  ،  های  میکروساختار 

سیستم ،  قانون فاز گیبس،  های یوتکتوئیدی و پریتکتیکیواکنش،  های دیگرنمودارهای تعادلی دارای فازهای میانی یا سازنده،  آلیاژهای یوتکتیکی

 تاثیر سایر عناصر آلیاژی  ، تشکیل فاز در آلیاژهای آهن کربن، کربن-آهن

چه عواملی در محیط بر سرعت  ؟،  شوندکدام مواد بیشتر دچار خوردگی می ؟،  افتدخوردگی چگونه اتفاق می   :خوردگی و کاهش کیفیت در مواد •

 ؟ چطور می توان خوردگی را کنترل و یا متوقف نمود؟، خوردگی موثر هستند 

 منابع و مراجع: 
 

• Callister Jr, William D., and David G. Rethwisch. Callister's materials science and engineering. John 

Wiley & Sons, 2020. 

 ، دانشگاه صنعتی اصفهان حسین تویسرکانی، اصول علم مواد )ساختار، خواص و مهندسی مواد( •
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 حرارتی   عملیات   و   متالورژی  آز عنوان درس به فارسی:

 Metallurgy and Heat Treatment Laboratory عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  واحد تعداد 

 اصلی - متالورژی 48 1

 هدف: 
 صنعتی آلیاژهای خواص تعیین و ریزساختار بررسی منظور به حرارتی عملیات و متالورژی هایآزمایش با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 متالوگرافی  •
 بررسی ریزساختار فلزات و آلیاژهای آهنی  •
 بررسی خواص مکانیکی فلزات  •
 سختی سنجی فلزات و آلیاژهای آهنی و غیرآهنی •
 ها )چدن سفید، خاکستری، مالیبل و داکتیل( و بررسی ریزساختار آنهاانواع چدن •
 آلیاژهای غیرآهنی )آلیاژهای مس، آلومینیوم و ...( و بررسی ریزساختار آنها  •
 پیرسختی آلیاژهای غیرآهنی •
 ام آهن و کربن، استحاله بینابینی و مارتنزیتی،مروری بر نفوذ، دیاگر •
 و عوامل موثر بر آنها  CCTو  TTTدیاگرام های  •
انواع عملیات حرارتی تعادلی و غیرتعادلی شامل) همگن کردن، آنیل کردن، نرماله کردن، کروی کردن، بازیابی و تبلور مجدد، تنش  •

 گیری، کوئنچ کردن(،  
 های کوئنچ شده، سختی پذیری )آزمایش جومینی(، اثر عناصر آلیاژی بر قابلیت سختیبازپخت یا تمپر کردن نمونه •

 منابع و مراجع: 

 
 تویسرکانی  ,مواد ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر علم اصول •

 اصول و کاربرد عملیات حرارتی، گلعذار، دانشگاه صنعتی اصفهان  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

  دینامیک عنوان درس به فارسی:

 Dynamics عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

( پ/ ه)  معادالت دیفرانسیل استاتیک  48 3  اصلی 

 هدف: 
 مطالعه، بررسی، تشریح و تحلیل عملکرد رفتار و حرکت ذرات و اجسام صلب تحت تاثیر نیروها و گشتاور ها 

 سرفصل و رئوس مطالب:  

 مقدمه، تاریخچه تعاریف اصول و مفاهیم اولیه قوانین نیوتون  :پیش گفتار •

 حرکت مستقیم الخط، مشتق زمانی  بردارها در مختصات دوار، حرکت منحنی الخط در فضا، حرکت نسبی  سینماتیک ذره مادی: •

الخط، حرکت منحنی  سینتیک ذره: • آزاد، حرکت مستقیم  دیاگرام پیکره  غیرمقید،  و  مقید  معادله حرکت، حرکت  نیوتون،  دوم  الخط قانون 

انرژی، توان و بازده مکانیکی، تابع پتانسیل و انرژی پتانسیل، معادله کار و انرژی، اصل بقاء انرژی الخط فضایی، کار و  ای، حرکت منحنیصفحه
 ای، بقاء مقدار حرکت در برخورد و مقدار حرکت خطی ضربه و مقدار حرکت زاویه مکانیکی، ضربه

 ار حرکت، بقاء انرژی و مقدار حرکتقانون دوم نیوتون و معادالت حرکت، کار و انرژی، ضربه و مقد سینتیک مجموعه ذرات: •

سینتیک اجسام صلب در صفحه، ممان اینرسی حول یک محور، معادالت عمومی حرکت در صفحه،    سینماتیک و سینتیک اجسام صلب: •

 اصل داالمبر، کار و انرژی،  ضربه و مقدار حرکت، بقاء مقدار حرکت 

 منابع و مراجع: 
• Meriam, James L., and L. Glenn Kraige. Engineering mechanics: dynamics. Vol. 2. John Wiley & 

Sons, 2012. 

• Shames, Irving Herman, and G. Krishna Mohana Rao. Engineering mechanics: statics and dynamics. 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967. 
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 فلزات   برش  مکانیک  عنوان درس به فارسی:

 Metal cutting Mechanics عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1 مصالح گیری، مقاومت اندازه فیزیک 48 3 و کارگاه برش فلزات (پ/ ه)متالورژی    اصلی 

 هدف: 
 فرایند این پارامترهای  و ابزار مناسب  انتخاب نحوه و ماشینکاری فرایندهای با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 های تراش ماشینسرفصل ها:  •
 کارهای نگه دارنده ابزار و قطعه، سامانه •
 ، جنس و هندسه ابزار برش، فرایندهای تراشکاری  •
 ، جعبه دنده دستگاه تراش •
 مقادیر بهینه شکل هندسی قلم  •
 مکانیک برش فلزات •
 رارت در برش فلزات ح •
 برش کاری بر راندمان اثر متغیرهای ماشین •
 ماشین فرز •
 دستگاه تقسیم  •
 فرزکاری چرخدنده ساده، مخروطی و مارپیچ  •
 ها فرزکاری بادامک  •

 منابع و مراجع: 
 

• Arshinov, Vasiliĭ Andreevich, and Georgiĭ Aleksandrovich Alekseev. Metal cutting theory and 
cutting tool design. Mir Publishers, 1976. 

• Boothroyd, Geoffrey. Fundamentals of metal machining and machine tools. Vol. 28. Crc Press, 1988. 

• Trent, Edward Moor, and Paul K. Wright. Metal cutting. Butterworth-Heinemann, 2000. 

• Armarego, E. J. A., and Robert Hallowes Brown. "The machining of metals." PRENTICE-HALL 

INC, ENGLEWOOD CLIFFS, N. J., 1969, 437 P (1969). 

• Krar, Stephen F., James William Oswald, and JE St Amand. Technology of machine tools. Toronto; 

New York: McGraw-Hill Company of Canada, 1969. 

• 6.Shaw M.C.: Metal Cutting Principles, 1991. 
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 کارگاه برش فلزات  عنوان درس به فارسی:

 Metal Cutting Workshop عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 اصلی مکانیک برش فلزات - 48 1

 هدف: 
 فرزکاری  و سوراخکاری تراشکاری، فرآیندهای با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

برش، جلسه دوم: آشنایی با اجزاء   ابزار کردن جلسه اول: آشنائی با زوایای قلم تک لبه و تیز  سوراخکاری:  و تراشکاری : فرایندهای 1فصل  •

(، جلسه سوم: ماشینکاری دسته گیره  شیار تراشیو    پیشانی تراشی،  روتراشیهای تراشکاری پایه )انجام عملیاتماشین تراش و عملکرد آنها،  
کاری ، جلسه چهارم: آشنایی با مخروط تراشی به روش انحراف سوپرت فوقانی و ماشینقالویزحدیده و  تراشی با استفاده از  رزوهبا    رومیزی و آشنایی

، جلسه تراشی با استفاده از دستگاه تراشرزوهبا    جلسه پنجم: ماشینکاری پیچ انتقال قدرت گیره رومیزی و آشنایی  بخش مخروطی گیره رومیزی،

، جلسه هفتم: آشنایی با  با استفاده از دستگاه تراشهای مته و تکمیل پیچ انتقال قدرت گیره رومیزی  ششم: آشنایی با اجزاء و عملکرد ماشین

گیری زبری  ی ماشینکاری )دینامومتری( و تکمیل پیچ انتقال قدرت گیره رومیزی، جلسه هشتم: آشنایی با نحوه اندازهگیری نیروهانحوه اندازه

  سطوح ماشینکاری شده و تکمیل پیچ انتقال قدرت گیره رومیزی، جلسه نهم:  آشنایی با انواع مختلف مته )ستونی، رومیزی و رادیال( و تکمیل 

 زی. پیچ انتقال قدرت گیره رومی

های فرز و نحوه عملکرد آنها، ، اجزاء ماشینانیورسال، عمودی و  افقی  های فرزانواع ماشینجلسه دهم: آشنایی با    فرزکاری: : فرایندهای2فصل •

سه ، پیشانی تراشی و شیار تراشی(، جلتراشکفهای فرزکاری پایه )، انجام عملیاتمخالفو    فرزکاری موافقجلسه یازدهم: آشنایی با مفاهیم  

ی دوازدهم: آشنایی با انواع مختلف تیغ فرز و فرزکاری فک متحرک گیره رومیزی )مکعب تراشی(، جلسه سیزدهم: فرزکاری بدنه ثابت گیره رومیز
 )مکعب تراشی و شیار تراشی(، جلسه چهاردهم: تکمیل فرزکاری بدنه ثابت گیره رومیزی )مکعب تراشی و شیار تراشی(. 

 منابع و مراجع: 
 

• Arshinov, Vasiliĭ Andreevich, and Georgiĭ Aleksandrovich Alekseev. Metal cutting theory and cutting 

tool design. Mir Publishers, 1976. 

• Boothroyd, G. "Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools McGrow-Hill." (1985). 

• Trent, Edward Moor, and Paul K. Wright. Metal cutting. Butterworth-Heinemann, 2000.Armarego 

E.J.A. and Brown R.O.: The Machining of Metals, 1969. 

• Krar, Stephen F., James William Oswald, and JE St Amand. Technology of machine tools. Toronto; 

New York: McGraw-Hill Company of Canada, 1969. 

• Shaw, Milton Clayton, and J. O. Cookson. Metal cutting principles. Vol. 2. New York: Oxford 

university press, 2005. 
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 1 ترمودینامیک عنوان درس به فارسی:

 Thermodynamics 1 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  پیشنیاز دروس  تعداد ساعت  تعداد واحد 

( پ/ ه)  معادالت دیفرانسیل - 48 3  اصلی 

 هدف: 
 ها در تحلیل مسایل مهندسی آشنایی با قوانین ترمودینامیک و نحوه استفاده از آن

 سرفصل و رئوس مطالب: 

،  ها به گسترده و متمرکزبندی آنخواص و دسته مفهوم ، های ماکروسکپی و میکروسکپیدیدگاه،  مفهوم سیستم: مقدمات و آشنایی با مفاهیم •

 آلمعرفی گاز ایده، چرخه و مفهوم تعادل، فرآیند، فرآیند شبه تعادلی، حجم مخصوص و خواص دما، فشار
لی و مفهوم انرژی داخ،  ای قانون اول ترمودینامیک برای چرخه بیان پایه،  ها و محاسبه آنمفهوم کار، حالت  :تحلیل انرژی در سیستم بسته •

انتالپی، انرژی داخلی، ظرفیت حرارتی ویژه ،  معرفی انواع فرآیندها )هم فشار، هم دما، هم حجم، آدیاباتیک(،  قانون اول ترمودینامیک برای فرآیند

 آلبرای گاز ایده

معرفی  ،  گانه بحرانی، نقطه سهمعرفی نواحی اشباع، تک فاز، نقطه  ،  PVTقانون فاز گیبس و نمودار  ،  معرفی ماده خالص  :خواص مواد خالص •

 (جدول مایع متراکم، جدول بخار فوق گرم، بخار-جدول اشباع مایع)جداول بخار

باز • انرژی در سیستم  و حجم کنترل  :تحلیل  باز  مفهوم سیستم  باز،  معرفی  برای سیستم  بقای جرم  قانون  اول ،  استخراج  قانون   استخراج 

مبدل ،  توربین،  پمپ،  کمپرسور)  تحلیل انرژی در اجزای مختلف،  های گذرا، پایا، شرایط یکنواختمفهوم فرآیند،  ترمودینامیک برای سیستم باز

 (کنمخلوط، شیر اختناق، حرارتی

( کلوزیوس، پالنک-کلوین) های قانون دوم ترمودینامیک بیان، پذیر ماشین حرارتی بازگشت، پذیری مفهوم بازگشت   :قانون دوم ترمودینامیک •

تعریف انتروپی و محاسبه آن با استفاده از جداول    ،  نامساوی کلوزیوس،  ناپذیری  بازگشت ،  چرخه کارنو،  پذیر  ماشین حرارتی برگشتراندمان  

   تحلیل قانون دوم ترمودینامیک برای سیستم باز، تحلیل قانون دوم ترمودینامیک برای سیستم بسته، اصل افزایش انتروپی، ترمودینامیکی
او • قانون  ترمودینامیکترکیب  دوم  و  کاردهی  :اگزرژی-ل  قابلیت  و  پذیر  بازگشت  کار  خاصیت ،  مفهوم  یک  عنوان  به  اگزرژی  معرفی 

 بازگشت ناپذیری و راندمان قانون دوم، تحلیل اگزرژی برای سیستم باز، تحلیل اگزرژی برای سیستم بسته، ترمودینامیکی

 منابع و مراجع: 
 

• Sonntag, R. E., Borgnakke, C., Van Wylen, G. J., & Van Wyk, S. (1998). Fundamentals of 

thermodynamics (Vol. 6). New York: Wiley. 

• Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2010). Fundamentals of engineering 

thermodynamics. John Wiley & Sons. 
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 1مکانیک سیاالت   درس به فارسی:عنوان 

 Fluid Mechanics 1 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

( پ/ ه)   1ترمودینامیک  دینامیک، معادالت دیفرانسیل  48 3  اصلی 

 هدف: 
 حالت سکون و حرکتآشنایی با قوانین پایه مکانیک در محیط سیال و رفتار آن در 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 فیلم سیال ، زاویه تماس، کشش سطحی، ویسکوزیته :آشنایی با سیال، مفاهیم آن و خواص •

محاسبه ،  اصول کار مانومتر و فشارسنجی،  تعادل در سیال و توزیع فشار هیدرواستاتیک،  قانون پاسکال و برایند نیروی فشار  :هیدرواستاتیک •

قانون ارشمیدس و نیروی وارد شده به ، محاسبه نیروی ناشی از فشار وارد شده به صفحه منحنی، فشار وارد شده به صفحه تختنیروی ناشی از 

 پایداری تعادل جسم شناور ، ورجسم شناور و غوطه 

جریان، خط رگه، خط مسیر معرفی مفهوم خط ، بیان تفاوت ذره مادی و نقطه فضایی، معرفی دیدگاه الگرانژی و اولری :حرکت شناسی سیال •

 و خط زمان 

تبیین  ،  قضیه انتقال رینولدز و تبدیل دیدگاه الگرانژی به اولری،  بیان تفاوت سیستم و حجم کنترل  :شکل انتگرالی قوانین مکانیک در سیال  •

ترکیب معادله  ،  وتن و معادله مومنتمقانون دوم نی،  قانون بقای جرم و معادله پیوستگی،  مفهوم تغییرات زمانی و تغییرات جابجایی در حجم کنترل

معادله توربوماشین  )معادله مومنتم زاویه ای(،  نازل  و    جت  و  توربین ،  نیروی وارد شده به پره)های پیوستگی و مومنتم برای تحلیل مسایل کاربردی

مفهوم فشار ،  فرضیات آن و کاربردها  برنولیمعادله  ،  معادله اولر برای خط جریان)ترکیب معادله پیوستگی و مومنتم در امتداد خط جریان(،  اولر

مفهوم  ،  ساده سازی برای خط جریان و معادله برنولی تعمیم یافته)قانون اول ترمودینامیک و معادله انرژی(،  لوله پیتو،  دینامیکی و کلو    استاتیکی

 (هد توربین و هد تلف شده و هد پمپ

سیستم آحاد و مفهوم ابعاد اصلی و نحوه استخراج ابعاد ، ی و مفهوم بعد، واحد و اندازهتفاوت کمیت های فیزیکی با اعداد ریاض  تحلیل ابعادی: •

(،  دینامیکی،  سینماتیکی،  هندسی)تشابه،  هاهای بی بعد و نحوه استخراج آنقضیه پای باکینگهام، گروه،  اصل همگنی ابعادی،  کمیت های فیزیکی

 ( افت فشار در لوله و نمودار مودی، ضریب پسای استوانه و کره)های موفقآزمایشگاهی و نمونهکاربرد تشابه در تعمیم نتایج 

 منابع و مراجع: 
 

• White, F. M. "Fluid Mechanics, McGraw-Hill, New York, 1986." 

 

• Fox, Robert W., Alan T. McDonald, and John W. Mitchell. Fox and McDonald's introduction to       
fluid mechanics. John Wiley & Sons, 2020. 
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 1حرارت    انتقال عنوان درس به فارسی:

 Heat Transfer 1 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1 االتیس  کی ، مکان1 کینامیترمود 48 3  اصلی - 

 هدف: 
 ها در تحلیل مسایل مهندسی آشنایی با قوانین انتقال حرارت و نحوه استفاده از آن

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 انتقال حرارت ترکیبی و معادله انرژی (، تشعشع، جابجایی،  هدایت)مفهوم انتقال حرارت و اشکال آن :مقدمات و آشنایی با مفاهیم •

، مقاومت تماسی،  دیوار ترکیبی،  مقاومت حرارتی)هدایت یک بعدی پایا،  شرایط مرزی،  معادله هدایت درون ماده،  قانون هدایت فوریه  :هدایت •

  هدایت گذرا (، روش عددی، وش ضریب شکلیر، روش تفکیک متغیرها)هدایت دو بعدی پایا(، سطوح گسترده )فین(، مختصات شعاعی و کروی

 ( روش عددی، جسم نیمه بینهایت، نمودارهای هایزلر-اثرات مکانی، مدل جرم متمرکز)

تابش  ،  قانون کرشف،  ضریب صدور و جسم خاکستری،  تابش باندی،  قانون انتقال وین،  توزیع پالنک و تابش جسم سیاه ،  مفاهیم پایه  :تشعشع •

 سپر تشعشعی ، شبکه انتقال حرارت تشعشعی بین سطوح سیاه ، مفهوم ضریب شکل، جسم سیاه بین سطوح

 معادله الیه مرزی، معرفی ضریب جابجایی محلی و متوسط، الیه مرزی سرعت و الیه مرزی دما :اصول جابجایی •

روابط  ،  با طول اولیه عایق  الیه مرزی روی صفحه،  شرط مرزی دما ثابت و شار ثابت،  تحلیل الیه مرزی روی صفحه تخت  :جابجایی خارجی •

 جابجایی روی دسته لوله ، جابجایی روی استوانه و کره، تجربی

و حرارتی  :جابجایی داخلی • یافتگی هیدرودینامیکی  متوسط،  توسعه  دمای  و  انرژی  یافته،  معادله  توسعه  ناحیه  در  تحلیل ،  تحلیل جابجایی 

 جابجایی در مقاطع غیر دایروی ، فیزیکی با دماتغییر خواص ، جابجایی در ناحیه در حال توسعه

 منابع و مراجع: 
 

• Bergman, Theodore L., et al. Introduction to heat transfer. John Wiley & Sons, 2011. 

• McGinnis III, F. K., and J. P. Holman. "Individual droplet heat-transfer rates for splattering on hot 

surfaces." International Journal of heat and mass transfer 12.1 (1969): 95-108. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 مبانی برق و الکترونیک  عنوان درس به فارسی:

 Basic Electric and Electronic عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2  یعموم کیزیف 48 3  اصلی - 

 هدف: 
، تحلیل مدارهای سه فاز، آشنایی با مدار های مغناطیسی و  DCو  ACآموزش مبانی برق و الکترونیک، آشنایی با اجزا الکترونیکی، تحلیل مدارهای 

 انواع موتور ها و ژنراتور ها 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مقدمه، تعاریف اولیه مدارهای الکتریکی  فصل اول: •

 مدار های الکتریکی جریان مستقیم، معرفی اجزا، روشهای تحلیل مدار  فصل دوم: •

 ( RLCمدار های الکتریکی جریان متناوب) تعاریف، اجزا، مدارهای  فصل سوم: •

 دیود)مبانی عملکرد، تحلیل مدار، کاربردها(  فصل چهارم: •

 عملکرد، تحلیل مدار، کاربردها( ترانزیستور)مبانی  فصل پنجم: •

 مدار های مغناطیسی)تعاریف، حل مدار(  فصل ششم: •

 الکترو مغناطیس، مبانی ایجاد ولتاژ و حرکت فصل هفتم: •

 )ساختار، انواع، معادالت عملکردی(DCموتور ها و ژنراتور های  فصل هشتم: •

 ACموتورهای  فصل نهم: •

 مباحث ویژه، الکترونیک کاربردی)میکروکنترلر ها، ترانسفورماتور ها( فصل دهم: •

 منابع و مراجع: 
 

• William, H. A. R. T., and Jack E. Kemmerly. Engineering circuit analysis. McGraw-Hill Book 

Company, 1986.  
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 ارتعاشات مکانیکی  عنوان درس به فارسی:

 Mechanical Vibration عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

ریاضیات مهندسی ، دینامیک 48 3  اصلی - 

 هدف: 
 معرفی مفاهیم پایه و مبانی مبحث ارتعاشات وبررسی کاربردهای آن

 سرفصل و رئوس مطالب: 

،  لمان های، االمان های فنر،  پروسه مدلسازی و تحلیل ارتعاشی،  تقسیم بندی ارتعاشات،  مفاهیم پایه،  مدلسازی  :مفاهیم و اصول ارتعاشات •

 پدیده ضربان، حرکت هارمونیک، المان های میرایی، جرم یا اینرسی
میرایی  :ارتعاشات آزاد سیستم های یک درجه آزادی • بدون  دیفرانسیل حاکم،  معادالت حرکت سیستم  معادله  ، حرکت هارمونیک  ،حل 

انرژی تلف شده ،  کاهش لگاریتمی)  ارتعاشات آزاد با میرایی ویسکوز،  روش انرژی ریلی،  شرایط پایداری،  ارتعاشات آزاد سیستم پیچشی غیرمیرا

 میرایی هیسترزیس ارتعاشات آزاد با ، ارتعاشات آزاد سیستم دارای میرایی خشک، سیستم های پیچشی با میرایی ویسکوز(، در میرایی ویسکو

هارمونیک،  معادله حرکت  :  هارمونیک  ارتعاشات تحت تحریک • نیروی  میرایی تحت  بدون  تحریک ،  پاسخ سیستم  به  میرا  پاسخ سیستم 

نیرویی فرکانسی سیستم،  هارمونیک  پایه،  پاسخ  تحریک هارمونیک  به  میرا  پپاسخ سیستم  نامیزانی چرخان،  به  میرا  ارتعاشات ،  اسخ سیستم 

 ا میرایی کولمب اجباری ب 

اجباری تحت تحریک عمومی • نیروی پریودیک  :ارتعاشات  به  غیرپریودیک،  پاسخ  نیروی  به  برای    )  انتگرال کانولوشن)  پاسخ  پاسخ  طیف 

 ( یروش عدد، پاسخ سیستم از روش تبدیل الپالس، (تحریک پایه

  سیستم پیچشی )ارتعاشات آزاد سیستم غیرمیرا دودرجه آزادی تحلیل  ،  معادالت حرکت سیستم دودرجه آزادی  :سیستم های چنددرجه آزادی •

، ضرایب اثر،  معادالت حرکت سیستم چنددرجه آزادی،  سیستم های نیمه معین(،  تحلیل ارتعاشات اجباری،  کوپلینگ مختصات و مختصات اصلی

ارتعاشات اجباری سیستم های ،  سیستم های غیرمیراارتعاشات آزاد  ،  مقادیر ویژه تکراری،  تعامد مودهاه،  مسائل مقادیر ویژ،  معادالت الگرانژ
 ارتعاشات اجباری سیستم های میراشده ویسکوز ، غیرمیرا

 جاذب های دینامیکی با میرایی ، جاذب های دینامیکی بدون میرایی :کنترل ارتعاشات •

 منابع و مراجع: 
 

• Singiresu, S. Rao. Mechanical vibrations. Boston, MA: Addison Wesley, 1995. 
Inman, Daniel J., and Ramesh Chandra Singh. Engineering vibration. Vol. 3. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall, 1994. 
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 1اجزا   یطراح عنوان درس به فارسی:

 Machine Design 1 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  پیشنیاز دروس  تعداد ساعت  تعداد واحد 

، دینامیک 1مقاومت مصالح  48 3 ( پ/ ه) متالورژی    اصلی 

 هدف: 
 ها و شکست قطعات  یانواع خراب  لی مهارت در تحل از طریق کسب یقطعات مختلف صنعت یدر طراح انیدانش و مهارت دانشجو شیافزا

 سرفصل و رئوس مطالب:  

، در قبال محصول  یریپذت یو مسئول  یمن یا  ،یمراحل مختلف طراح  نی رابطه ب و مراحل آن،    کیمکان   یمهندس در  ی  مفهوم طراح  مقدمه طراحی: •

از عملیات حرارتی، سیستم    تیقابلو    نانیاطم  بیضرمفاهیم   تولید، کلیاتی  روش های  از  مواد مهندسی، کلیاتی  مکانیکی  اطمینان، خواص 
 نامگذاری فوالدها 

 یاز برگذار  یناش یتنش ها،  کرنش-روابط تنش،  تنش  یمولفه هاانواع مختلف بارگذاری ساده و مرکب،    جامدات:مروری بر مباحث مکانیک   •

 های اصلی و دایره موری، تنشرشب و  یچشیپ ،یخمش ،یطول

 انو یگلیکاست هیقض ی(، کرنش یانرژی، ریانتگرال گ)مکان به روش رییتغ افتنی تغییر شکل ها و سفتی: •

در مواد   )ترسکا(  یحداکثر برش  میتسل  اریمع،  در مواد مختلف  میمختلف شکست و تسل  یها  یتئور  ی:کیاستات  یدر بارگذار  یشکست و خراب •

در مواد   مور بهبود یافته  اریمع،  در مواد ترد  یحداکثر تنش عمود  اریمع ،  مور در مواد نرم  -ار کولمب یمع،  در مواد نرم  ززیفون م  میتسل  اریمع،  نرم

 طراحی بر اساس قابلیت اطمینان، تمرکز تنش، طراحی بر اساس مکانیک شکست ، ترد

حد    حیتصح  ب یضرای،  حد دوام، استحکام خستگ،  عمر  –روابط تنش    و   عمر  –   یروابط کرنش  :(ی)خستگ  یکینامید  یشکست در بارگذار •

ی، رویکرد مکانیک شکست در  انباشتگ  یاز خستگ  ی ناش  بیآس ی،  خستگ  یارهایمعی،  نوسان   یتنش ها،  اریبه ش  تیتمرکز تنش و حساس،  دوام

 مسائل خستگی 
 تعریف و مفاهیم کلی، طراحی شفت بر اساس تنش و روابط کلی در مورد تنش های موجود، تلرانش ها و انطباقات طراحی شفت: •

  ی سفتو    ها  و مهره  چیپ  یسفت،  قدرتانتقال    یها  جیپ،  چیدنده پ  یو استانداردها   فیتعار  و پرچ(:  و مهره  چیپ) دائم    ر یاتصاالت غ  یطراح •

  ی کینامید  یبارگذار،  اتصاالت  دربار   شی پ،  بار آن   ش یبا پ  چیرابطه گشتاور وارد بر پی،  خارج  یکشش  یاتصاالت تحت بارهایچ،  استحکام پ،  عضوها

 ب پرچ ها، نمونه ای از محاسبات پرچ ها، معرفی انواع پرچ ها و نحوه ی پرچ کاری، چینش مناسوارد بر اتصاالت یبرش یبارها، تصاالتادر 

تنش  ا،  در جوش ه  یچشیپ  یهاتنشیی،  لب به لب و گلو  یهاجوشی،  جوشکار   ینمادها  گرم(:  م یلحی و  جوشکار)   اتصاالت دائم  یطراح •

 ی خستگ یر بارگذای،  کی استات یبارگذاری، استحکام اتصاالت جوش، ها یدر جوش یخمش  یها

  ی فشار  چیمارپ  یفنرها، مواد فنری، فشار   یفنرهای، کشش یفنرها، چی مارپ  یشکل در فنرها رییتغیچ، مارپ ی فنرهاتنش در  ی:کیمکان یفنرها •

 ی چشیپ چیمارپ یفنرها یطراحی، خستگ یبارگذاری، کیاستات  یدر بارگذار

 منابع و مراجع: 
 

• Budynas, Richard G., J. Keith Nisbett, and Kiatfa Tangchaichit. Shigley's mechanical engineering 
design. New York: McGraw Hill, 2005. 
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 2اجزا   یطراح عنوان درس به فارسی:

 Machine Design 2 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس همنیاز دروس  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2  یکشی صنعتنقشه ، 1طراحی اجزا  48 3  اصلی - 

 هدف: 
 ها و سیستم های کالچ و ترمز دندهها، چرخآشنایی با طراحی اجزا ماشین شامل انواع یاتاقان

 سرفصل و رئوس مطالب:  

تحلیل تنش در مخازن استوانه ای جدار ضخیم، تحلیل تنش در انطباقات پرسی، تحلیل تنش در بارگذاری تماسی،   مسائل متقارن محوری: •

 انتقال گشتاور با استفاده از اتصاالت محکم و مطمئن، انتقال گشتاور با استفاده از اتصاالت اصطکاکی 

  یی پتروف و آشنا اتاقانیمدل ، جداول روغن، با آنها ییروغن و آشنا یاستانداردها ، آن یریگاندازه  یهاو روش گرانروی ف یتعر ی:لغزش  اتاقانی •

معادله    یبند فرمولی،  روغن اتمسفر  هیبا تغذ  یکی نامیدرودیه  یها  اتاقانی  یدو بعد  لیتحل،  روغن  لمی ف  یداریو ناپا  یدار یپا،  لیدخ  یبا پارامترها

برا،  اتاقانیمعادالت    یحل منحنی،  سه بعد  یبند فرمول،  حاکم  یها انتخاب روغن مناسب  بدست آوردن  ،  کارکرد  یدرجه حرارت کارکرد و 

روغن   هیبا تغذ  یها اتاقان یساختار  ،  نروغ  هیتغذ  یروشها،  ها  اتاقانی   نیبوش و پوسته ا  یساختار و جنس ،  اتاقانیحاکم بر کارکرد    یپارامترها

 مختلف کار کرد  طیدر شرا مناسب  دن روغنبدست آور، بدست آوردن درجه حرارت تعادل، تحت فشار

ها   نگیبلبر ییو شناسا ینامگذار  ،دقت ساخت و جنس آنهای، غلتش   یاتاقانهای یساختار کل ای:استوانه و  یاساچمهی غلتک غلتش اتاقانی •

، ها و ساختار و کاربرد آنها  نگیولربرها و ر   نگیانواع بلبر(،  AFBMAد انجمن سازندگان یاتاقان غلتشی امریکا )ها در استاندار  نگیو رولربر

استفاده ،  عوامل مؤثر بر عمردینامیکی،  و   ییستایاحمل بار    تیظرف،  از انواع آنها  کیهر    یضرائب بار برا،  نگهایها و رولربر  نگیعمر بلبر  فیتعر

 تلرانسی،  مالحظات کاربرد و نصب و روغن کار،  ها  نگیولربر ها و ر  نگیبلبر  هیمرور بر جداول کل،  مناسب  یغلتش   اتاقانی  نییاز جداول جهت تع
 ی تماس ریغی، نوار نمد، و استاندارد آنها یمحور تیتثب  یروشهای، و شناور حیصح تیتثب، نصب یها

انواع آنها  های  ژگیها و وانتقال قدرت توسط چرخدنده  فیتعار  :چرخدنده ها • اپ  یمنحن،  تماس دنده ها  کینماتیس،  و کاربرد و  ،  نولوت یوش 

تداخل و  ،  مربوطه  یهندسه تماس و روابط هندس،  معمول  یساخت چرخدنده و روشها   یکنولوژت،  کیمتر  ی هادنده،  ایدنده در دن   یها داستاندار

 یاستحکام خستگی،  خمش  یو امکان بروز خستگ  یکینامیاثرات د،  ها   دنده  یکیروابط حاکم بر استحکام استات،  ساده  ی ها  چرخدنده،  رفع آن

  سطح دنده   یلکچ  ده یدو استوانه و پد  یدگیتنش له  یبرا  هرتزروابط تنش  ،  دندانه ها  یسطح  یخستگی،  کینامید یدندانه ها در بارها یخمش

ها و بدست    چرخدنده  یطراح  یمتدولوژ،  آنها  یجهت سختکار  یحرارت  اتیها عمل  جنس چرخدنده ،  دندانه ها  یسطح  یاستحکام خستگ،  ها

ابعاد به به    یک ینامیو د  ی کینماتیدر روابط س  راتییتغ،  تهایمحدود،  ای مزا،  فیتعاری)مواز  یبا محورها   چ یمارپ  یها  چرخدنده،  نهیآوردن  نسبت 

رچرخدنده ساده استحکام خمش(،  تلرانس  ی و مالحظات ساخت  یو سطح  یوابط  کاربرد  ی،  زموا  ریغ  یبا محورها  کالیهل  یها  دنده چرخ  یو 

 راهنما  هیو زاو  لینسبت تبدیی،  رویو ن   یکینماتیروابط س(،  ایو مزا  ها  تیمحدود،  کاربردهایف،  عار)ت(حلزون  )حلزون و چرخ  یحلزون   یها  چرخدنده

روابط ،  ساده  یمخروط  یها  چرخدندهی،  مخروط  یچرخ دنده ها،  مالحظات ساخت و مواد،  قابل انتقال  دیتوان مف  نیتخم،  و اثر آن بر راندمان

،  چرخدنده صفحه،  چیمارپ  یمخروط  یها  چرخدنده ی،  و سطح  یدر محاسبات استحکام خمش  الزم اشاره به ضرائب  یی،  رویروابط ن ی،  کیناتیس

 تاجیچرخدنده 

نوع محرکه   نشیانتقال توان و عوامل مؤثر در گز یکیمکان  یانواع روشها، انتقال توان یانواع روشها  انعطاف پذیر:انتقال قدرت  یدستگاه ها •

کشش  ش، پیتخت یتسمه ها رساختا، تخت و روابط حاکم بر آنها یتسمه ها ، در ارتباط با انتقال قدرت توسط تسمه  هیاول فیتعار، ها تسمه ها

  بیضر  نییع، تشکل  V  یانواع تسمه ها،  شکل و ساختار و کاربرد آنها  V  یها تسمه،  انتقال مواد )نقاله ها(  یکاربرد تسمه تخت برا،  تسمه ها

 یها تسمه  یریدر بکارگ  یفن  اتعمر تسمه، مالحظ  نیتخم،  فهیچند رد  یهاقرقره  یطراح،  انتخاب تسمه مناسب و تعداد آن  یاستانداردها،  کارکرد

V  استاندارد  ،  ریشناخت ساختار زنج،  ریزنج  یریبکارگ  لی دال  حیتشر،  انتقال قدرت  یغلتک   یرهایزنج،  دار  دندانهی  هاتسمه   شکلISO    وNSI  

استفاده    یرهایزنج،  رهایساخت چرخ زنج  رد  کیمالحظات تکنولوژ،  ری مشخصات چرخ زنج،  فهیو چند رد  ک ی  یرهایزنج،  مناسب  ریدر انتخاب زنج

 ساختمان، انواع، کاربرد و روش محاسبه ی میس یهاطناب، خاص یرهایزنج ،و کاربرد آنها میتا یها تسمهی معرف، شده در انتقال مواد
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وابط  ی)رسکید یها  کالچ(،  روابط حاکم، کاربردها  وساختار  ی)مخروط  یها  کالچی،  صنعت یو کاربردها  فیتعار  :نگکوپلی  و   ترمزها   و   کالچها •

سا،  حاکم  یاساس و  ثابت  کالچ،  ثابت  شیفشار  آنها  یسک ی د  یها   کالچ،  در خودروها  یسک ید  یها  ساختار  کاربرد  و    ی ترمزها(،  چند صفحه 

مالحظات ساخت و مواد در ترمزها ،  وهابه لنت ها در خودر  رویانتقال ن   زمیو مکان   یسکید  یساختار ترمزها،  روابط حاکم،  و کاربردها  ایمزای)سک ید

هرزگرد در   یپول،  وارده به تسمه  یا ه  کار و تنش  زمیمکان ،  کاربردهای)ا   تسمه  یها و ترمزها چ  کال(،  خشک و تر  یها  لنت  ی سکی د  یهاچ  و کال

  یرمزهای،  خود قفل  دهیصول کارکرد و پدی)اکفشک  یترمزهای(،  تسمه ا  یدر ترمزها  یخود قفلی،  ا   تسمه  یدر ترمزها  رویاعمال ن ی،  تسمه اچ  کال
ی،  کفشک  یجهت بهبود عملکرد ترمزها  یاصالحات ساختار،  دو طرف  ی ها  تفاوت عملکرد لنت،  و خارج کاسه و روابط حاکم بر آنها  یداخل   یکفشک 

لوال    با  یککفش  یهاچ  کالی(،  مالحظات طراح،  تهایکاربردها و محدود)از مرکز  زیگر  یکفشک  یهاچ  کال،  در خودروها  یکفشک   یساختار ترمزها

 و کاربرد آنها یرمالشیغ یهاچ اشاره به کال(، و کاربرد ایمزا، روابط حاکم)در مرکز
 

 منابع و مراجع: 
 

• Budynas, Richard G., J. Keith Nisbett, and Kiatfa Tangchaichit. Shigley's mechanical engineering 

design. New York: McGraw Hill, 2005. 
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 اصول طراحی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک  عنوان درس به فارسی:

 Design of Hydraulic and Pneumatic Systems عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

مبانی برق و الکترونیک  ،1مکانیک سیاالت   48 3  اصلی - 

 هدف: 
 آن ها طراحی چگونگی و پنوماتیک و هیدرولیک سیستمهای عملکرد با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 هیدرولیکی  سیستمهای کاربردهای و مقدمه بخش اول: •
 پمپها  بخش دوم: •

 جهت کنترل شیرهای بخش سوم: •
 فشار  کنترل شیرهای بخش چهارم: •
 جریان کنترل شیرهای بخش پنجم: •
 هیدرولیکی  عملگرهای بخش ششم: •
 آکوموالتور  بخش هفتم: •

 نیوماتیک  بخش هشتم: •

 منابع و مراجع: 

 
سیدمهدی رضاعی، حمید باصری، کتاب کاربرد سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ   •

 هشتم

• Watton, John. Fundamentals of fluid power control. Vol. 10. Cambridge University Press, 2009. 
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 مهندسی   احتماالت  و  آمار  فارسی:عنوان درس به 

 Probability & Statistics عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1  ریاضی عمومی 32 2  اصلی - 

 هدف: 
 مهندسی  فرایند های در تجربی اطالعات و ها داده  تحلیل برای آماری روش های و مفاهیم با آشنائی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 احتماالت و آمار مهندسی های مهندسی، کاربرد در آمار نقش و مفهوم مقدمه: •
 معیار پذیری، انحراف فراوانی، تغییر ، توزیع....و میانه نما،  جدولی، میانگین، نمونه، نمایش تعاریف: •

 احتماالت  شرطی، قضایای و توام احتماالت، احتماالت  در ترکیب و احتمال، پیشامد، تبدیل تعریف مفاهیم اساسی در احتمال: •
 هندسی فوق پواسون، توزیع ای، توزیع دوجمله توزیع :متغیرهای تصادفی و توزیع احتمال متغیر های گسسته •
 یکنواخت نمایی، توزیع نرمال، توزیع توزیع :توزیع احتماالت متغیر تصادفی  پیوسته •
 اطمینان  اطمینان، بازه قابلیت برآورد آماری: •
 گیری فرضیه، تصمیم آزمون آزمون فرضیه: •

 واریانس  رگرسیون، تحلیل در همبستگی خطی، تحلیل رگرسیون رگرسیون خطی: •

 منابع و مراجع: 

 
 ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، چاپ دوم آمار و احتمال برای مهندسی مدرنتیموری یانسری،  •

 عمیدی، دکتر وحیدی اصل، آمار ریاضی، مرکز نشر دانشگاهی جان فروند، ترجمه  •

 
 

 مبانی برق و الکترونیک  عنوان درس به فارسی:

 Basic Electric and Electronic عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2فیزیک 48 3  اصلی - 

 هدف: 
، تحلیل مدارهای سه فاز، آشنایی با مدار های مغناطیسی و  DCو  ACآموزش مبانی برق و الکترونیک، آشنایی با اجزا الکترونیکی، تحلیل مدارهای 

 انواع موتور ها و ژنراتور ها 
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 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مقدمه، تعاریف اولیه مدارهای الکتریکی  فصل اول: •

 مدار های الکتریکی جریان مستقیم، معرفی اجزا، روشهای تحلیل مدار  فصل دوم: •

 ( RLCمدارهای ) تعاریف، اجزا، مدار های الکتریکی جریان متناوب فصل سوم: •

 دیود)مبانی عملکرد، تحلیل مدار، کاربردها(  فصل چهارم: •

 ترانزیستور)مبانی عملکرد، تحلیل مدار، کاربردها(  فصل پنجم: •

 مدار های مغناطیسی)تعاریف، حل مدار(  فصل ششم: •

 الکترو مغناطیس، مبانی ایجاد ولتاژ و حرکت فصل هفتم: •

 )ساختار، انواع، معادالت عملکردی(DCموتور ها و ژنراتور های  فصل هشتم: •

 ACموتورهای  فصل نهم: •

 ترونیک کاربردی)میکروکنترلر ها، ترانسفورماتور ها(مباحث ویژه، الک فصل دهم: •

 منابع و مراجع: 
 

• William, H. A. R. T., and Jack E. Kemmerly. Engineering circuit analysis. McGraw-Hill Book 

Company, 1986.  
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 ی گر  خته یکارگاه ر  عنوان درس به فارسی:

 Casting Workshop عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

(پ/ ه)متالورژی  - 48 1  اصلی 

 هدف: 
 ی گر ختهیر ندیقالب و فرآ هیته یبا اصول و روش ها  یعمل ییآشنا

 سرفصل و رئوس مطالب:  

مختلف، اصول ایمنی در کار با مذاب و مواد قالبگیری، اصول ساخت قالب)مواد قالبگیری، قالبهای  گردش کار در کارگاه و معرفی بخش های  •

ای(، روش های اندازه گیری خواص مواد قالب های ماسه ای و ماهیچه:)اندازه گیری قابلیت گذردهی گاز، اندازه گیری فلزی، قالبهای ماسه

شی، برشی و فشاری(، تعیین دانه بندی)رسم نمودار توزیع اندازه(، اندازه گیری درصد  پایداری حرارتی، اندازه گیری خواص مکانیکی )کش 

رطوبت و چسب(، آشنایی با ابزار قالبگیری و ساخت یک قالب ساده، ماهیچه در ریخته گری)نحوه محاسبه نیروی های وارده بر ماهیچه، ثابت  

های ذوب، فرآیند ذوب فلز)ابزارهای کنترل دما، نقش سرباره، نحوه تصفیه مذاب، نگه داشتن ماهیچه در موقعیت خود(، آشنایی با انواع کوره 

گری)خطای اندزه گیری سیالیت مذاب(، انواع سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری، روشهای مختلف تمیز کردن قطعات ریخته شده)عیوب ریخته

ش راهگاه و تغذیه، تمیزکاری و پلیسه گیری، بازرسی غیرمخرب، ابعاد، واپیچش و تنش پسماند در قطعات ریخته گری(، عملیات تکمیلی)بر

 پوشش( 
 آموزش مفاهیم پایه و عمومی  •

 گری، آشنایی با مفاهیم مایع و جامد در فلزات، مقایسه روش ریخته گری با سایر روش های شکلدهی مقدماتی از تاریخچه ریخته

شیمیایی مذاب نظیر درجه حرارت،   سیالیت،  -فلزات و اندازه گیری خواص فیزیکیآشنایی با روش های ذوب کردن، گاززدایی، تصفیه مذاب 

  ترکنندگی

 آشنایی با چند آلیاژ ریختگی صنعتی،     

 کار در آزمایشگاه ماسه 

   یآشنایی با قالب های ماسه ای و نحوه اندازه گیری خواص آنها از جمله استحکام، پایداری حرارتی، نفوذ پذیری، انبساط حرارت 

 ادامه کار در آزمایشگاه ماسه وآشنایی با قالب های ماسه ای و نحوه اندازه گیری خواص آنها  

 آشنایی با نحوه ساخت قالب ماسه ای، ابزارها، مدل ها، ماهیچه ها، سیستم های راهگاهی و تغذیه گذاری  

 ریخته شده آشنایی با انواع عیوب ریخته گری، نحوه بوجود آمدن و تاثیر آن بر خواص قطعه 

   طراحی و شبیه سازی با استفاده از نرم افزار پروکست •

   Pro Castمقدماتی از نحوه عملکرد 
 Pro Castمقدماتی از محاسبات نرم افزار  

  Pro Castنصب نرم افزار  

  قالب و قطعه  CADمدل 

 محیط مش بندی قالب و قطعه و المان بندی 

 و اعمال شرایط مرزی  Pre Castمختصری از محیط 

 Pre Castدر محیط   اعمال خصوصیات مواد

 Pre Castدر محیط   اعمال شرایط مرزی قالب و قطعه

 Pre Castگری و نوع شرایط تحلیل در محیط اعمال شرایط ریخته 

  Pre Castادامه توضیحات بخش 

   Data Castانجام تحلیل اطالعات در محیط    

   View Castمشاهده نتایج حاصله در محیط  
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  View Castتوضیحات مربوط به محیط   

 نتایج حاصله View Castادامه توضیحات مربوط به محیط    

 نوع گزارش گیری از نرم افزار

  View Castگری شده در محیط مشاهده نتایج مثال دیگری از قطعه ریخته

  ق قطعه طراحی شدهریخته گری یک نمونه به طریق ثقلی مطاب 

 به طریق مخرب و غیرمخرب بررسی عیوب ظاهری و درونی قطعه ریخته شده

 آشنایی با نحوه تهیه گزارش در مورد بررسی قطعه ریخته شده

 منابع و مراجع: 

1. Metal Casting: A Sand Casting Manual for the Small Foundry, Vol. 1, Stephen D. Chastain, 

Chastain Publishing, Year: 2003, ISBN: 0970220324,9780970220325 

2. Metal Casting: A Sand Casting Manual for the Small Foundry, Volume 2, Steve Chastain, Stephen D. 

Chastain, Chastain Publishing, Year: 2004, ISBN: 970220332,9780970220332 
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 ماشین   اجزا  ساخت  و طراحی  کارگاه عنوان درس به فارسی:

 Design and Manufacturing of Machine Components عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

2 طراحی اجزا برش فلزات، کارگاه 48 1  اصلی  - 

 هدف:

 ....  و بادامک  چرخدنده، شفت، قبیل از ماشین مختلف اجزا ساخت و طراحی فرآیندهای با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

ای باشد که دربردارنده اجزاء مختلف ماشین از قبیل انتخاب یک سامانه مکانیکی برای طراحی و ساخت: این سامانه باید به گونه  جلسه اول: •

 ها اشاره کرد.توان به گیربکسها می ای از این سامانه شفت، چرخدنده، پولی، یاتاقان و ...باشد. به عنوان نمونه

 . با استفاده از دستگاه تراشدر سامانه مکانیکی انتخابی  های موجودخشن تراشی شفت  جلسه دوم: •

 . با استفاده از دستگاه تراشهای موجود در سامانه مکانیکی انتخابی پرداختکاری شفت  جلسه سوم: •

 ابی.های ساده سامانه انتخفرز و شروع به ساخت چرخدندهبا استفاده از دستگاه ساده  آشنایی با نحوه ساخت چرخدنده جلسه چهارم: •

 های ساده سامانه انتخابی. : تکمیل ماشینکاری چرخدندهجلسه پنجم  •

 های ساده سامانه انتخابی. تکمیل ماشینکاری چرخدنده جلسه ششم: •

 های مارپیچ سامانه انتخابی.فرز و شروع به ساخت چرخدندهبا استفاده از دستگاه مارپیچ  آشنایی با نحوه ساخت چرخدنده جلسه هفتم: •

 های مارپیچ سامانه انتخابی. تکمیل ماشینکاری چرخدنده هشتم:جلسه  •

 های مارپیچ سامانه انتخابی. تکمیل ماشینکاری چرخدنده جلسه نهم: •

 های سامانه مکانیکی انتخابی. فرز و شروع به ساخت بادامک با استفاده از دستگاه آشنایی با نحوه ساخت بادامک  جلسه دهم: •

 های سامانه انتخابی.ری بادامک تکمیل ماشینکا  جلسه یازدهم: •

 سازی آن در رابطه با اجزاء سامانه مکانیکی انتخابی. آشنایی با نحوه مونتاژ اجزاء بر روی شفت با استفاده از خار و پیاده جلسه دوازدهم: •

زی آن در رابطه با اجزاء سامانه مکانیکی ساآشنایی با نحوه مونتاژ اجزاء بر روی شفت با استفاده از انواع مختلف انطباقات و پیاده  جلسه سیزدهم: •

 انتخابی.

 فرز و سنگ.  هایبا استفاده از دستگاهماشینکاری اجزاء تشکیل دهنده پوسته سامانه مکانیکی انتخابی  جلسه چهاردهم: •

 منابع و مراجع:  

 

• Shaw, Milton Clayton, and J. O. Cookson. Metal cutting principles. Vol. 2. New York: Oxford 

university press, 2005. 

• Boothroyd, Geoffrey. Fundamentals of metal machining and machine tools. Vol. 28. Crc Press, 1988. 

• Trent, Edward Moor, and Paul K. Wright. Metal cutting. Butterworth-Heinemann, 2000. 

• Armarego, E. J. A., and Robert Hallowes Brown. "The machining of metals." PRENTICE-HALL 
INC, ENGLEWOOD CLIFFS, N. J., 1969, 437 P (1969). 

• Krar, Stephen F., James William Oswald, and JE St Amand. Technology of machine tools. Toronto; 

New York: McGraw-Hill Company of Canada, 1969. 

• Shaw, Milton Clayton, and J. O. Cookson. Metal cutting principles. Vol. 2. New York: Oxford 

university press, 2005. 
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 ی کنترل عدد  ی نهایو ماش   وتر یو ساخت به کمک کامپ   یطراح عنوان درس به فارسی:

 CAD-CAM-CNC عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 مکانیک برش فلزات  48 3
کامپیوتر و کارگاه  کمک به ساخت و طراحی آز

 عددی  کنترل های ماشین
اجباری  تخصصی  

 هدف:

 کامپیوتر کمک به ساخت و طراحی اصول با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 CAD/CAM های  سیستم در استفاده مورد افزارهای نرم و افزارها سخت بخش اول: •
 داده پایگاه انواع با آشنایی بخش دوم: •
 گرافیکی  استانداردهای با آشنایی و CDA/CAM  های سیستم در  اطالعات انتفال روشهای بخش سوم: •
 بعدی  3 هندسی مدلسازی بر ای مقدمه بخش چهارم: •
 سیمی  بعدی سه سازی مدل بخش پنجم: •
 سطحی بعدی سه سازی مدل بخش ششم: •
 توپر بعدی سه سازی مدل بخش هفتم: •
 ها منحنی انواع بر مقدمه بخش هشتم: •
 Bezierو  Cubic Spline های منحنی تحلیل بخش نهم: •
 افزارها  نرم در G-Code خودکار تولید اصول با آشنایی و CAM بر ای  مقدمه بخش دهم: •
 عددی  کنترل های ماشین در ماشینکاری های استراتژی انواع بخش یازدهم: •
 ( (CAPP کامپیوتر کمک به تولید ریزی برنامه های سیستم بخش دوازدهم: •

 ماشینکاری  در تطبیقی کنترل اصول با آشنایی بخش سیزدهم: •
 ها افزار نرم در استفاده مورد هندسی تغییرات با آشنایی بخش چهاردهم: •
 Bezier و Cubic Spline سطوح بر ای مقدمه پانزدهم: بخش •

 منابع و مراجع: 

 
 CAD/CAM/CAEمحمد حسین صادقی، احسان شکوری ،

 CAD/CAM/CAEمنوچهر رهی، محسن شاکری ، 

       Ibrahim Zeid  ،CAD/CAM:Theory And Practice, Second Edition 

 
 
 

 

 

 



 42/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

 آز طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر  فارسی:عنوان درس به 

 CAD-CAM Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

1 48 - 
و  وتریو ساخت به کمک کامپ یطراح

 ی کنترل عدد ینهایماش
اجباری  تخصصی  

 هدف:

 کامپیوتر کمک به ساخت و طراحی اصول با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

، آموزش مدلساازی و سااخت با اساتفاده از نرم افزار  CATIAآموزش مدلساازی و سااخت با اساتفاده از نرم افزار  آموزش کار با نرم افزار:  •

SolidWorks آموزش برنامه نویسی با ،C  وC# 
 

 منابع و مراجع: 

 
 CAD/CAM/CAEمحمد حسین صادقی، احسان شکوری ، •

 CAD/CAM/CAEمنوچهر رهی، محسن شاکری ،  •

• Ibrahim Zeid  ،CAD/CAM:Theory And Practice, Second Edition 
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 ی کنترل عدد  ی کارگاه ماشینها عنوان درس به فارسی:

 CNC Workshop عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

1 48 - 
و کامپیوتر  کمک به ساخت و طراحی

 ی کنترل عدد یهانیماش
اجباری  تخصصی  

 هدف:

 محور مانند نیم کره  3محور و اشکال عمومی  2.5و  2برنامه نویسی  برای قطعات  •
 کافی داشتن ازقابلیت های دستگاه )ماشین وبخصوص کنترلر( شناخت  •
 فعالیت های مربوط به اپراتوری دستگاه شامل:رفرنس کردن ماشین، ست کردن قطعه کار، وارد کردن اطالعات ابزار و ...  •
 شناخت ابزارها از نظر کاربرد وهندسه •

 یرد.صورت میگ siemense 808Dالزم به ذکر است آموزش ها بر اساس کنترلر

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 دستگاه یمختصات ستمیمختلف آن و س های قسمت و دستگاه شناخت :اول مبحث •

 ها ( تیشناخت کنترلر)شناخت پنل و قابل مبحث دوم: •

 نی: رفرنس کردن ماشمبحث سوم •

 مربوطه یست کردن قطعه کار و شناخت ابزار ها مبحث چهارم: •

 ابزار و وارد کردن اطالعات آن به دستگاه فیتعر مبحث پنجم: •

 آن در کنترلر حیبرنامه و تصح یاب ی بیع مبحث ششم: •

 منابع و مراجع: 

 
• Wicaksono, Hosea Nico, et al. "RETROFIT MESIN CNC EDULATHE DENGAN CONTROLLER 

SINUMERIK 808D." IMDeC (2020): 229-236. 

• Siemense Sinumerik 808D operation manual 
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 طراحی قیدوبندها  عنوان درس به فارسی:

 Jig & Fixture Design عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

اجباری  تخصصی - مکانیک برش فلزات و کارگاه برش فلزات  32 2  

 هدف:

بند ها بعنوان تجهیزات ضروری در تولید انبوه قطعات یکسان ، و انجام محاسبات تلرانسی و طراحی و تهیه  نقشه های ساختی  قید  آشنائی با قید و 

 و بندها

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 تعاریف، تاریخچه، معرفی و وظایف اجزا قید و بند، جنس های مورد استفاده برای اجزا قید و بند :فیتعار •

 پیش مراحل و مراحل طراحی قید و بند، ارزیابی اقتصادی یی:ابتدا لیتحل •

 تلرانس و انطباقات در طراحی قید و بندها، نقشه کشی قید و بند مقدمات طراحی: •

قعیت دهی، روش های مختلف موقعیت دهی از سطوح مسطح ، پروفیل و استوانه ای، محاسبه تلرانس در اجزا  اصول کلی مو  :و بند  دیق  یطراح •

ه از  اصلی قید و بند، طراحی اجزا موقعیت دهنده ها، پدیده گیر کردن، پین های ضدگیر، هم مرکزکننده، تعویض یا باز و بست قید و بند، استفاد

ه، معرفی روش های مختلف گیره بندی، طراحی اجزا گیره بندی، یکسان سازها، راهنمای ابزار، انواع بوش  پران ها در قید و بند، مشکالت براد

 های سوراخکاری، انتخاب و طراحی بوش ها، طراحی بدنه قید و بند، جزا استاندارد قید و بندها 

 منابع و مراجع:  

 

• Henriksen, Erik Karl. Jig and fixture design manual. Industrial Press Inc., 1973. 
• Jones, Franklin Day, ed. Jig and Fixture Design: A Treatise Covering the Principles of Jig and 

Fixture Design, the Important Constructional Details, and Many Different Types of Work-holding 

Devices Used in Interchangeable Manufacture. Industrial Press, 1920. 

• Joshi, Prakash Hiralal. Jigs and fixtures. Tata McGraw-Hill Education, 1998. 

• Pollack, Herman W. Tool design. Prentice Hall, 1988. 
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 جوشکاری   تکنولوژی روشهای  عنوان درس به فارسی:

 Welding Technology عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

(پ/ ه) 1انتقال حرارت  متالورژی 32 2 اجباری تخصصی    

 هدف:

 بین اتصال ایجاد تکنولوژی پرکاربردترین  و مهمترین بعنوان تکنولوژی این اساسی مفاهیم با آشنایی منظور به جوشکاری روشهای تکنولوژی درس

 . شود  می ارائه صنعتی قطعات

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 آشنایی با جوشکاری و مفاهیم اساسی آن مبحث اول: •

 با تئوری قوس الکتریکی  آشنایی مبحث دوم: •

 روش جوشکاری الکترود دستی و کاربرد الکترودهای پوششدار مختلف  مبحث سوم: •

 آشنائی با فوالد ها و ویژه گی های فوالدهای مناسب برای جوشکاری  مبحث چهارم: •

 انتقال حرارت در حوزه جوش مبحث پنجم: •

 (HAZمتاثر از حرارت جوش ) متالورژی جوش، تعیین ساختار فلز جوش و منطقه مبحث ششم: •

 : مفهوم قابلیت جوشکاری مبحث هفتم  •

 عیوب تکنیکی و عیوب متالورژیکی جوشها  مبحث هشتم: •

 ترک خوردگی های جوشی)انجمادی، هیدرژنی(  مبحث نهم: •

 تنشهای پسماند و اعوجاج های جوشی مبحث دهم: •

 PQR  و  WPSآشنائی با بازرسی جوش و  مبحث یازدهم: •

 آشنائی با اصول طراحی اتصاالت جوشی مبحث دوازدهم: •

 منابع و مراجع:   •

 1398ایرج ستاریفر، مبانی مهندسی جوش،  •
• Cary, Howard B., and Scott C. Helzer. Modern welding technology. Vol. 6. Upper Saddle River, NJ: 

Prentice-Hall, 1979. 
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 الکتروفیزیکیفرآیندهای   عنوان درس به فارسی:

 Electro-Discharge Processing عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

2 32 
کنترل  یهانیو ماشکامپیوتر  کمک به ساخت و طراحی

مبانی برق و الکترونیک  ی وعدد  
 تخصصی اجباری  -

 هدف:

 الکتروفیزیکی های فرآیند انواع با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 تاریخچه  و مقدمهمبحث اول:   •

   الکتروفیزیکی های  فرآیند معایب و الکتروفیزیکی، مزایا های فرآیند طبیعت مبحث دوم: •
،  Iso-frequency  مدار  های  پارامتر  و  ، تئوریRelaxation  مدار  های  پارامتر  و  الکتروفیزیکی)تئوری  های  فرآیند  توان  مدار  مبحث سوم: •

 ( Iso-pulse مدار های پارامتر و تئوری
 گپ کنترل سیستم مبحث چهارم: •
 الکتروفیزیکی در کار قطعه الکتروفیزیکی، جنس های ابزار جنس مبحث پنجم: •
  Dielectric سیستم مبحث ششم: •

 ,Die-sinking,Wire-cutting,Drilling,Grinding,Heatالکتروفیزیکی) های فرآیند  انواع مبحث هفتم: •

Treating,Marking,Cladding 
 

 منابع و مراجع:  
 

 

• McGeough, Joseph A. Advanced methods of machining. Springer Science & Business Media, 1988. 

• Abdollaah, Amir. Voltage injection and performance evaluation in EDM. UMIST, 1989. 

• Benedict, Gary F. Nontraditional manufacturing processes. Vol. 19. CRC press, 1987. 

• Kahles, John F., and John L. Krebs. Fourteenth Report of the Machinability Data Center. METCUT 

RESEARCH ASSOCIATES INC CINCINNATI OHIO, 1981. 

• Tools and Manufacturing Engineering Handbook, Society of Manufacturing Engineering, USA 

• Boyer, Howard E., and Timothy L. Gall. "Metals handbook; desk edition." (1985). 
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 و ساخت قالب پرس   طراحی عنوان درس به فارسی:

 Press Die Design عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز پیشنیاز دروس  تعداد ساعت تعداد واحد 

طراحی قیدوبندها  ،2، مقاومت مصالح 1طراحی اجزا  48 2  تخصصی اجباری  - 

 هدف:

  قالبهای ساختی  های نقشه تهیه و طراحی ، محاسبات آموزش و ها پرس انواع و صنعتی قطعات تولید در ورق پرسکاری های روش انواع با آشنایی

 عمیق کشش و فرم  ، خم  ، برش

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 دارند  قالب به نیاز که فلزات دهی  شکل فرایندهای با آشنایی مبحث اول: •

   تعاریف، کاربرد، محسنات و معایب پرسکاری، طبقه بندی عملیات پرسکاری ورق مبحث دوم: •

 انواع پرس ها، انتخاب پرس    مبحث سوم: •

 تئوری قالب های برش شامل)کلیرانس قالب، سطوح برش، محاسبه نیروی برش، روشهای کاهش نیرو، نیروی بیرون انداز( مبحث چهارم: •

 برش  قالب اجزاء طراحی و  طراحی معیار مبحث پنجم: •

 نقشه کشی قالب، روشهای ساخت قالب   مبحث ششم: •

 خمکاری، برگشت فنری   تئوری خم، پارامترهای خمکاری، انواع عملیات و قالبهای  مبحث هفتم: •

 نیروهای خمکاری، اجزاء استاندارد قالبهای خم، طراحی قالب خم مبحث هشتم: •

 انواع قالبهای فرم، محدودیت در عمق، طراحی قالبهای فرم  مبحث نهم: •

 آنالیز کشش عمیق استوانه ای، پارامترهای کشش عمیق، عیوب قطعات مبحث دهم: •

 استوانه ای، تعیین تعداد مراحل کشش    طرح عملیات ساخت ظرف مبحث یازدهم: •

 محاسبه نیروی کشش، اجزاء قالبهای کشش عمیق، طراحی قالبهای کشش عمیق مبحث دوازدهم: •

 پروژه: طراحی و ارائه نقشه های ساختی قالب  مبحث سیزدهم: •

 منابع و مراجع:  

 

• D.F.Eary – E.A.Feed, Techniques of  Press Working Sheet Metal 

• Goppingen, Metal Forming Handbook 
• F.W.Wilson; SM, Die Design Handbook 
• Stefanescu, D. M., J. R. Davis, and J. D. Destefani. "Metals Handbook, Vol. 15--Casting." ASM 

International, 1988, (1988): 937. 
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 ود ی ها و ققالبکارگاه ساخت  عنوان درس به فارسی:

 Jig , Fixture & Mold Fabrication Workshop عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

طراحی و ساخت قالب پرس ،طراحی قیدوبندها 48 1  تخصصی اجباری  - 

 هدف:

 بندآشنایی عملی با مباحث و روش های ساخت قالب و قید و 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

   انجام پروژه ساخت قالب و قید و بند در قالب کار گروهی •

 منابع و مراجع:  
 

 

• Jig & Fixtures Design Manual , P.H. Joshi , Mc Graw-Hill,2010 
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 کارگاه تخصصی جوشکاری و بازرسی عنوان درس به فارسی:

 Welding & Inspection Workshop عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1 48 - 
  روشهای تکنولوژی

( پ/ ه) جوشکاری  
اجباری  تخصصی  

 هدف: 
 با تجربی فعالیتهای طریق از جوشکاری مختلف فرایندهای به تولید، و ساخت  گرایش دانشجویان بویژه مکانیک، مهندسی رشته دانشجویان آشنائی

 جوشکاری  مختلف تکنیکهای

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 جوشکاری  ایمنی و برق جوشکاری تجهیزات با آشنائی مبحث اول: •
 جوشکاری  الکترودهای انواع با آشنایی مبحث دوم: •
 رتیلی  و قلیائی الکترودهای با جوشکاری مبحث سوم: •
 پیشروی  سرعت و جریان شدت ولتاژ، پارامترهای تاثیر بررسی چهارم:مبحث  •
 عمودی  و افقی مسطح، جوشکاری مبحث پنجم: •
 گاز  جوشکاری با آشنائی مبحث ششم: •
 MIG و  TIG جوشکاری مبحث هفتم: •
 مقاومتی  و زیرپودری جوشکاری با عملی آشنائی مبحث هشتم: •
 جوشکاری  : بازرسیمبحث نهم •
 فیلم  نمایش طریق از  جوشکاری پیشرفته روشهای با آشنائی مبحث دهم: •

 منابع و مراجع: 

 
 1398ایرج ستاریفر، مبانی مهندسی جوش،  •
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 انتخاب مواد مهندسی در طراحی و ساخت  عنوان درس به فارسی:

 Engineering Materials Selection for Design and Manufacturing عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

( پ/ ه) 2 طراحی اجزا متالورژی 32 2  تخصصی اجباری  

 هدف: 
ها را در  و ساخت درک کرده و این محدودیت  یمختلف مواد را از منظر طراح یهاگروه یهااست که بتوانند محدودیت  یتربیت مهندسین طراح

 مرحله انتخاب مواد اعمال کنند. 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 بر انتخاب مواد در طراحی و ساخت، معرفی روند منطقی طراحی فرآیند ساخت یامقدمه  بخش اول: •
 و خواص آنها و نمودار خواص مواد، اصول انتخاب مواد  یمهندس مواد بخش دوم: •
 در نظر گرفتن قیود مختلف و توابع هدف متناقض، نحوه بخش سوم: •
انتخاب مواد    نحوه،  مکانیکی  یهای نحوه انتخاب مواد هیبرید در طراح ،  قطعه  یانتخاب ماده با در نظر گرفتن مالحظات شکل  نحوه  بخش چهارم: •

 های ساخت ن محدودیتبا در نظر گرفت یمهندس
 ی صنعت یزیست محیطی و طراح یهابا در نظر گرفتن جنبه یانتخاب مواد مهندس نحوه بخش پنجم: •
 به کمک کامپیوتر  یمواد مهندس انتخاب بخش ششم: •

 منابع و مراجع: 
 

• Ashby, M.F.; Materials Selection in Mechanical Design, 4th Edition, Elsevier, San Francisco, 

2011. 

• Scallan, P., Process planning: the design/manufacture interface, Springer, 2003. 

• Callister, W.D.; Materials Science for Engineering: An Introduction, 7th Edition, Wiley, 2007 
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 کارآموزی  عنوان درس به فارسی:

 Training 1 (Mechanical Engineering) عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

ک یمکان  یبا مهندس  ییآشنا 240 1  تخصصی اجباری  - 

 هدف: 
 دانشجویان  فنی و مهندسی یها  ارتقاء سطح مهارت

)اولین  2( و کارآموزی 4)اولین تابستان بعد از نیمسال   1شامل کارآموزی  دوره کارآموزی  2بایست میواحد،  70دانشجو پس از گذراندن حداقل 

 ( را تحت نظر استاد کارآموزی خود بگذراند. 6تابستان بعد از نیمسال 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 صنعت   یهایو فناور زاتیآشنایی با تجه •
 ی کار یو فضاها ها طیآشنایی با مح •
 هامشاهده چالش های موجود در صنعت و مشارکت در رفع آن •
 ها های تعریف شده در صنعت و مشارکت در آنبررسی پروژه •
 تهیه و تنظیم گزارش کارآموزی  •

 منابع و مراجع: 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر.  رویه کارآموزی، •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

 پروژه مهندسی ساخت و تولید  عنوان درس به فارسی:

 Project (Manufacturing Engineering) عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

ک یمکان  یبا مهندس  ییآشنا - 3  تخصصی اجباری  - 

 هدف: 
 یا مقاطع تحصیلی باالتر ایجاد آمادگی الزم برای ورود به بازار کار 

های مرتبط با رشته تحصیلی تعریف گردیده و سپس دانشجو زیرنظر  واحد درسی توسط دانشجو، یک موضوع در زمینه  100پس از گذراندن حداقل 

مطابق الگوی پیشنهادی دانشکده دهد. در پایان، با ارایه یک گزارش رسمی  شده انجام میاستاد راهنمای پروژه، تحقیق خود را حداکثر در مدت تعیین

 رساند.و برگزاری جلسه دفاع با حضور استاد راهنما و حداقل یک داور، کار خود را به پایان می

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 انجام پروژه تحت نظارت استاد راهنما  •
 نامه(تهیه و تنظیم گزارش پروژه )پایان •
 نامه دفاع از پایان •

 منابع و مراجع: 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر. نامه در مقطع کارشناسی،رویه ثبت نام، تصویب و دفاع از پایان •
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 آز اصول طراحی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک  عنوان درس به فارسی:

 Hydraulic and Pneumatic Systems Design  lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1 48 
و   کیدرولیه یها  ستمیس یاصول طراح

کیوماتین   
اختیاری تخصصی  -  

 هدف:

 فشار، شیرهای کنترل جریان و نیوماتیکآشنایی دانشجویان با انتقال قدرت به کمک سیال، پمپها، شیرهای کنترل جهت، شیرهای کنترل 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 هیدرولیک، نیوماتیک، الکترونیوماتیکآزمایش ها:  •

 منابع و مراجع: 
 دستورکار آزمایشگاه هیدرولیک،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.  •

سیدمهدی رضاعی، حمید باصری، کتاب کاربرد سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ   •

 هشتم

• Watton, John. Fundamentals of fluid power control. Vol. 10. Cambridge University Press 
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 ماشین کاری شیمیایی و الکترو شیمیایی کارگاه  عنوان درس به فارسی:

 Electro-Chemical Machining Workshop عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

مبانی برق و الکترونیک ، شیمی عمومی 48 1  تخصصی اختیاری  - 

 هدف: 
 شیمیایی  و الکتروشیمیایی ماشینکاری های روش با عملی آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب:  

 تاریخچه  و مقدمه مبحث اول: •
   الکتروشیمیایی های فرآیند معایب و الکتروشیمیایی، مزایا های فرآیند طبیعت مبحث دوم: •

 شیمیایی(  جنس، اچینگ و ماسکینگ های کار، روش قطعه جنس  شیمیایی) تئوری، اچینگ مبحث سوم: •
ابزار  ماشین، منبع   الکتروشیمیایی)تئوری، ساختار  ماشینکاری  مبحث چهارم: •   کنترل   الکترولیت، سیستم  کار، سیستم  ها، قطعه  تغذیه، 

 خطرات(  و گپ، نقایص
پنجم: •  Die-sinking,  Grinding , Drilling , Stream Drilling , Turningمتفاوت)  الکتروشیمیایی  های  ماشین  مبحث 

,Honing Deburring , Electro-Polishing ) 
 زنی(  کاری، تراشکاری، فرزکاری، سنگ ) تئوری، سوراخ Discharge الکتروشیمیایی ماشینکاری  فرآیندمبحث ششم:  •

 منابع و مراجع: 
• McGeough, J. A. " Advanced Methods of Machining" Chapman and Hall Ltd. , U.K.,1988 

• Abdullah, A. "Voltage Injection and Performance Evaluation in EDM" Ph. D. Thesis,UMIST, U.K., 

1989 

• Benedict, G. F. "Nontraditional Manufacturing Processes" Marcel Dekker Inc., USA,1987. 

• El Baradie, M. A. "A fuzzy logic model for machining data selection." International Journal of Machine 

Tools and Manufacture 37.9 (1997): 1353-1372. Tools and Manufacturing Engineering Handbook, 

Society of Manufacturing Engineering, USA 

• Geng, Hwaiyu, and P. E. CMfgE. Manufacturing engineering handbook. McGraw-Hill Education, 2016. 

• Boyer, Howard E., and Timothy L. Gall. "Metals handbook; desk edition." (1985). 

• Snoeys, R., F. Staelens, and Wann Dekeyser. "Current trends in non-conventional material removal 

processes." CIRP annals 35.2 (1986): 467-480. 

• Abdullah, A. "Electrophysical Processes" M.Sc. Lecture Notes, Tarbiat Modarres Univ., Tehran, 1992 

• DeBarr, A. E. - Oliver, D.A." Electrochemical Machining" MacdonaldCo (publishers)Ltd., U.K., 

1975 

• Norio Taniguchi "Current State and Future Trends of Ultra-precision Machining and Ultra-fine 

Material Processing" Annals of the CIRP,Vol. 32/ 2/ 1983 

• Hassan El-Hofy "Advanced Machining Processes - Nontraditional and Hybrid Machining Processes" 

Production Engineering Department, Alexandria University, Egypt, McGraw-Hill, 2005 
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 تکنولوژی ساخت در مقیاس میکرون  عنوان درس به فارسی:

 Micro-machining Technology عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  همنیازدروس  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

   مبانی برق و الکترونیک برش فلزات و مکانیک 32 2
طراحی و ساخت قالب  

(پ/ ه) پرس  
 تخصصی اختیاری 

 هدف:

 آموزش روش های جدید ماشینکاری برای تولید قطعات ریز و میکرو سازه ها

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 اولیه میکروماشینکاری، مفاهیم نیرو، کاربردهای بدون و نیرو تحت میکروماشینکاری؟، ماشینکاری چرا ؟:میکروماشینکاری چیست •
 الگونگاری در الگونگاری، رزولوشن ماسکها، مراحل چیست؟، انواع الگونگاری :الگونگاری •
نشانی • الیه  روشهای  روشهای CVD  شیمیایی  بخار  روشهای  :  انواع   ،  PVD  ،اپیتکسی کندوپاش،  رسوب  آبکاری،   الکتروشیمیایی، 

 الکترولس
 ,RIE  DIRپالسما، مرطوب، زدایش زدایش : انواع روشهای الیه برداری •
 زدایی  تنش،  Dicing باندینگ،  آالیش، فرایندهای و ، نفوذCMPروشهای تکمیلی:  •

 Contact و  Soft lithography ،   قالب گیری و مهرزنی،    Hot embossing   و LIGA   :معرفی چند تکنیک میکروماشینکاری •
printing قربانی،  الیه روشHARPASS 

  شبیه ،    میکروفورمینگ  فرایندهای  در  اندازه  اثر،    "کریستالی  پالستیسیته"  تئوری  بر  ای¬مقدمه:  میکروفورمینگمعرفی فرایندهای   •

 میکروفورمینگ  فرایندهای سازی

 منابع و مراجع: 

 

• Madou, Marc J. Fundamentals of microfabrication and nanotechnology, three-volume set. CRC Press, 

2018. 

• Dunne, Fionn, and Nik Petrinic. Introduction to computational plasticity. Oxford University Press on 

Demand, 2005. 

• Dunne, Fionn, and Nik Petrinic. Introduction to computational plasticity. Oxford University Press on 

Demand, 2005. 

• Fu, Ming Wang, and Wai Lun Chan. Micro-scaled products development via microforming. Vol. 10. 

No. 1007. Springer series in advanced manufacturing, Springer, London, 2014. 
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 ی اصول ریخته گر  درس به فارسی:عنوان 

 Principles of Metals Casting عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 تخصصی اختیاری  - متالورژی 32 2

 هدف: 
 مناسب مکانیکی خواص با  قطعه به حصول منظور به فلزات کردن منجمد و گریریخته   مذاب تهیه اصول با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 گریریخته صنعت بر مقدمه گری:ریخته صنعت بر مقدمه •
 متالورژی ذوب، کاربرد ذوب، عملیات متالورژیکی آلیاژها، اساس ترکیب فلزات: ذوب •

 نوردی و گریریخته گری، آلیاژهایریخته فیزیکی، خواص شیمی فیزیکی، خواص خواصگری فلزات مایع: خواص فیزیکی و ریخته •
 سااختمان و  مایع، گازها فلز  از گاز کردن  گاز، خارج -فلز  سایساتمهای  عملی  گاز، موارد -فلز  سایساتمهای فیزیک شایمی  فلزات: و گازها •

 فلزات خواص و فلزات، گازها
 غیرتعادلی تعادلی، شرایط تبلور، شرایط انجماد: •
 ساارعت و تغذیه، حرارت کورینو، روشااهای قانون و انجماد انجماد، زمان  در  هندساای  آلیاژها، نفوذ تعذیه مشااخصااات انجماد در تغذیه: •

 اتصال، مبردها و تغذیه تغذیه، راندمان منابع طرح در قطعه، تغییرات مدول تغذیه، محاسبات منابع عمل و گری، طرحریخته
راهگاهی،    سیستمهای  در هیدرولیک راهگاهی، کاربرد  سیستمهای فشار، انواع  راهگاهی، سیستمهای سایتسام اجزاء گاهی:سییسیتمهای راه •

 قالب بر وارد راهکاری، نیروهای سیستم علمی هایتوجیه
 خواص  کنترل  گری، عملیاتریخته  در قالب واکنش و  وانفعال  معدنی، فعل  مواد و  ایماسه  فلزی، قالبهای  آن، قالبهای  مواد و قالب ها:قالب •

 آن،  مواد و قالب متالورژیکی مخلوط، مشخصات

گیری، گری، مااهیچاهریختاه  وساااائال و هاا، تجهیزاتمااساااه هاا، آزماایشگری، مااساااهریختاه مادلهاایگری بیا میاسییه:تکنولوژی و ریختیه •

 ماسه  با گریگیری، ریختهقالب
 ماسه  با گریریخته ماسه: با گریریخته •

  شده ریخته قطعات کردن تمیز مختلف روشهای مبحث یازدهم: •
 گریریخته عیوب مبحث دوازدهم: •
عیوب،   عیوب، تأثیر جامد، ساایر در انقباض مایع، عیوب  در انقباض گازی، اینکلوژنها، عیوب  شاکلی، عیوبترکیب، بی خطای  خطای ابعاد: •

 کیفی غیرمخرب، کنترل آزمایشهای مکانیکی، خواص و آلیاژ تجهیزات، ترکیب و کنترل، استانداردها، وسائل و بازرسی

 منابع و مراجع: 
 

• Campbell, John. Castings. Elsevier, 2003. 

• ASM Handbook, Formerly Ninth Edition, Metals Handbook Volume 15 Casting 

• Brown, John, ed. Foseco ferrous foundryman's handbook. Butterworth-Heinemann, 2000. 

• Foundryman’s Handbook, Revised and edited by John R. Brown 

• Kurz, Wilfried, David J. Fisher, and Rohit Trivedi. "Progress in modelling solidification 

microstructures in metals and alloys: dendrites and cells from 1700 to 2000." International 

Materials Reviews 64.6 (2019): 311-354. 
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 ی سازیو تجار ینیکارآفر   یمبان  عنوان درس به فارسی:

 Principles of Entrepreneurship & and Commercialization عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  پیشنیاز دروس  تعداد ساعت  تعداد واحد 

واحد 70پس از گذراندن  32 2  تخصصی اختیاری  - 

 هدف: 
 . باشد  مطلع ان از باید کارآفرین یک که مواردی سرفصل  و کارآفرینی و تحقیقات سازی تجاری پردازی، ایده مبانی و اصول آموزش

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 : مقدمهمبحث اول •
 کارآفرینی نیازهای و : اصولمبحث دوم •

 سازی تجاری : مبانیمبحث سوم •
 سرمایه جذب و بازاریابی : روشهایمبحث چهارم •
 (ریزی برنامه سرمایه، انسانی، منابع)مدیریت : روشهایمبحث پنجم •

 حسابداری مبانی و : اصولمبحث ششم •
 تجارت قانون مبحث هفتم: •

 کار قانون مبحث هشتم: •
 بنیان دانش شرکت  یک تاسیس : چگونگیمبحث نهم •
 یکدیگر با آنها تفاوت و BP و FS نوشتن : طرزمبحث دهم •
 فکری مالکیت و اختراع : ثبتمبحث یازدهم •
 فکری مالکیت و ایده گذاری ارزش : روشهایمبحث دوازدهم •

 دانشجویان : ارائهمبحث سیزدهم •

 منابع و مراجع: 
 

 قرارداده می شود مطالب درس به صورت جزوه در اختیار دانشجویان  •

 

 

 

 

 

  



 58/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اتوماتیک  کنترل عنوان درس به فارسی:

 Automatic Control عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

مکانیکی  ارتعاشات 48 3  تخصصی اختیاری  - 

 هدف: 
 آنها  بین روابط و کنترلی سیستمهای انواع با دانشجویان آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

، حالت  ی مدل فضا،  ها  ستمیس  ی بند  و طبقه  فیتعریی(،  و نها  هیمقدار اول  یایقضا،  و معکوس  میمستق  لیتبد)الپالس  لیبر تبد  یمقدمها     مقدمه: •

 ( سونی)روش م یبلوک یها اگرامید یسادهساز ،  لیتابع تبد، و اثرات آن دبکیدر مورد ف یاتیکلی، بلوک یها اگرامید
  ی اضیر  یمدل سازی،  کیالکتر  یها   ستمیس  یاض یر  یمدل سازی،  کی مکان   ی ها  ستمیس  یاض یر  یمدل ساز    ها :  سیستم  ریاضی  سازی  مدل •

 ی ک یدورلیه یها  ستمیس یاضیر  یمدل سازی، کیالکترومکان  یها ستمیس
اثر   یررس، ب ماندگار( یحالت ماندگار )خطا(، زمان نشست و...ی، جهش) مشخصات حالت گذرا ، حالت گذرا و ماندگار  ها : سیستم زمانی پاسخ •

 ستم یکنترل کننده ها بر مشخصات حالت گذرا و ماندگار س

 کیالکترون  یصنعت یکنترل کننده ها، کیدرولیه یصنعت یکنترل کننده ها ، کیوماتین  یصنعت یکنترل کننده ها  ها : کننده کنترل •

  ی ها ستمیس  یو طراح  لی( در تحلRoot Locusها )  شهیر  یروش مکان هندس،  تسیهورو-تبه روش را  یدار یپا  لیتحل    :  ریپایدا  تحلیل •

 یکنترل

مشخصات  ، ستیکوئ یبه روش نا یفرکانس  دانیدر م ستمهایس ی داریپا یبررسی، پاسخ فرکانس شینما یروش ها    ها :سیستم فرکانسی پاسخ •

 ( و... دیتشد ممیماکس، بهرهحد فاز و ی)پاسخ فرکانس

 یکنترلرها  یطراح،  کنترل  یستمهایبهبود کار س  یها براجبران کننده  یطراح،  هاکنترل کننده  میتنظ    ها:کننده  کنترل   طراحی  و   تنظیم •

PID کولز یو ن  گلریبه کمک جداول ز 

 منابع و مراجع: 
 

• Ogata, Katsuhiko. Modern control engineering. Prentice hall, 2010. 
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 ی حرارت  یها پردازش مواد با اشعه عنوان درس به فارسی:

 Production by Thermal Gases and Radiations عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

1حرارت  انتقال 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف:

 ی حرارت  یآشنایی با انواع روش های پردازش مواد با اشعه ها

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 بیو معا ایمزا،  یحرارت  یهاپردازش مواد با اشعه تیماه مبحث اول: •

 ی( زن  روکش، Markingی، حرارت  اتیعملی، جوشکاری، برشکار)Laser-Beam ندیو مقدمات و ساختار فرآ چهیتار مبحث دوم: •

 ی( زن  روکشی، حرارت  اتیعملی، جوشکاری، برشکار) Plasma ندیو مقدمات و ساختار فرآ چهیتار سوم:مبحث  •

 : منابع و مراجع

 

• McGeough, J. A. " Advanced Methods of Machining" Chapman and Hall Ltd. , U.K.,1988 

• Benedict, G. F. "Nontraditional Manufacturing Processes" Marcel Dekker Inc., USA,1987. 

• Machining Data Handbook, 3rd Edition, Vol. 2, Machining Data Centre (MDC), USA,1980 

• Tools and Manufacturing Engineering Handbook, Society of Manufacturing Engineering, USA 

• Metals Handbook 

• "Laser Processing" QA, Daihen Corporation, Japan, No date  

• Abdullah, A. "Electrophysical Processes" M.Sc. Lecture Notes, Tarbiat Modarres Univ., Tehran, 

1992 

• Rykalin, N.- Uglov, A. - Kokora, A. "LASER Machining and Welding" Translated from the Russian 

by Glebov O. ,Mir Publishers, Moscow, 1978 

• Niku Lari, A.- Mordike, B.L. "High Power LASERS" Pergamon Press plc, U.K., 1989 

• Von Dobeneck, D.- Steigerwald, K. H. "Electron Beam Machining- The Progress and its Industrial 
Application" IEE Conference No. 133, 1975 

• Von Grote, K.H.- Meleka, A. H." Electron Beam, The Multi-Role Tool for Modern Fabrication" 

MTDR Conf. No. 12, U.K. ,1971 

• Norio Taniguchi "Current State and Future Trends of Ultraprecision Machining and Ultrafine 

Material Processing" Annals of the CIRP,Vol. 32/ 2/ 1983 

• Hassan El-Hofy "Advanced Machining Processes - Nontraditional and Hybrid Machining Processes" 

Production Engineering Department, Alexandria University, Egypt, McGraw-Hill, 2005 
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 ک یآلتراسون  ی تکنولوژ عنوان درس به فارسی:

 Ultrasonic Engineering عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - ارتعاشات مکانیکی  32 2

 هدف:

 آشنایی با تکنولوژی آلتراسونیک 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مقدمه و تاریخچه، ماهیت فرآیند های آلتراسونیک، مزایا و معایب مبحث اول: •

 ( Electro-Strictive ,Mangneto-Strictive  ,  Whistleامواج آلتراسونیک و تئوری آن و روش های تولید موج آلتراسونیک)  مبحث دوم: •

، سوراخکاری، برشکاری، تراشکاری مواد ترد   Sewing and Solderingکاربرد های صنعتی و تولیدی آلتراسونیک)جوشکاری،  مبحث سوم: •

و سخت، تاثیر آن در فرآیند های فرم دهی)آهنگری، ریخته گری پیوسته، کشش عمیق، کشش سیم(، تاثیر آن در فرآیند های ماشینکاری  

غیر سنتی فرآیند های  روی  تاثیر آن  زنی(،  فرزکاری، سنگ  تراشکاری،  اتوماسیونEDM ,ECM)سنتی)سوراخ کاری،  متالورژی پودر،    (،  و 

، مهندسی سطح، تاثیر آن روی فرآیند های فیزیکی و شیمیایی) واکنش های شیمیایی، مواد سمی، تعلیق، انحالل، گاززدایی، پراکندگی کوالیدی(

 (تاثیر آن روی فرآیند های روکش زنی، تمیزکاری لوله ها و تجهیزات در صنایع نفتی و پتروشیمیایی، تمیزکاری قطعات پیچیده
 کاربرد های دارویی  مبحث چهارم: •

 کاربرد های کشاورزی  مبحث پنجم: •

 کاربرد های ارتباطی  مبحث ششم: •

 منابع و مراجع: 
• McGeough, J. A. " Advanced Methods of Machining" Chapman and Hall Ltd. , U.K.,1988 

• Benedict, G. F. "Nontraditional Manufacturing Processes" Marcel Dekker Inc., USA,1987. 

• Machining Data Handbook, 3rd Edition, Vol. 2, Machining Data Centre (MDC), USA,1980 

• Tools and Manufacturing Engineering Handbook, Society of Manufacturing Engineering, USA 

• Geng, Hwaiyu, and P. E. CMfgE. Manufacturing engineering handbook. McGraw-Hill Education, 

2016. 

• Snoeys, R. - Staelens, F. - Dekeyser, W. "Current Trends in Non-Conventional Material Removal 
Processes" Annals of the CIRP, Vol. 35/ 2/ 1986 

• Abdullah, A. "Electrophysical Processes" M.Sc. Lecture Notes, Tarbiat Modarres Univ., Tehran, 

1992 

• Frederick Julian, R. "Ultrasonic Engineering" John WileySons Inc., USA, 1965  

• Malloy, Elizabeth J., Katie L. Miller, and Ellen A. Eisen. "Rectal cancer and exposure to 

metalworking fluids in the automobile manufacturing industry." Occupational and environmental 

medicine 64.4 (2007): 244-249. 

• Norio Taniguchi "Current State and Future Trends of Ultra-precision Machining and Ultra-fine 
Material Processing" Annals of the CIRP,Vol. 32/ 2/ 1983 

• Hassan El-Hofy "Advanced Machining Processes - Nontraditional and Hybrid Machining Processes" 

Production Engineering Department, Alexandria University, Egypt, McGraw-Hill, 2005 
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 معکوس   یمهندس عنوان درس به فارسی:

 Reverse Engineering عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

2 یکشی صنعتنقشه  32 2 2 طراحی اجزا   بسته تخصصی 

 هدف:

  می کارشناسی دوره  در معکوس مهندسی علم آموزش تخصصی بطور و  است صنعتی قطعات معکوس مهندسی های روش طراحی  و تحلیل هدف

  معکوس مهندسی فرایند طراحی درجه ترین باال به  سپس و آشنا معکوس مهندسی های پارامتر انواع با تخصصی بطور دانشجو ، درس این در. باشد

 . رسد می

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 ها ایده سازی تجاری و معنوی و مادی مالکیت قانون به مربوط مسایل رعایت و آن  انواع معکوس، مهندسی بر ایی مقدمه مبحث اول: •

 بار  حمل چهارپایان و ها ماهی پرندگان، از زیردریایی و هواپیما ها،  روبوت ساخت برای طبیعت  در حیوانات معکوس : مهندسیمبحث دوم •

 شده  مونتاژ مجموعه یک یا و شده ساخت نمونه یک ز  ا بعدی 3 مدل یا و دوبعدی نقشه ایجاد چگونگی مبحث سوم: •

 آن  به زدن صدمه بدون  مجموعه یک( کردن  باز) دمونتاژ بهینه روش  طراحی مبحث چهارم: •

 دار  حفره و شکل منشوری قطعات انواع در هندسی مدل ایجاد و آن تجهیزات و ابرنقاط برداشتن چگونگی پنجم: مبحث •

   هندسی بندی طبقه و واقعی مدل با آن تشابه  درصد تعیین و سازی¬مدل دقت آزمایش و هندسی مدل به نقاط ابر  تبدیل ششم: مبحث •

 مونتاژ  در اتصاالت مختلف های روش و تلرانسی زنجیره تعیین و مونتاژ الزامات اساس بر قطعات مجموعه معکوس مهندسی هفتم: مبحث •

 قطعات جنس اساس بر معکوس مهندسی فرایند طراحی  هشتم: مبحث •

 صنعتی قطعات سطوح کیفیت و سطح صافی اساس بر معکوس مهندسی فرایند انجام نحوه نهم: مبحث •

 فلزات حجیم دهی شکل های فرایند در معکوس مهندسی کاربرد دهم: مبحث •

 معکوس  مهندسی در فلزات گری ریخته  های فرایند از استفاده ضرورت تعیین نحوه  مبحث یازدهم: •

 صنعتی قطعات ساخت برای معکوس مهندسی در مناسب ماشینکاری های فرایند تعیین دوازدهم: مبحث •

 پالستیکی و پلیمری های مجموعه و قطعات معکوس مهندسی مبحث سیزدهم: •

 معکوس  مهندسی روش به قیمت گران های مجموعه تعمیر  فرایند در شکسته قطعات از  برداری کپی مبحث چهاردهم: •

   شده مونتاژ مجموعه یک یا قطعه یک سازی بهینه و "مجدد طراحی" و ها ایده سازی تجاری و کارآفرینی های جنبهمبحث پانزدهم: •

 منابع و مراجع: 
 

• Wang, Wego. Reverse engineering: Technology of reinvention. Crc Press, 2010. 

• Robert W. Messler Jr, Reverse Engineering: Mechanisms, Structures, Systems & Materials 1st 

Edition, McGraw-Hill Education, 2014, ISBN-13: 978-0071825160, ISBN-10: 0071825169. 

• Raja, Vinesh, and Kiran J. Fernandes, eds. Reverse engineering: an industrial perspective. Springer     

Science & Business Media,  

• Reverse Engineering: Technology of Reinvention, 1st Edition, Wego Wang, CRC Press, Published 

September 16, 2010, Reference - 357 Pages - 200 B/W Illustrations, ISBN 9781439806302 - CAT# 

K10314. 

• Wang, Wego. Reverse engineering: Technology of reinvention. Crc Press, 2010. 



 62/    مهندسی ساخت و تولید   کارشناسی
 

 

• Robert W. Messler Jr, Reverse Engineering: Mechanisms, Structures, Systems & Materials 1st 

Edition, McGraw-Hill Education, 2014, ISBN-13: 978-0071825160, ISBN-10: 0071825169. 

• Raja, Vinesh, and Kiran J. Fernandes, eds. Reverse engineering: an industrial perspective. Springer 

Science & Business Media, 2007. 

• Telea, Alexandru C., ed. "Reverse Engineering: Recent Advances and Applications." (2012). 

• Lefever, Douglas, and Kristin Wood. "Design for assembly techniques in reverse engineering and 

redesign." ASME Design Theory and Methodology Conference. 1996. 

• Alshennawy, A. "A Reverse Engineering Technique for Reproducing Spare Parts using Computer 

Vision System." International Journal of Scientific & Engineering Research 5.10 (2014): 1033-

1038.2007. 

• Raja, Vinesh, and Kiran J. Fernandes, eds. Reverse engineering: an industrial perspective. Springer 

Science & Business Media, 2007. 

• Telea, Alexandru C., ed. "Reverse Engineering: Recent Advances and Applications." (2012). 

• Lefever, Douglas, and Kristin Wood. "Design for assembly techniques in reverse engineering and 

redesign." ASME Design Theory and Methodology Conference. 1996. 

• Alshennawy, A. "A Reverse Engineering Technique for Reproducing Spare Parts using Computer 

Vision System." International Journal of Scientific & Engineering Research 5.10 (2014): 1033-1038. 
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 ی نکاری ساخت قطعات ماش  ی ندهایفرا  یطراح عنوان درس به فارسی:

 Process Planning for Machining Parts عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - مکانیک برش فلزات  32 2

 هدف:

 متخصصانی مسلط به فرایندهای ماشینکاری و مالحظات مربوط به انتخاب جزئیات این فرایندهاتربیت 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 های مهندسی معرفی روند منطقی طراحی فرآیند ساخت، تفسیر نقشه  بخش اول: •

 کاری انتخاب فرآیندهای ساخت اولیه، نحوه انتخاب فرآیند ماشین بخش دوم: •
 ی طراحی فرآیند ساخت قطعات تراشکار بخش سوم: •

 منابع و مراجع: 
 

 

• Weill, R. D., and G. Halevi. "Principles of Process Planning-A logical approach." (1995). 

• Halevi, Gideon. Process and Operation Planning: Revised Edition of The Principles of Process 

Planning: A Logical Approach. Springer Science & Business Media, 2003. 

• Scallan, Peter. Process planning: the design/manufacture interface. Elsevier, 2003 
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 ی د یابزار تول   ن یماش فارسی:عنوان درس به 

 Additive Manufacturing عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - مکانیک برش فلزات 32 2

 هدف:

 آشنایی با ماشین ابزار و روشهای تولید انبوه قطعات مکانیکی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 تراشکاری تولیدی مبحث اول : •

های مخروط، چرخ شاانه، سانگ زنی  های سااده، مارپیچ، عمودی و حلزونی، چرخ دندهماشاینهای چرخ دنده تراش) چرخ دنده مبحث دوم: •

 ها(و پرداخت سطح دندانه
 کشیماشین های خان مبحث سوم: •
 زنی خزشیسنگ مبحث چهارم: •
 ماشینکاری سرامیک ها  مبحث پنجم: •
 پیچها و مهره هاروشهای مختلف تولید انبوه انواع  مبحث ششم: •
 : روش های ماشینکاری و پرداخت قطعات دقیق) هونینگ، لپینگ، روشهای دیگر(مبحث هفتم •
 خطوط تولید خودکار مبحث هشتم: •
 نمونه سازی سریع مبحث نهم: •

 

 منابع و مراجع: 
 

 (، انتشارات یزدا جاللی )مترجمرکس میلر، احمد حجتی )مترجم(، عماد حجتی )مترجم(، محمود ذوالفقاری )مترجم(، همایون  •

• Tschätsch, Heinz. Applied machining technology. Springer Science & Business Media, 2010. 

Joshi, Prakash Hiralal. Machine Tools Handbook: design and operation. McGraw-Hill Education, 
2007. 
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 ی شی ساخت افزا  ی تکنولوژ عنوان درس به فارسی:

 Additive Manufacturing عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

2 32 
 وتریو ساخت به کمک کامپ یطراح

ی کنترل عدد  ینهایو ماش  
 بسته تخصصی -

 هدف:

 آشنایی با روش های ساخت افزایشی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 یاصول مقدمات یمعرف  اول مبحث •

 یشیساخت افزا یتوسعه تکنولوژ دوم مبحث •
o یشیساخت افزا یروشها یبند طبقه  
o عیما مریپل یها ستمیس 
o یپودر یها ستمیس 
o فلز مذاب یها ستمیس 
o جامد یورق ها یها ستمیس 

 

 یشیدر ساخت افزا یهشت گام اساس سوم مبحث •
 شنیزیمریفوتوپل هیبر پا یشیساخت افزا یندهایفرآ چهارم مبحث •
 استفاده از پودر هیبر پا یشیساخت افزا یها ندیفرآ پنجم مبحث •
 اکستروژن  هیبر پا یشیساخت افزا یندهایفرآ ششم مبحث •
 نتیپر هیبر پا یشیساخت افزا یندهایفرآ هفتم مبحث •
 طراحی قالب خم یشیساخت افزا یبرا یطراح هشتم مبحث •
  CNC machiningبا  سهیمفا نهم مبحث •

 

 منابع و مراجع: 
 

• Additive Manufacturing Technologies: Rapid Prototyping to Direct Digital Manufacturing, 2nd Ed. 

(2015), Ian Gibson, David W. Rosen, Brent Stucker 

• Understanding Additive Manufacturing: Rapid Prototyping · Rapid Tooling · Rapid Manufacturing, 

by Andreas Gebhardt , ,2011 

• Standards, Quality Control, and Measurement Sciences in 3D PRINTING AND ADDITIVE 

MANUFACTURING, by CHEE KAI CHUA CHEE HOW WONG WAI YEE YEONG, Elsevier , 

2017. 
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 وتر ی به کمک کامپ  ن یماش  یطراح عنوان درس به فارسی:

 Computer Aided Engineering عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

ی محاسبات عدد ،2اجزا  یطراح 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف:

های نرم  هایی پیچیده با هندسه و بارگذاری دلخواه و با استفاده از بسته های ساده شده به مدلمدل توسعه مفاهیم درس طراحی اجزاء ماشین از 

 افزاری المان 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مروری بر نحوه مدلسازی و تحلیل در نرم افزارهای المان محدود  مقدمه: •

های مدلسازی  مدلسازی خرپای دو بعدی، مدلسازی خرپای سه بعدی، مسائل تنش صفحه ای، تکنیک   :APDLتحلیل المان محدود در محیط   •

 سه بعدی، آنالیز مودال، برنامه نویسی پارامتریک

، مدلسازی دو بعدی، مدلسازی سه بعدی، شبیه سازی سه  Sketchingمحیط  :  Ansys Workbenchتحلیل المان محدود در محیط   •

(، مش  Topology، بهینه سازی  Shapeهای بهینه سازی با روش المان محدود)بهینه سازی مدلهای خطی، تکنیک بعدی، مدلسازی سطوح،  

 ای گذرا، شبیه سازی غیر خطی، مواد غیرخطی، دینامیک صریحبندی، کمانش خطی و سفتی ناشی از تنش، آنالیز مودال، آنالیز سازه

 استاتیکی )مواد ترد(، بارگذاری استاتیکی )مواد نرم(، بارگذاری خستگی  بارگذاری های خرابی استاتیکی و دینامیکی:تئوری •

 های کوپله مدلسازی اتصاالت پیچی، حالت پایدار، حالت گذارا، آنالیز میدان مدل سازی حرارتی: •

 منابع و مراجع: 
 

• Lee H. H., Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 17, 2017.  

• Vladulescu, Florian. "Structural-thermal analysis of welded joints using the ANSYS workbench 

platform." Advanced Materials Research. Vol. 1146. Trans Tech Publications Ltd, 2018.  

 

• DJERRAD, Abderrahim, et al. "Finite element simulation of AFRP strengthened short steel tube 

column under axial compression." 
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 ک ی وماتیو ن   کی درولیه   ی ها  ستمیس  ی آز اصول طراح عنوان درس به فارسی:

 Hydraulic and Pneumatic Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

ک یوماتیو ن  کیدرولیه یها  ستمیس یاصول طراح 48 1  بسته تخصصی - 

 هدف:

 آشنایی دانشجویان با انتقال قدرت به کمک سیال، پمپها، شیرهای کنترل جهت، شیرهای کنترل فشار، شیرهای کنترل جریان و نیوماتیک

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 الکترونیوماتیکهیدرولیک، نیوماتیک، آزمایش ها:  •

 منابع و مراجع: 
 دستورکار آزمایشگاه هیدرولیک،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. •
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 روش المانهای محدود  عنوان درس به فارسی:

 Finite Elements Method عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  پیشنیاز دروس  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2مقاومت مصالح  48 3  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 آشنایی با روش المان محدود در حل مسائل متنوع مهندسی با تاکید برمهندسی مکانیک 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مقدمه بر روش های عددی حل معادالت دیفرانسل با تاکید بر المان محدود  بخش اول: •

 روش ریتز برای مسائل یک بعدی  بخش دوم: •

 روش های باقیمانده وزنی )گالرکین و کالوکیشن ( برای مسائل یک بعدی بخش سوم: •

 روش های باقیمانده وزنی )زیر دامنه و حداقل مربعات( برای مسائل یک بعدی  بخش چهارم: •

 بعدی  2ارائه روشهای قبل برای مسائل  بخش پنجم: •

 تقسیم دامنه به المان ها و آشنایی با توابع درون یاب برای المانها  بخش ششم: •

 یافتن معادله المان با اعمال یکی از روش های حل معادله دیفرانسیل  بخش هفتم: •

 مونتاژ معادالت المانها و یافتن سیستم معادله جبری حاکم بخش هشتم: •

 روش های اعمال شرایط مرزی مختلف بخش نهم: •

 آشنایی با روش های تکرار برای حل سیستم های بزرگ معادالت خطی بخش دهم: •

 آشنایی با روش های مستقیم المان محدود در مسائل االستیسیته و حرارت بخش یازدهم: •

 بعدی مختلف 1آشنایی با ساخت المانها  بخش دوازدهم: •

 محاسبه ماتریس سختی برای چند نوع مسئله مختلف بخش سیزدهم: •

 آشنایی با روش های حل مسئله در حوزه زمان  بخش چهاردهم: •

 آشنایی با روش حل مسئله توسط نرم افزار های المان محدود  بخش پانزدهم: •

 منابع و مراجع: 
 

• Logan, Daryl L. A first course in the finite element method. Cengage Learning, 2016. 

• Takashi, Nomura, and Thomas JR Hughes. "An arbitrary Lagrangian-Eulerian finite element method 
for interaction of fluid and a rigid body." Computer methods in applied mechanics and 

engineering 95.1 (1992): 115-138. 

• Jacob, Fish, and Belytschko Ted. A first course in finite elements. Wiley, 2007. 
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 یزبان تخصص عنوان درس به فارسی:

 Technical Language عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - زبان انگلیسی  32 2

 هدف:

 (مکانیک رشته منحصربه کلمات) باشدمی کلمه 1000 حدود که تخصصی فنی لغات و متون فراگیری درس این هدف

 سرفصل و رئوس مطالب: 

یابی را نیز آموزش استفاده از متون مناسب که بتواند دانشجویان را ضمن آشنائی با این کلمات و متون، ریشه     :کلمه مکانیک  1000آموزش   •

 بتوانند از کتب تخصصی و نشریات مربوطه بخوبی استفاده نموده و قادر به تهیه گزارش فنی به زبان آموزشی باشند. دهد بنحوی که 

 منابع و مراجع: 
 

 

• Williams, Ray. Panorama: an advanced course of English for study and examinations. 

Teacher's book. Longman, 1992. 

• Puderbach, Ulrike, and Michael Giesa. Technical English-Mechanical Engineering. Verlag Europa-

Lehrmittel Nourney, Vollmer, 2012. 
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 ک ی برق و الکترون   ی آز مبان  عنوان درس به فارسی:

 Basic Electric and Electronic lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  واحد تعداد 

 بسته تخصصی - مبانی برق و الکترونیک  48 1

 هدف: 
 آشنایی با اصول و کارکرد انواع ماشین های الکتریکی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 تحریک مستقل  DCمولد  آزمایش اول: •

 مولد شنت تحریک خودی آزمایش دوم: •

 مولد های سری آزمایش سوم: •

 موتور شنت آزمایش چهارم: •

 تعیین راندمان در ترانسفورماتور های تک فاز  آزمایش پنجم: •

 موازی کرن دو ترانسفورماتور سه فاز و تعیین اختالف توزیع قدرت بین آنها   آزمایش ششم: •

 موتور آسنکرون تک فاز  آزمایش هفتم: •

 موتور القایی سه فاز آسنکرون  آزمایش هشتم: •

 منابع و مراجع: 
 

 دستورکار آزمایشگاه مبانی برق و موتور های الکتریکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. •
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 سطح   یمهندس عنوان درس به فارسی:

 Surface Engineering عنوان درس به انگلیسی: 

 درس نوع  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - متالورژی 32 2

 هدف:

 آشنایی با مهندسی سطح  

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 تاریخچه  و تعاریف مقدمه، مبحث اول: •

 سطحی شیمیایی، انرژی فیزیکی، مکانیکی، سطحی، خواص های سطح، پدیده اهمیت سطوح جامد: •

 ها  الیه شدن ضعیف و ماشینکاری، استحکام گیری، خواص، تاثیر ساختار، شکل الیه های سطحی در مواد: •

پسماند، جذب،    متالوگرافیکی، سختی، تردی، تنش  ایمیسیویتی، انعکاس، ساختار  رفتار فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی الیه های سطحی: •

 انحالل، چسبندگی، کاتالیزوری، خوردگی  قابلیت

 استحکام، خستگی، اصطکاک، خوردگی خواص مهندسی الیه های سطحی: •

 تریبولوژیکی  و سایشی  اصطکاکی های پدیده پدیده های اصطکاکی سایشی و تریبولوژیکی: •

 فلزی، غیرفلزی، مهندسی، دکوراتیوی  پوشش ها: •

 بلور  گالوانیزه، اسپری، تشکیل فرآیندهای پوشش دهی: •

 فرم  قالبهای عمق، طراحی در فرم، محدودیت  قالبهای انواع روش های جدید ساخت الیه های سطحی: •

 تابان  یونی، تخلیه کردن، لیزر، کاشت بخار، آلیاژی از مجدد، استفاده الکترونی، ذوب بیم روش های اندازه گیری خواص پوشش ها: •

 منابع و مراجع: 

 

• Ares, Alicia Esther, ed. Manufacturing and Surface Engineering. MDPI, 2018. 

• Dearnley, P. A. Introduction to surface engineering. Cambridge University Press, 2017. 

• Davis, Joseph R., ed. Surface engineering for corrosion and wear resistance. ASM international, 

2001. 

• Burakowski, Tadeusz, and Tadeusz Wierzchon. Surface engineering of metals: principles, equipment, 

technologies. CRC press, 1998. 
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 تست غیرمخرب  عنوان درس به فارسی:

 NonDestructive Test عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - متالورژی 32 2

 هدف:

 آنها  اصول و مخرب غیر های تست های روش انواع با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مقدمه ای بر روش های غیرمخرب -جلسه اول •

 آشنایی با عیوب در روش های مختلف تولید - جلسه دوم •

 آزمون های چشمی، استفاده از ابزار مناسب ازرسی، آشنایی با بوروسکوپ   -جلسه سوم •

 بازرسی با استفاده از مایعات نافذ -جلسه چهارم •

 بازرسی به روش ذرات مغناطیسی   -جلسه پنجم •

 کاربرد آنالیز مدل ارتعاشی در تشخیص عیوب -جلسه ششم •

 یوب ادامه کاربرد مدل ارتعاشی در تشخیص ع -جاسه هفتم •

 آزمون میان ترم  -جلسه هشتم •

 استفاده از انتشار امواج فراصوت در تشخیص عیوب در مواد  -حلسه نهم •

 ادامه استفاده از انتشار امواج فراصوت در تشخیص عیوب در مواد -جلسه دهم •

 کاربرد روش ادی کارنت در تشخیص عیوب سطحی در فلزات  -جلسه یازدهم •

 دی کارنت در تشخیص عیوب سطحی در فلزات ادامه کاربرد روش ا -جلسه دوازدهم •

 روش رادیوگرافی در تشخیص عیوب    -جلسه سیزدهم •

 ادامه روش رادیوگرافی در تشخیص عیوب  -جلسه چهادهم •

 ادامه روش رادیوگرافی در تشخیص عیوب  -جلسه پانزدهم •

 آشنایی با استانداردهای رایج در آزمون های غیرمخرب - جلسه شانزدهم •

 

 منابع و مراجع: 

• Metal Casting: A Sand Casting Manual for the Small Foundry, Vol. 1, Stephen D. Chastain, 

Chastain Publishing, Year: 2003, ISBN: 0970220324,9780970220325 

• Metal Casting: A Sand Casting Manual for the Small Foundry, Volume 2, Steve Chastain, Stephen D. 

Chastain, Chastain Publishing, Year: 2004, ISBN: 970220332,9780970220332 
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 آز تست غیرمخرب  عنوان درس به فارسی:

 NonDestructive test Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  ساعتتعداد  تعداد واحد 

( پ/ ه) تست غیرمخرب - 48 1  بسته تخصصی 

 هدف:

 مهندسی قطعات کیفی ارزیابی منظور به غیرمخرب های آزمون اجرای تجربی فراگیری

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 برداری بهره و تولید فرآیندهای در قطعات عیوب با آشنایی مقدمه: •
 چشمی های روش :1آزمایش •
 التراسونیک آزمون: 2آزمایش  •

 کارنت ادی آزمون :3آزمایش  •
 مغناطیسی ذرات آزمون :4آزمایش  •
 نافذ مایعات آزمون :5آزمایش  •

 منابع و مراجع: 

 ،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. تست غیرمخرباحمدی نجف آبادی، مهدی، دستورکار آزمایشگاه  •
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 ی گر  خته یر  ی روش ها  ی تکنولوژ عنوان درس به فارسی:

 Casting Processes Technology عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

یپ/ ه کارگاه ریخته گر - 32 2  بسته تخصصی 

 هدف:

 موجود برای ریخته گری آشنایی با تکنولوژی و روش های های 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مقدمه -1

 یاپوسته یگرختهیر یتکنولوژ -2

 از مرکز  زیگر یگرختهیر -3

 ساده یدائم یهاقالب یگرختهیر -4

 یکیسرام یگرختهیر یتکنولوژ -5

 )تحت فشار( یدائم یهاقالب یگرختهیر -6

 مجوف )معکوس( یگرختهیر -7

  م،یزیمن یاژهایآل ،یمس یاژهایآل -مینیآلوم یاژهایآل ،یاژیآل یفوالدها بل،ی: چدن مالیگرختهیذوب و ر -8

 .یرو یاژهایآل    

 منابع و مراجع: 

• Edward J. Vinarcik, High Integrity Die Casting Processes, Wiley, 2003 
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 ک یپالست   ق یقالب تزر  یطراح عنوان درس به فارسی:

 Plastic Injection Mold Design عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

(پ/ ه) طراحی و ساخت قالب پرس - 32 2  بسته تخصصی 

 هدف:

 پالستیک تزریق های قالب  محاسباتی و طراحی اصول و ها روش با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 اولیه ایی، اکستروژن(، تعاریف تزریقی)ترانسفر، صفحه پالستیک قالب  انواع معرفی مبحث اول: •
 پالستیک های قالب  مکانیکی طراحی اجزا نکات و پالستیک های قالب اجزاء معرفی مبحث دوم: •
 پرس  نیروی و تزریق فشار  و ذوب دماهای به مربوط Shrinkage : محاسباتمبحث سوم  •

 تزریق جهت تعیین  برای پالستیک قطعه یک بررسی و راهگاه، مشاهده و پران پین جدایش، مکان خط محاسبه مبحث چهارم: •
 حفره تعداد و قالب راهگاه و Runner طراحی و : محاسبهمبحث پنجم  •
 تزریق دستگاه از گیری بار و Sprue  طراحی و محاسبه مبحث ششم: •
 گلویی  Gate طراحی و محاسبه مبحث هفتم: •
 کفشک  و Pin Guide راهنما میل طراحی و : محاسبهمبحث هشتم  •

 کاری  خنک سیستم ومحاسبات  فشاری، طراحی های قالب( حرارتی المنت)  حرارتی سیستم ومحاسبات طراحی مبحث نهم: •
 پران صفحه و پران های سیستم انواع معرفی مبحث دهم: •
 پارچه چند پیشرفته کشویی و متحرک ماهیچه دارای های قالب مکانیزم طراحی مبحث یازدهم: •
 کامپیوتری های سیستم با پالستیک قالب طراحی  مبحث دوازدهم: •
 قالب تعمیر با قطعه عیوب کردن برطرف نحوه و قطعه یابی عیب و قالب تست مراحل مبحث سیزدهم: •
 سرامیکی  های قالب و Metal Sprayو Electro Platingو   EDM روشهای  به قالب ساخت مبحث چهاردهم: •
 Sprue برنزی فسفر های بوشینگ انواع و پالستیک های قالب فوالدهای  و مواد مبحث پانزدهم: •

 منابع و مراجع: 

• Greener, Jehuda, and Reinhold Wimberger-Friedl. "Precision injection molding." Carl Hanser, 

Munich (2006). 

• Menges, Georg, Walter Michaeli, and Paul Mohren. How to make injection molds. Carl Hanser 

Verlag GmbH Co KG, 2013. 

• R. G. W Pye, Injection Mold Design,  A Design Nabual for The Thermoplastics Industry, Second 

Edition, Plastics and Rubber Institute, George Goodwin Limited Publisher, ISBN. 0-71143-906-0, 

1978. 

• Beaumont, John P., Ronald L. Nagel, and Robert Sherman. Successful injection molding: process, 

design, and simulation. Munich: Hanser Publishers, 2002. 
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 ی گر   خته یطراحی قالب ر عنوان درس به فارسی:

 Casting Mold Design عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

ی و کارگاه ریخته گر  2مقاومت مصالح  -پ - 32 2  بسته تخصصی 

 هدف:

 ی گر ختهیقالب ر طراحی اصول و ها روش با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب:  

 ی دائم یگرختهیروش ر-1

 ی دائم یگرختهیر یهانیماش زمیمکان  -2

 ی دائم یگرخته یر یهاقالب یطراح -3

 تعداد قطعه در هر قالب  -4

 یگرخته یر وبیو ع هیمراحل انجماد و تغذ -5

 منفذ قالب ستمیس ها،اندازهرونیها و مجراها، ب راهگاه  یطراح -6

 خنک کننده یهاستمیس -7

 مرکب(  یها)تک محفظه، چندمحفظه و قالب  یهاانواع قالب  -8

 قالب  یروغنکار  -9

 روش تحت فشار  یگرخته یقطعات ر یطراح  یفاکتورها -10

 منابع و مراجع: 

• Vinarcik, Edward J., High integrity die casting processes, 2003, John Wiley & Sons 
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 ک ی پالست  ی تکنولوژ عنوان درس به فارسی:

 Plastic Technology عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - متالورژی  32 2

 هدف:

 های ساخت تولید قطعات و محصوالت پلیمری و پالستیکیآشنایی با روش

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 پالستیک و پلیمرها مولکولی ساختمان و کلیات بر ایی : مقدمهمبحث اول  •
 مصنوعی و  طبیعی های پالستیک تولید منابع و پلیمرها عمومی خواص  مبحث دوم: •
 انتقالی  و فشاری تزریقی، مانند ها پالستیک ترمو و ها ترموست گیری قالب روشهای مبحث سوم: •

 پالستیک اکستروژن فرایندهای چهارم:مبحث  •
 ها پالستیک کاری وغلتک کلندرینگ فرایندهای مبحث پنجم: •
 پالستیک ماشینکاری روشهای مبحث ششم: •
 کمپوزیتی  های پالستیک نمودن تقویت فرایندهای مبحث هفتم: •
 ها¬آن نمودن دار الیه و بندی بسته برای پالستیکی های مانندکیسه نازک های پالستیک ساخت روشهای  مبحث هشتم: •

 پالستیکی الکترونیکی قطعات و ترانزیستورها و ها سی آی میکروپروسسورها، بدنه چاپی، فیبرمدار های ترموست گیری قالب مبحث نهم: •
 AMOLED  فعال  ماتریس   نوع  و  OLED  اورگانیک  دی¬ای¬ال  ،LCD  دی¬سی¬ال  نمایشگر  صفحات  پالریزه  پلیمرهای  مبحث دهم: •

 پذیر  انعطاف
 بدن مایعات و خون تست پزشکی دستگاههای و سنج PH پرابهای و حسگرها در رسانا نیمه و رسانا های پالستیک انواع مبحث یازدهم: •
دوازدهم: •  اگزواسکلتون  و(  پا  و  دست)  بندی  شکسته  پالستیکی)  گچ(آتل  پروتزها،  مانند  پزشکی  های  پالستیک  کاربرد  مبحث 

 Exoskeletons ٍها
 Humanoids نما انسان های روبات پوست در حسگر پذیرو انعطاف های پالستیک و االستومرها استفاده سیزدهم:مبحث  •
  کشتی   و  خودروها  قطار،  ،  هواپیما  داخل  در  باکتری¬ضد  و  رطوبت¬ضد  ساکن،  الکتریسیته¬ضد  اشتعال،¬ضد  های  پالستیک  مبحث چهاردهم: •

 مسافربری 
 صنعتی  های¬اسفنج و ها فوم تولید و ساخت فرایندهایمبحث پانزدهم:  •
 ماکسول  مدل و کلوین مدل استفاده با ها پالستیک مکانیکی رفتار مداسازی مبحث شانزدهم: •
 پالستیک بازیافت روشهای مبحث هفدهم: •

 منابع و مراجع: 
 :Modern Industrial Plastics, ISBN-10  خسروی، شیرین مترجم ریچاردسون؛ تری مؤلف/  صنعتی پالستیکهای  •

0672972794  

. کوکبی  مهرداد مترجم کرافورد؛0جی0ار مؤلف/  پالستیک مهندسی •  Plastics Engineering, ISBN: 9780750637640 

• Domininghaus, Hans, J. Haim, and D. Hyatt. "Plastics for engineers: materials, properties, 

applications." Hanser Publishers, 1993, (1993): 785. 

• Chanda, Manas. Plastics technology handbook. CRC press, 2017. 
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 ک ی پالست یکارگاه تکنولوژ  عنوان درس به فارسی:

 Plastic Technology Workshop عنوان درس به انگلیسی: 

 درس نوع  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

ک یپالست یتکنولوژ -پ/ ه 48 1  بسته تخصصی - 

 هدف:

 یمریو پل یکیمحصوالت پالست دیساخت و تول یبا روشها یعمل ییآشنا

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 هفته(  1آشنایی عملی با پلیمرها و مواد ترمو پالستیک و مواد ترموست و کمپوزیتها ) -

 هفته(  1ماشینهای فرایند تولید مواد اولیه پلیمری وانواع گرانولهای پلیمری )آشنایی عملی با انواع ابزارها و  -

 هفته(  1آشنایی عملی و کار با اکستروژن مواد پالستیکی و پلیمری ) -

 هفته(  1آشنایی عملی و کار با قالبهای اکستروژن ) -

 هفته(  1ارت مناسب در طول سیلند اکستروژن )با تنظیم گرم کن های  هیتر دستگاه اکستروژن برای ایجاد حر آشنایی عملی  -

 هفته(  1انواع مارپیچ مارادون اکستروژن و نحوه استفاده عملی از آن ) -

 هفته( 1آشنایی با سیستمهای قفل شونده پرس اکستروژن تزریق پالستیک )  -

 هفتهsprue bushing in plastic (1  )آشنای عملی با مکانیزم تزریق پالستیک و بوش  -

 هفته(1انجام فرایند اکستروژن و تولید قطعات طویل و اندازهگیری قطر و اندازه قطعه تولید شده ) -

 هفته(  1تنظیم پارامترهای ماشین اکستروژن و تعیین تاثیر آنان در محصول نهایی ) -

 هفته(  1یی )تنظیم متغییر های ماشین اکستروژن تزریق داخل قالب پالستیک و تعیین تاثیر آنان در محصول نها -

 هفته( 1تغییر و آزمایش بر روی زمان تزریق در ماشین اکستروژن تزریق داخل قالب پالستیک و تعیین تاثیر آنان در محصول نهایی ) -

 هفته( 1تغییر و آزمایش بر روی زمان توقف قالب در ماشین اکستروژن تزریق داخل قالب پالستیک و تعیین تاثیر آنان در محصول نهایی ) -

 هفته(  1تغییر و آزمایش بر روی زمان بازگشت مارادون در ماشین اکستروژن تزریق قالب پالستیک و تعیین تاثیر آنان در محصول نهایی ) -

 هفته(  1تغییر و آزمایش بر روی دمای تزریق داخل قالب پالستیک و تعیین تاثیر آنان در محصول نهایی ) -

 هفته(  1یک های ترموست و تعیین تاثیر آنان در محصول نهایی )آزمایش بر روی قالبگیری پالست  -

 منابع و مراجع: 

 جزوه و دستوالعمل انجام آزمایش استاد کارگاه تکنولوژی پالستیک-1

2-Handbook of Plastics, Elastomers, and Composites, Fourth Edition, Charles A. Harper, ISBN: 

9780071384766, Publication Date & Copyright: 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc . 

3- How to Make Injection Moulds Hardcover – Import, January 1, 1992,  by Paul Menges, Georg;Mohren, 

ISBN-3446163050 

4-Plastics: A Guide to Some Workshop Practices and Industrial Processes Paperback – December 1, 1994 

by Don Raspin (Author), ISBN-10  :  1853427004, ISBN-13    :  978-1853427008 
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 ی وگرافیآز راد عنوان درس به فارسی:

 Radiography Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 درس نوع  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - متالورژی  48 1

 هدف:

 ، محافظت در برابر تشعشع، عیوب و تفسیر فیلم رادیوگرافی تشعشع گیریهای اندازهتولید تشعشع و روش با منابع آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مقدمه  •

 آشنایی با منابع تولید تشعشع  •

 روش های اندازه گیری تشعشع  •

 محافظت در برابر پرتو اقدامات الزم برای  •

 محاسبات رادیوگرافی با استفاده از فیلم  •

 تعیین مشخصات فیلم بعد از تشکیل تصویر •

 آشنایی با عیوب فیلم   •

 تفسیر فیلم رادیوگرافی  •

 اجرای رادیوگرافی از قطعات فلزی ریخته گری شده •

 اجرای رادیوگرافی از قطعات جوکاری شده •

  منابع و مراجع:

• Nondestructive Testing Handbook (3rd ed.), V. 4, Richard H. Bossi, Frank A. Iddings, George C. 

Wheeler, American Society for Nondestructive, 2002 
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 شگاه یو آزما  ک ی آزمون آلتراسون  عنوان درس به فارسی:

 Ultrasonic Test and Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

3 48 - 
پ/  ارتعاشات مکانیکی )

(ه  
 بسته تخصصی

 هدف:

 و کاربرد های آن برای تست های مختلف و یادگیری روش های آزمایش به وسیله آنآشنایی با تکنولوژی آلتراسونیک 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مقدمه و تاریخچه، ماهیت فرآیند های آلتراسونیک، مزایا و معایب مبحث اول: •

 ( Electro-Strictive ,Mangneto-Strictive  ,  Whistleامواج آلتراسونیک و تئوری آن و روش های تولید موج آلتراسونیک)  مبحث دوم: •

، سوراخکاری، برشکاری، تراشکاری مواد ترد   Sewing and Solderingکاربرد های صنعتی و تولیدی آلتراسونیک)جوشکاری،  مبحث سوم: •

و سخت، تاثیر آن در فرآیند های فرم دهی)آهنگری، ریخته گری پیوسته، کشش عمیق، کشش سیم(، تاثیر آن در فرآیند های ماشینکاری  

فرزک تراشکاری،  غیر سنتیسنتی)سوراخ کاری،  فرآیند های  روی  تاثیر آن  زنی(،  متالورژی پودر،  EDM ,ECM)اری، سنگ  و  اتوماسیون   ،)

، مهندسی سطح، تاثیر آن روی فرآیند های فیزیکی و شیمیایی) واکنش های شیمیایی، مواد سمی، تعلیق، انحالل، گاززدایی، پراکندگی کوالیدی(

 لوله ها و تجهیزات در صنایع نفتی و پتروشیمیایی، تمیزکاری قطعات پیچیده(تاثیر آن روی فرآیند های روکش زنی، تمیزکاری 
 کاربرد های دارویی  مبحث چهارم: •

 کاربرد های کشاورزی  مبحث پنجم: •

 کاربرد های ارتباطی  مبحث ششم: •

 منابع و مراجع: 
• McGeough, J. A. " Advanced Methods of Machining" Chapman and Hall Ltd. , U.K.,1988 

• Benedict, G. F. "Nontraditional Manufacturing Processes" Marcel Dekker Inc., USA,1987. 

• Machining Data Handbook, 3rd Edition, Vol. 2, Machining Data Centre (MDC), USA,1980 

• Tools and Manufacturing Engineering Handbook, Society of Manufacturing Engineering, USA 

• Sn Geng, Hwaiyu, and P. E. CMfgE. Manufacturing engineering handbook. McGraw-Hill Education, 

2016.oeys, R. - Staelens, F. - Dekeyser, W. "Current Trends in Non-Conventional Material Removal 
Processes" Annals of the CIRP, Vol. 35/ 2/ 1986 

• Abdullah, A. "Electrophysical Processes" M.Sc. Lecture Notes, Tarbiat Modarres Univ., Tehran, 

1992 

• Frederick Julian, R. "Ultrasonic Engineering" John WileySons Inc., USA, 1965  

• Magazine of  Metalworking Manufacturing, USA, 1983 

• Norio Taniguchi "Current State and Future Trends of Ultra-precision Machining and Ultra-fine 

Material Processing" Annals of the CIRP,Vol. 32/ 2/ 1983 

• Hassan El-Hofy "Advanced Machining Processes - Nontraditional and Hybrid Machining Processes" 

Production Engineering Department, Alexandria University, Egypt, McGraw-Hill, 2005 
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 ی طراحی قالب آهنگر  عنوان درس به فارسی:

 Forging Mold Design عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

2 32 - 
طراحی و ساخت قالب  

(پ/ ه) پرس  
 بسته تخصصی

 هدف:

 آهنگری هایقالب  طراحی مختلف هایروش با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 پالستیسیته و هوک قانون مانند حاکم معادالت کلیات بر ایی مبحث اول: مقدمه •
 ایزوترمال آهنگری روش و داغ و گرم  سرد، آهنگری و بسته وقالب باز قالب آهنگری مختلف های روش مبحث دوم: تفاوت •
 تختال روش با نیرو محاسبه و باز آهنگری های قالب مبحث سوم: طراحی •
  بسته آهنگری های قالب طراحی  های مبحث چهارم: روش •
 بسته آهنگری های قالب ترمودینامیکی ترتیبات مبحث پنجم: طراحی •
 آهنگری  پایین و باال هایقالب کفه سطح روی تصویرقطعه و جدایش خط تعیین هایمبحث ششم: روش •
 محصول ساختاری ریز بهبود برای بسته آهنگری های قالب  مبحث هفتم: طراحی •
 بسته آهنگری های قالب فلش  ضخامت و عرض طراحی  هایمبحث هشتم: روش •
 بسته  قالب با آهنگری فرایند انرژی و نیرو محاسبه هایمبحث نهم: روش •
 آهنگری پلیسه و فلش برش های قالب مبحث دهم: طراحی •
 باز  و بسته های قالب ساخت برای کارگرم فوالد و ماده مبحث یازدهم: انتخاب •
 آهنگری  فرم پیش های قالب  طراحی هایمبحث دوازدهم: روش •
 بسته های قالب با آهنگری در اولیه خام ماده و  شمشال ابعاد مبحث سیزدهم: طراحی •
 بسته های قالب با آهنگری اتوماتیک هایپتک و ها¬چکش و ها،پرس مبحث چهاردهم: انواع •
 باز  و بسته های قالب با داغ آهنگری هایکوره انواعپانزدهم: مبحث  •
 روانکارها انواع و بسته های قالب با آهنگری حرارتی عملیاتمبحث شانزدهم:  •

 منابع و مراجع: 

 
 امیرکبیر صنعتی دانشگاه انتشارات صادقی علی  محمد دکتر و بیگلری رضا فرید دکتر مؤلف/  فورج قالب طراحی کتاب •

• Lange, Kurt. "Handbook of metal forming." McGraw-Hill Book Company, 1985, (1985): 1216. 

• Keeton, R. C. "ASM Metals Handbook, Vol. 14: Forming and Forging." (1988): 108-127. 

• Richards, William Allyn. Forging of iron and steel: a text book for the use of students in colleges, 

secondary schools and the shop. D. Van Nostrand Company, 1915. 
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 شکل دادن فلزات   ر ییو تغ  یعمل  ته یسی پالست عنوان درس به فارسی:

 Practical Plasticity and Metal Forming عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

2مقامت مصالح  48 3  بسته تخصصی - 

 هدف:

 عملی  و کاربردی صورت به پالستیسیته و دهی فرم های روش انواع با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب:

 یادآوری حالت تنش ، محورهای اصلی و تنش های اصلی صفحات تنش برشی ماکزیمم   -1

 معیارهای تسلیم ) ترسکا و فون میسز (  -2

 کرنش پالستیکی   –روابط تنش  –قانون جریان  -3

 مکانیزم های کار سختی و نرخ کرنش   -4

 تاثیر حرارت ، سرعت ، اصطکاک ، و شرایط روغن کاری -5

 یین خواص مکانیکی فلزات روش های تع -6

 آشنایی با اصول و فرآیندهای شکل دهی فلزات   -7

 تقسیم بندی فرآیندهای شکل دهی فلزات   -8

 فرآیندهای نوردکاری سرد و گرم ، اکستروژن ، آهنگری و کشش سیم  --9
 استفاده از روش کار ایده ال  محاسبه نیروها و قدرت الزم در فرآیندهای اکستروژن ، نوردکاری ، آهنگری و کشش سیم با -10

 آنالیز فرآیند کشش عمیق با استفاده از معادالت تعادل   -11

 بررسی قابلیت شکل پذیری ، عیوب محصول در روش های شکل دهی فلزات   -12

 منابع و مراجع: 

 

• Plasticity ; A .Mendleson  
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 مواد مرکب   ک ی مکان  عنوان درس به فارسی:

 Mechanics of Composite Materials عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

2مقاومت مصالح  48 3  بسته تخصصی - 

 هدف:

تحلیل تنش و طراحی سازه های ساخته شده ، آشنایی با خواص و رفتار مکانیکی آنها ،فلزات برای جایگزینآشنایی با مواد مرکب به عنوان گزینه ای 

 از این مواد 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

کامپوزیت های  ،  کامپوزیت های الیه ای،  کامپوزیت های ذره ای،  ساختارهای تشکیل دهنده،  تعریف و دسته بندی  :مقدمه ای بر مواد مرکب •

 آشنایی با روش های ساخت ، عوامل موثر بر خواص کامپوزیت های الیافی، امتزاحیاممپوزیت های ، کالیافی

مکانیسم  ،  تئوری ساده برای الیاف بلند،  منحنی تنش کرنش اجزای یک ماده مرکب  :مختصری از خواص مکانیکی کامپوزیت های الیافی •

جهت الیاف و مدهای ،مقدمه ای بر اثرات فشار،  توزیع تصادفی الیاف  کامپوزیت ها با ،  الیاف کوتاه و مکانیسم مقاومت آنهاممتد،  تقویت الیاف م

 مختلف شکست 

مفهوم فیزیکی ،  مواد در حاالت مختلف تقارن االستیکی،  سفتی االستیک و ماتریس سازگاری در مواد غیر ایزوتروپ:  ناهمسانگردها  االستسیته •

 مایی و نمناکی مواد مرکببررسی ویژگیهای گر، االستیک یک ماده ارتوتروپیک ضرایب تانسور

، مدول االستیسته برشی ، مدول های الستیسیته طولی و عرضی، قانون مخلوط ها و میکرو مکانیک:  مدول برشی ،مدول االستیسته برشی •

قانون  ،  حرارت مخصوص،  نفوذ رطوبت،  هدایت حرارتی،  ضرایب انبساط حرارتی و رطوبتی،  ضرایب پواسون طولی و عرضی،  مدول برشی عرضی

 روابط نیمه تجربی ، اصالح شده مخلوط ها

لمینیت  ،  معادالت چند الیه ها،  قرارداد و کدگذاری لمینیت ها،  چند الیه ها،  الیه های مواد مرکب  :آنالیز الیه های مواد مرکب و چند الیه ها •

 های خاص

 حل ناویر برای ورق های مرکب ، شرایط مرزی ورق ،خمش ورق های مرکب، معادالت تعادل ورق :آنالز ورق های ساخته شده از مواد مرکب •

، تئوری دیگر برای خمش و کشش تیرهای الیه ای،  معادالت تیرهای متقارن  مرکب:  مواد  از  شده  ساخته  های   میله  و   ها   ستون,    تیرها •

 حاسبه تغییر مکان در خمش، مخمش ساده، کشش ساده

 تنش های حرارتی در ورق های ارتوتروپیک ، حرارتیروش حل مسائل تنش های ، روابط حاکم تنش های حرارتی: •

طراحی ،  واکنش کوادراتیکرد،  معیارهای استحکام در الیه های منفاستحکام لمینت ها،    :سای و هیل  ، یمم کرنشکسما،  یمم تنشکسما •

 لمینیت با استفاده از معیارهای شکست 

انواع ماشین های ،  محورهای حرکت،  تکنیک نوارپیچی،  و معایب  مزایا،  معرفی روش رشته پیچی  :رشته پیچی و طراحی مخازن کامپوزیتی •

 تئوری برای طراحی لوله های رشته پیچی شده ، نصب الهک ها و اتصاالت،  پخت نهایی، مندرل ها، الگوی پیجش، فرآیند تولید، رشه پیچی

با حداقل کردن وزن  :طراحی و خواص سازه های ساندویچی • برای سفتی  مدهای ،  قاومت سازه های ساندویچیم،  روش ترسیمی،  طراحی 

 شکست 

 وش های مختلف تعمیر، رطراحیآن، مزایا و معایب و  اتصاالت چسبی ، اتصاالت مکانیکی کامپوزیتی: های سازه در اتصاالت •

 منابع و مراجع: 

• Kaw, Autar K. Mechanics of composite materials. CRC press, 2005. 
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 عملیات حرارتی  فارسی:عنوان درس به 

 Heat Treatment عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

1و انتقال حرارت  یمتالورژ 32 2  بسته تخصصی - 

 هدف:

 دیگر  های آلیاژ و فوالد  حرارتی عملیات مختلف های روش با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

زنی و رشد، مروری بر نفوذ )دیفیوژن( بازیابی و تبلور مجدد ، دیاگرام آهن و کربن، استحاله  ساختمان درونی و خواص فلزات، .جوانه مبحث اول: •

 و عوامل مؤثر بر آنها T.T.T ،C.C.Tبینابینی و مارتنزیتی، دیاگرامهای 

روشهای مختلف عملیات حرارتی شامل) آنیل کردن، نرماله کردن، سخت کردن، تمپر کردن، مارتمپرینگ، آستمپرینگ(، عملیات  مبحث دوم: •

پذیری )آزمایش جومینی(،  ای(، سختیسخت کردن القائی و شعله  ،نیتریده کردن، کربوره کردن، کربونیتریده کردن  )  شامل سخت کردن سطحی

 محیطهای سردکننده

 فوالدهای مختلف و طرز استفاده از آنها  T.T.T ،C.C.Tپذیری، آشنائی با دیاگرامهای اثر عناصر آلیاژی بر قابلیت سختی م:مبحث سو •

 گیری، کنترل کیفیت( زدائی، تاب عملیات تکمیل سطح پس از عملیات حرارتی) برطرف کردن اکسیدها، گریس مبحث چهارم: •

 (قالبها، فنرها، هاچرخ دندهعملیات حرارتی قطعات متداول) مبحث پنجم: •

 عملیات حرارتی قطعات سرد و گرم نورد شده، عملیات حرارتی در رابطه با خوردگی، عملیات حرارتی در رابطه با جوشکاری مبحث ششم: •

 مس و آلیاژهای آن ، فوالدهای ابزار، عملیات حرارتی چدنهاعملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیم،  مبحث هفتم: •

 جع: منابع و مرا

 گلعذار، اصول عملیات حرارتی، دانشگاه صنعتی اصفهان  •

 تویسرکانی، اصول علم مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان  •
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 افت یباز  یمهندس عنوان درس به فارسی:

 Recycling Engineering عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

1طراحی اجزا  32 2  بسته تخصصی - 

 هدف:

 بازیافت  مزایای و ها روش انواع با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

   آن  انواع و بازیافت فرایند اقتصادی و محیطی زیست توجیه و اهمیت بر ایی مقدمه :اول مبحث •
 طبیعت  و بشری های تمدن در شده فرآوری و اولیه مواد بزرگ  و کوچک مصنوعی و طبیعی های چرخه مبحث دوم: •
 خوراکی  روغن و کاغذ ، فوالد ،  آلومینیم خودرو، تایر الستیک ، پلیمرها ، شیشه ، اتومبیل موتور روغن بازیافت مبحث سوم: •

 بازیافتی  مواد های کن خرد و آسیاب دستگاههای طراحی  در شکست مکانیک کاربرد و گریفیت تئوری بر ای مقدمه مبحث چهارم: •
 بازیافتی  مواد کن خرد دستگاههای  طراحی در مواد گسیختگی و تسلیم مکانیک تئوری مبحث پنجم: •
 بازیافتی  کاغذ خمیر های کننده سفید و شیمیایی سازی خمیر تئوری مبحث ششم: •
  های  موبایل در قدیمی های موبایل شارژر سوکت از استفاده. سازگارند قدیمی جانبی وسایل با که جدید محصوالت طراحی مبحث هفتم: •

 جدید
 محصول مونتاژ و ساخت ، طراحی  فرایند در  بازیافت سهولت کردن لحاظ مبحث هشتم: •
 فرسوده خانگی لوازم و ها کشتی از فلزی های ورق و فوالد  بازیافت مبحث نهم: •
 فرسوده های باطری و الکترونیکی مدارهای مایکروپروسسورها، از قیمتی و ارزش با فلزات و طال  احیای و انحالل : تئوریمبحث دهم  •
 استر پلی پارچه و نخ تولید و پالستیکی های بطری بازیافت نحوه مبحث یازدهم: •
 و  باکتری  تجمع  در  فوالدی  ظروف  سطح  صافی  نقش  و  غذایی  صنایع   و  بیمارستانی  کشاورزی،  ماندهای  پس  از  بازیافت  مبحث دوازدهم: •

 بهداشتی نکات
   خودرو مثل پیچیده های مجموعه بازیافت در ها کننده جدا طراحی مبحث سیزدهم: •
 شده بازیافت مواد از اولیه مواد سازی خالص و غربالگری ، فیلتراسیون  های روش  طراحی مبحث چهاردهم: •
 می  استفاده  خیابان  همان  خود  از  شده  برداشته  اسفالت  از  که  خیابانها  اسفالت  در  "مجدد  تولید  با  همزمان  بازیافت"  فرایند  مبحث پانزدهم: •

   کند

 : منابع و مراجع

• Stessel, Richard I. Recycling and resource recovery engineering: principles of waste processing. 

Springer Science & Business Media, 2012. 

• Mombeyarara, Panashe, Tauyanashe Chikuku, and Tawanda Mushiri. "Design of a manually operated 

paper recycling machine." (2017). 

• Kamesh B. Vaidya, Mayank N. Kosurkar, Rajesh B. Pole,Geetkumar S. Thute, Digambar R. Soni, 

Lokesh G. Deshmukh, Design and Development of Plastic Recycle Machine, IJARIIE-ISSN(O)-

2395-4396, Vol-3 Issue-2 2017. 

• Barbara, K. R., and T. E. Graedel. "Challenges in metal recycling." Science 337.6095 (2012): 690-

695. 
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• Ferrão, Paulo, and José Amaral. "Design for recycling in the automobile industry: new approaches 

and new tools." Journal of Engineering Design 17.5 (2006): 447-462. 

• Ferrão, Paulo, and José Amaral. "Design for recycling in the automobile industry: new approaches 

and new tools." Journal of Engineering Design 17.5 (2006): 447-462. 
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 ت یف یکنترل ک  عنوان درس به فارسی:

 Quality Control عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - آمار و احتماالت در  مهندسی  32 2

 هدف:

 کیفیت مدیریت های سیستم  و کیفیت کنترل آماری های ابزار کیفیت، کنترل مبانی و اصول با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

  کنترل و  کیفیت اساسی مفاهیم و تعاریف مبحث اول: •
 اقتصادی  های جنبه و کیفیت مشی خط مبحث دوم: •
 آماری  نمودارهای – آماری ابزار و اصول مبحث سوم: •

 کنترل گانه هفت ابزارهای مبحث چهارم: •
 کنترل  نمودارهای و  تنوع مبحث پنجم: •
 اطمینان  قابلیت ششم:مبحث  •
   بازرسی گیری نمونه مبحث هفتم: •
 جامع  کیفیت مدیریت سیستم مبحث هشتم: •

 کیفیت  کنترل و استاندارد مقررات مبحث نهم: •

 منابع و مراجع: 

 

 گومری، کنترل کیفیت، دانشگاه علم و صنعت ایران مونت داگالس •

 صنعت ایران کاظم نقندریان، کنترل کیفیت آماری، دانشگاه علم و  •
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 د ی تول  تی ریمد عنوان درس به فارسی:

 Production Management عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

2 32 
و کامپیوتر  کمک به ساخت و طراحی

ی کنترل عدد یهانیماش  
 بسته تخصصی -

 هدف:

 کاری  راندمان افزایش و تولید مدیریت اصول و ها روش با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 روشها مطالعه و سنجی آن، زمان افزایش طرق و تولیدی تولید، کارآیی مدیریت کلی اصول و تعاریف مبحث اول: •
  آالت ماشین  تولید، محاسبه  خط  کارخانه، تعادل  کار، ظرفیت  محصول، روش  شناخت  کارخانه، روشهای  محصول، محل  طراحی  مبحث دوم: •

 آالت ماشین تعویض در  اقتصادی آنها، بررسیهای استقرار و
 موجودی  مدلهای و مواد تقاضا، تأمین بینیپیش مدلهای مبحث سوم: •
 تولید  مسائل در ریاضی ریزیتولید، برنامه ریزیبرنامه مبحث چهارم: •
 نگهداری  و تعمیرات سیستمهای بازرسی و کیفیت کنترل مبحث پنجم: •
 تشویقی  مزد و دستمزد، پاداش و حقوق پرداخت استانداردهای مبحث ششم: •

 منابع و مراجع: 

 
• Khojasteh, Yacob, Production Management: Advanced Models, Tools, and Applications for 

Pull Systems,2017 
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 مکاترونیک  عنوان درس به فارسی:

 Mechatronics عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

مکاترونیک آز مبانی برق و الکترونیک  48 3  بسته تخصصی 

 هدف:

 ها PLC و ها میکروکنترلر نویسی برنامه دیجیتال، و آنالوگ  مدارهای طراحی ابتدایی مبانی با دانشجویان آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 آنالوگ  الکترونیک •

 الکترونیک دیجیتال •

• Op-Amp  ، PLCT ،DAQ 

 منابع و مراجع: 
 مکاترونیک کاربردی، فرشاد برازنده، امیر منعمیان اصفهانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول  •
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 مکاترونیک آز   عنوان درس به فارسی:

 Mechatronic Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی مکاترونیک  - 48 1

 هدف:

 PLC نویسی برنامه و ها میکروکنترلر دیجیتال، و آنالوگ  های مدار طراحی با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 معرفی وسایل آزمایشگاه و کار با فیلترها  •
 یکسوسازها و رگوالتورها  •
 آشنایی با الکترونیک دیجیتال •
 برنامه نویسی میکروکنترلر  •
 PLC ،Op-Ampبرنامه نویسی  •
 Labviewبرنامه نویسی  •
 و سخت افزار در حلقه  DAQکار با بردهای  •

 منابع و مراجع: 

 
 .امیرکبیر صنعتی دانشگاه مکانیک، مهندسی دانشکده ،مکاترونیک آزمایشگاه دستورکار فرشاد، برآزنده،  •
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 ک یربات  عنوان درس به فارسی:

 Robotics عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

تخصصیبسته  - ارتعاشات مکانیکی  48 3  

 هدف:

 ربات  طراحی اصول با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

   رباتیک در پایه مفاهیم و مقدمه بخش اول: •
 ها  تبدیل  و فضایی توصیفات بخش دوم: •
   معکوس و مستقیم سینماتیک بخش سوم: •

  استاتیک نیروهای و ها سرعت: ژاکوبین بخش چهارم: •
 : دینامیک بخش پنجم  •

 منابع و مراجع: 

• Craig, John J. "Introduction to Robotics." (2005). 

• Spong, Mark W., Seth Hutchinson, and Mathukumalli Vidyasagar. Robot modeling and control. Vol. 
3. New York: wiley, 2006. 

• Sciavicco, Lorenzo, and Bruno Siciliano. Modelling and control of robot manipulators. Springer 

Science & Business Media, 2012. 
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 حسگرها و عملگرها  عنوان درس به فارسی:

 Sensors and Actuators عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

الکترونیک مبانی برق و  48 3  بسته تخصصی - 

 هدف:

 آنها با کار چگونگی و عملگرها و ها حساسه عملکرد مبانی و اصول آموزش

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 ای  پله موتورهای مبحث اول: •
 موتورها  سروو مبحث دوم: •
 پیزوالکتریک موتورهای مبحث سوم: •

 نیوماتیک /هیدرولیک  سروو مبحث چهارم: •
 انداز  راه طراحی  مبحث پنجم: •
 تصویر پردازش مبحث ششم: •
 مزاحم  ورودیهای اصالح و کالیبراسیون مبحث هفتم: •
 خطا صحت، دقت،  مبحث هشتم: •

 بارگذاری  خطای مبحث نهم: •
 هستند  موثر سنسور یک انتخاب  در که عواملی مبحث دهم: •
 )نوری، خازنی،القایی(  پروکسی و حدی کلیدهای مبحث یازدهم: •
 (ژیروسکوپ) زاویه و خطی جابجایی گیری اندازه سنسورهای مبحث دوازدهم: •
 فشارسنجها  مبحث سیزدهم: •
 گشتاور  و نیرو  کرنش، گیری اندازه سنسورهای مبحث چهاردهم: •
 LVDT،   لیزری، ریزولور  فوتوالکتریک، سنسورهای  مقاومتی، انکودرها، پویش  کشهای  دبی)خظ  گیری  اندازه  سنسورهای  مبحث پانزدهم: •
 (LVTسنج،   شتاب داپلر، شتاب)تاکومتر، و سرعت گیری اندازه سنسورهای دهم:مبحث شانز •

 

 منابع و مراجع: 

 1392 امیرکبیر، صنعتی دانشگاه دانشگاهی جهاد انتشارات برازنده، فرشاد کاربردی، مکاترونیک •
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 آز حسگرها و عملگرها  عنوان درس به فارسی:

 Sensors and Actuators  lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

( پ/ ه) حسگرها و عملگرها - 48 1  بسته تخصصی 

 هدف:

 موتورها  اندازی راه چگونگی و مختلف عملگرهای و حسگرها با کار نحوه آموزش

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 متناوب  مدارهای کشی سیم مبحث اول: •
 PWMبا   DC موتور دور کنترل مبحث دوم: •
 اینورتر  با AC موتور دور کنترل مبحث سوم: •

 اینورتر با فاز سه موتور دور کنترل مبحث چهارم: •
  ای پله موتور برای انداز راه اجرای و طراحی  مبحث پنجم: •
 موتور  سروو برای انداز راه اجرای و  طراحی مبحث ششم: •
 اینورتر  با AC موتور دور کنترل برای PLC نویسی برنامه مبحث هفتم: •
 خطی و  دورانی انکودر با کار مبحث هشتم: •
 کرنش  و نیرو سنسورهای با کار مبحث نهم: •
 ژیروسکوپ و سنج شتاب با کار مبحث دهم: •
 دما  سنسورهای با کار مبحث یازدهم: •
 LAB VIEW با سنسور موتور، سیستم یک کنترل دوازدهم:مبحث  •
 قالب  ساختی های نقشه ارائه و طراحی: پروژه مبحث سیزدهم: •

 منابع و مراجع: 

 امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه مکانیک دانشکده ها، عملگر و حسگر آزمایشگاه کار دستور •
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 ی اسباب باز  یطراح عنوان درس به فارسی:

 Toy Design عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

1اجزا  یطراح  ،2 یکشی صنعتنقشه  32 2  بسته تخصصی - 

 هدف:

 . است محور پروژه درس. است سرگرمی و بازی وسایل بروی تمرکز با محصول طراحی آموزش درس این از هدف

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 فکری  طوفانمبحث اول:   •

 هیجانی  طراحی/خالق  طراحیمبحث دوم:  •

 مفهومی  طراحیمبحث سوم:   •

 تولید برای طراحیمبحث چهارم:   •

   مدلسازی و گرافیکی طراحی  اصولمبحث پنجم:   •

 بازی  اسباب استانداردهایمبحث ششم:  •

 سازی  نمونهمبحث هفتم:  •

 بازار  مطالعهمبحث هشتم:   •

 محصول  ارائهمحث نهم:  •

 درس  پروژهمبحث دهم:  •

 منابع و مراجع: 

 
• Norman, Donald A. "Emotional design: People and things." jnd. org. https://www. jnd. org/dn. 

mss/emotional_design_pe. html. Accessed 1 (2014). 

• Ulrich, Karl T., and Steven D. Eppinger. "Product architecture." Product design and development 3 

(2004): 163-186. 

• McCloud, Scott. Making comics: Storytelling secrets of comics, manga and graphic novels. New 
York: Harper, 2006. 

• Donald A. Norman, The Design of Everybody Things 

• Michalko, Michael. Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques. Random House 

Digital, Inc., 2006. 
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 ق یدق یها دستگاه یو طراح  یمهندس عنوان درس به فارسی:

 Design & Engineering of Precision Machines عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1اجزا    یطراح ،2 یکشی صنعتنقشه 32 2  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 .شوند می آشنا باال دقت با طراحی های روش با دانشجویان درس این در

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مقدمه مبحث اول: •
 باال دقت با ماشین یک ساخت نیازهای مبحث دوم: •

 صحت و دقت مبحث سوم: •
 گیری اندازه چهارگانه اصول مبحث چهارم: •
 باال دقت ارزیابی مبحث پنجم: •
 اطالعات حداقل اصل مبحث ششم: •
 عملکرد استقالل اصل مبحث هفتم: •

 کامل طراحی اصلمبحث هشتم: •
 صفر لقی اصل مبحث نهم: •
 Abbe’s اصل مبحث دهم: •
 نرمی اصل مبحث یازدهم: •
 سینماتی طراحی : اصلمبحث دوازدهم •

 گرمایی شکل تغییر کاهش : اصلمبحث سیزدهم •
 خطا : اصالحمبحث چهاردهم •
 بازخورد  با کنترل مبحث پانزدهم: •

 منابع و مراجع: 
 

 

• Nakazawa, Hiromu. Principles of precision engineering. Oxford University Press, USA, 1994. 

• Mekid, Samir, ed. Introduction to precision machine design and error assessment. CRC Press, 2008. 

 برازند دانشگاه صنعتی امیرکبیر  فرشاد پیشرفته، مکاترونیک •
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 ی مجاز   ت یواقع عنوان درس به فارسی:

 Virtual Reality عنوان درس به انگلیسی: 

 درسنوع  دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

و   وتریو ساخت به کمک کامپ یطراح 48 3

ی کنترل عدد ینها یماش  
 بسته تخصصی -

 هدف: 
  بررسی "تعامل" و "شدن غرق" اصلی ی مشخّصه دو گردد، می تبیین "دور  راه  از عمل" با آن تفاوت شود، می تعریف  مجازی واقعیّت درس این در

 . شد  خواهد اشاره اخیر قرن یک طی مجازی واقعیّت ی تاریخچه به و شود می

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 اجساام بعدی ساه های مدل ایجاد  هندسای،  مدلساازی در: شاود می تشاریح  مجازی اجساام هندسای  مدلساازی ابتدا  گرافیکی:  مدلسیازی •

  تبدیل های ماتریس  از  ساینماتیکی، ساازی مدل  شاود، در می بررسای ها بافت از  اساتفاده و  نورپردازی  ساطوح، و  رؤوس  تعریف  ی بوسایله
 نرم  کمک به  اساکریپتی نویسای برنامه و  گرافیکی ساازی مدل  مجازی، های مدل ساازی پیاده  ، برای گردد می  اساتفاده اجساام  حرکت برای

 .گردد می تشریح نیز سازی برجسته ایجاد  نحوه انتها در گیرد، و می انجام ویرتولز افزار
 نمایشاگرهای مانند نفره تک بینایی نمایشاگرهای.  شاود می  ارائه دیدن برجساته  چگونگی و بینایی حسّ ویژگیهای  بینایی:  نمایشیگرهای •

 شوند می بررسی گنبد و غار دیوار، مانند چندنفره همچنین و زمین، روی میز، روی سر، روی
  های شااکل. شااوند می تشااریح اینرساای و نوری صااوتی، مافوق  مغناطیساای، مکانیکی، های ردیاب انواع ای: المسیه رباتهای و ردیابها •

 وسایله به  شاده تولید نیروی  نیز و المساه حسّ ویژگیهای.  شاوند می بررسای جلیقه و کش دسات  اساتیک، جوی  جمله از ها ردیاب  گوناگون

 رایانه و کاربر بین ی واساطه عنوان به  Tactile و  Kinesthetic  نوع  دو  در ای المساه های واساط.  شاود می بررسای  انساان  مفاصال ی

 شود می تشریح  نیز کاربر  به گرما ی ارائه  چگونگی. شوند می بررسی
 و کنترلی سایساتم و شاود می تشاریح مجازی احجام و  مجازی  ساطوح نیرویی  پردازش و  مدلساازی کنترلی :  سییسیتم و  نیرو  مدلسیازی •

. شاود می بررسای اصاطکاک  نیز و ساطح کرنش از ناشای وارده نیروهای ی محاسابه و ساطحی های مدل انواع.  گردد می  ارائه  نیز  آن  پایداری

 تشاریح  مجازی  ماشاینکاری مانند  کاربردها  برخی و  شاود می  بررسای ها مدل  ساایر و (voxel)  حجمی پیکسال  مدلهای مجازی، احجام  در

  در  لیاپانوف و  انفعالی  معیارهای.  گردد می بررسای کنترلی سایساتم  در  سانساورها و عملگرها  تاثیر و ادمیتانس و امپدانس کنترل. شاود می

 .شود می ارائه هپتیکی سیستم
 می  بیان تولید و ساخت های روش ی زمینه در خاص طور سازهابه شبیه  ی آینده و حاضر حال کاربردهای و سازها شبیه انواع کاربردها: •

 . گردد

 منابع و مراجع: 
 

 .1392 طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه آن، کاربرد و سازها شبیه: مجازی واقعیت علی، نحوی، •

• Burdea, G.C., and Coiffet, P., Virtual Reality Technology, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., 

N.J., U.S.A., 2003. 
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 ساخت   یبرا   یطراح عنوان درس به فارسی:

 Design for Manufacturing عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2اجزا    یطراح 32 2  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 تحلیل محدودیتهای روشهای تولید در برخورد با طراحی نسبت به زمان سیکل، جابجای مواد و بقیه هزینه ها •

 اصول طراحی برای ساخت بین طرحهای مختلفاستفاده از  •

 استفاده از اصول طراحی برای ساخت در جهت افزایش راندمان تولید  •

 تعیین تفاوتها بین طرحهای قوی و ضعیف •

اجرای پروژه تیمی. هر تیم یک مجموعه صنعتی را دمونتاژ میکند و اصول طراحی برای ساخت را برای تمام قطعات اجرا و برای کالس  •

 ارائه میکند. 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 همزمان مهندسی و ساخت برای طراحی اصول بر اجمالی نظر مبحث اول: •
 مونتاژ اصول اساس بر طراحی مبحث دوم: •

 مواد جابجایی و تولید سیکل زمان گرفتن نطر در با ساخت برای طراحی اصول کاربرد مبحث سوم: •
  هندسی تلرانسهای مبحث چهارم: •
 دهی شکل روشهای برای طراحی پنجم:مبحث  •
 جوشکاری روشهای برای طراحی مبحث ششم: •
 پلیمر و پالستیک قطعات برای طراحی مبحث هفتم: •

 زیست محیط برای طراحی مبحث هشتم: •
 . کیفیت  کنترل و طراحی مبحث نهم: •

 منابع و مراجع: 
• M F. Ashby and K Johnson, Materials and Design - the art and science of material selection in product 

design, Butterworth-Heinemann, 2003.  

• G Dieter, Engineering Design - a materials and processing approach, McGraw Hill, NY, 2000. 

• M FAshby, Material Selection in Mechanical Design, Butterworth-Heinemann, 1999.  

• T H Courtney, Mechanical Behavior of Materials, McGraw Hill, NY, 2000. 

• K G Swift and J D Booker, Process selection: from design to manufacture, London: Arnold, 1997.  

• S S Rao, Engineering Optimization: theory and practice, John Wiley, NY, 1996.  

• G Boothroyd,P Dewhurst and W Knight, Product design for manufacture and assembly, John Wiley, 

NY: Marcel Dekkar, 1994.  

• J G Bralla, Handbook for Product Design for Manufacture, McGraw Hill, NY, 1998. 

• Houldcroft, Which Process – an introduction to welding and related processes and guide to their 

selection 
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 ن ی ماش  کی نامید عنوان درس به فارسی:

 Dynamics of Machine عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 بسته تخصصی - دینامیک  48 3

 هدف: 
 آشنایی با مبانی سینماتیک و سینتیک ماشین ها و مکانیزم ها 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

تعریف و مقایسه سنتز و آنالیز، تعریف و مقایسه ی سینماتیک و سینتیک، دیاگرام های سینماتیکی، تعریف و مقایسه ی   پایه:مفاهیم و اصول  •

ن  مکانیزم و ماشین، انواع میله ها و اتصاالت، حلقه های سینماتیکی باز و بسته، محاسبه ی درجه آزادی، تعریف برگردان و مقایسه ی برگردا

 های متفاوت مکانیزم ها

 مفهوم حرکت، روش های انتقال حرکت، تماس لغزشی، تماس غلتشی، رانش مثبت روش های انتقال حرکت: •

تعریف مرکز آنی دوران، مرکز آنی دوران در اتصاالت دورانی، مرکز آنی دوران جسم لغزنده، قضیه ی کندی، مرکز های آنی  مرکز آنی دوران: •

 ابی مراکز آنی دورانی، مکان هندسی مرکز آنی دورانی اولیه، روش دیاگرام دایره ای برای جای

محاسبه ی سرعت با استفاده از مراکز آنی دوران، محاسبه ی سرعت با استفاده از روش مولفه ای، محاسبه ی سرعت    سرعت در مکانیزم ها: •

 با استفاده از روش سرعت های نسبی 

معرفی شتاب کوریولیس، محاسبه ی شتاب در مکانیزم های مختلف  معرفی شتاب خطی و زاویه ای در مکانیزم ها،    شتاب در مکانیزم ها: •

 مکانیزم های معادل، روش های به دست آوردن مرکز انحنا)روش ترسیمی هارتمن، روش اویلر ساواری( 

 استفاده از روابط مثلثاتی، استفاده از روش اعداد موهومی  روش های تحلیلی ریاضی: •

انواع نیرو ها در ماشین ها، انتقال نیرو ها در ماشین، بررسی نیرو ها در اتصاالت، بررسی مکانیزم    آن:  حلیل تنیرو های استاتیکی مکانیزم ها و   •

 های متفاوت 

شتاب های خطی و دورانی، مدل های اصطکاکی)اصطکاک خشک، اصطکاک ویسکوز(، روش های تجربی    نیرو های اینرسی در ماشین ها: •

 محاسبه ی ممان اینرسی و مرکز ثقل، مجموعه های معادل دینامیکی 

یرو، مقایسه ی تقسیم بندی انواع بادامک، تقسیم بندی انواع پیرو، دیاگرام های تغییر مکان پیرو روی بادامک، حرکت های متداول پ  بادمک ها: •

 بین منحنی های حرکت پیرو، تعیین پروفیل بادامک ها، تعیین سایز بادامک

 باالنس جرم های دوار)باالنس استاتیکی، باالنس دینامیکی(  باالنس جرم ها: •

مشخصات پروفیل بررسی استوانه های غلتان) غلتش داخلی، غلتش خارجی( اصول حاکم بر چرخدنده ها، تعاریف و اصطالحات،    چرخ دنده ها: •

انواع چرخدنده، استاندارد های چرخدنده، رشته چرخدنده های ساده و مرکب، رشته چرخدنده های خورشیدی، روش های  های چرخدنده، 

 مختلف تحلیل 

 منابع و مراجع: 
• Martin, George H. Kinematics and dynamics of machines. Waveland Press, 2002. 

• Norton, Robert L., and Jianyou Han. Design of machinery. Vol. 2. New York: McGraw-Hill, 1999. 
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 ی تخصص کی نامید عنوان درس به فارسی:

 Dynamics2 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

تخصصیبسته  - دینامیک  32 2  

 هدف: 
 آشنایی با دینامیک اجسام صلب در فضا و دینامیک تحلیلی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 حرکت نسبی، زوایای اویلری  سینماتیک جسم صلب در فضا: •

معادالت حرکت جسم صلب برای حرکت سه بعدی  ، تنسور ممان اینرسی، اندازه حرکت جسم صلب در سه بعد  :سینتیک جسم صلب در فضا •

 اصل ضربه و مقدار حرکت، معادالت حرکت اویلر، صلبجسم 

 اصل کار و انرژی ی، انرژی جسم صلب در حرکت سه بعد انرژی جسم صلب در فضا: •

حرکت آزاد از گشتاور یک ،  حرکت آزاد از گشتاور یک جسم با تقارن محوری،  حرکت جسم صلب حول نقطه ای ثابت  حرکت جسم صلب: •

 جسم نامتقارن 

 مقدمه ای بر دینامیک تحلیلی )معادالت الگرانژ( دینامیک تحلیلی: •

 منابع و مراجع: 

 
• Meriam, James L., and L. Glenn Kraige. Engineering mechanics: dynamics. Vol. 2. John Wiley & 

Sons, 2012. 

• Sem, I. B. Tech II. "ENGINEERING MATHEMATICS–II." Academic Regulations 2015-16 for B. 

Tech. Course: 11. 

 

 

 

 

 


