
 

 

  



 2/     مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 1ریاضی عمومی    درس:  نام
Course Title:   Mathematics I 

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

 ها، محاسبه و کاربرد آنها.  ها، سریها، انتگرالآشنایی با حد، پیوستگی و مشتق توابع حقیقی یک متغیره، دنباله  هدف:

   سرفصل مطالب:

 ام. nمعرفی اعداد مختلط، فرم قطبی و فرمول دموآر، اعمال جبری و ریشۀ  -1

 ها.ایهای مختلط در بسط چندجملهنواحی در صفحۀ مختلط، کاربرد ریشه -2

 توابع، حد، پیوستگی و قضایای: افشردگی، مقدار اکسترمم و مقدار میانی.  -3

 مقدارمیانگین و قاعدۀ هوپیتال.مشتق و قضایای مربوطه: رول،   -4

 کاربردهای مشتق، مسائل اکسترموم موضعی و مطلق، بهینه سازی و روش نیوتن.  -5

 انتگرال و قضایای مربوطه، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال.   -6

 گیری: تغییر متغیر، جزء به جزء، تجزیه کسرها.های انتگرالروش -7

 می، نمایی و هذلولوی.توابع متعالی: لگاریت -8

 توابع عکس مثلثاتی و هذلولوی.  -9

 گیری به کمک توابع متعالی و عکس آنها.های انتگرالروش -10

 های متناوب، نسبت، ریشه، کوشی، آبل(. ها و سریهای عددی، همگرایی و آزمونهای همگرایی )مقایسه، سریدنباله -11

 های مقایسه، کوشی، سریها و آبل(. مربوطه )آزمون های غیر عادی و قضایای  انتگرال -12

 های توانی و کاربرد در تقریب توابع.های توانی، تیلور، فاصلۀ همگرایی، مشتق و انتگرال سریسری  -13

 ها در مسائل کاربردی متنوع.کاربردهای مشتق، انتگرال و سری  -14

 های قطبی و رسم آنها.منحنی   -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 مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 2ریاضی عمومی    درس:  نام
Course Title:    Mathematics II 

 1ریاضی عمومی دروس پیش نیاز:      3   تعداد واحد: نظری نوع درس:     

 آشنایی و تسلّط بر محاسبات برداری، دیفرانسیلی و انتگرالها و جبر خطی مقدّماتی.    هدف:

   سرفصل مطالب:

 های خطی. ها، مقادیر و بردارهای ویژه و حل دستگاهخطی، تبدیالت خطی، ماتریس جبر خطی: فضاهای برداری، استقالل  -1

شوارتز، روش گرام اشمیت برای ساختن پایۀ   - هندسۀ تحلیلی: ضرب داخلی و خارجی در فضای سه بعدی، نامساوی کشی -2

 متعامد یکه، خط و صفحه.  

 ها برحسب طول قوس. کردن آن های پارامتری و پارامتری توابع برداری و مشتق آنها، خم  -3

 ها.هندسه دیفرانسیل: انحناء، تاب، فرمولهای فرنه و قضیه اساسی خم -4

 ها، مختصات قطبی، کروی و استوانه ای. های تراز، حدو پیوستگی، رویهتوابع چند متغیره، مجموعه -5

 .تب باال برای توابع چند متغیرهمشتق: مشتق جزئی، مشتق سوئی، مشتق پذیری، محاسبه مشتق، مشتقات جزئی مرا -6

 ای تیلور، نقاط بحرانی، ماتریس هسیان، آزمونهای مشتق اول و دوم.قاعده زنجیر، چند جمله -7

 .توابع ضمنی، قضیه تابع ضمنی، قضیه تابع معکوس، بهینه سازی، قضیه الگرانژ، مسائل بهینه سازی با بیش از یک شرط -8

 .محاسبه انتگرال چندگانه، قضیه فوبینی، تعویض متغیر در انتگرال چندگانهانتگرال چندگانه،   -9

 .انتگرال روی خم و سطح -10

 آنالیز برداری: قضایای گرین، استوکس و دیورژانس و کاربرد آنها در مسائل مهندسی.   -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 مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 معادالت دیفرانسیل     درس:  نام
Course Title:    Differential Equations 

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

 های مختلف حل معادالت دیفرانسیل. آشنایی با معادالت دیفرانسیل و انواع آنها و روش   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 xمعادالت خطی نسبت به  –ساز برای این معادالت یافتن عامل انتگرال –تعریف معادله خطی مرتبه اول  -4

 معادله ریکاتی.  –معادله برنولی   –ل معادالت غیرخطی مهم مرتبه او -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 –  nتبه تعریف معادله مر  –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 مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 نویسی کامپیوتربرنامه    درس:  نام
Course Title:    Computer Programming 

 1ریاضی عمومیدروس پیش نیاز:      3   تعداد واحد: نظری نوع درس:     

 نویسی متداول برای مسائل مهندسی به صورت عملی.نویسی و یادگیری یک زبان برنامهآشنایی با مبانی کامپیوتر و برنامه   هدف:

   سرفصل مطالب:

 نویسی کامپیوتر و انواع آن، اعداد دودوییمفاهیم اولیه، اصول برنامه -1

 افزار افزار و نرماطالعات، سختپردازش  -2

 برنامه  نویسی، مراحل ایجاد و توسعه های برنامهشیوه -3

 نویسی های برنامهبندی زبان آشنایی با طراحی الگوریتم، فلوچارت، تکامل و طبقه -4

 های معتبر به یکی از زبان  نویسیمقدمات اولیه زبان برنامه -5

 ها انواع اطالعات و اندازه آن عملگرها، دستورات، شناسه،  -6

 محاسبات ریاضی، عبارات محاسباتی، توابع ریاضی -7

 تعامل با کاربر، مقادیر ثابت و متغیر -8

 گیری و دستورات شرطیتصمیم -9

 دستورات تکرار و حلقه  -10

 ای و توابع نویسی پیمانهبرنامه -11

 دارها، متغیرهای اندیسآرایه  -12

 ها گرارهحافظه پویا و اش  -13

 سازیهای ذخیرهها، کالسساختارتعریف داده  -14

 های مشترک و عمومی و کمکی حافظه  -15

 ها، چند برنامه کامپیوتری زیربرنامه -16

 ها، عبارات ورودی و خروجی فایل -17

 :فهرست مراجع

 گردد.براساس زبان برنامه نویسی مورد نظر، توسط استاد تعیین می

 



 6/    مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

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

 1فیزیک عمومیدروس پیش نیاز:      3   تعداد واحد: نظری نوع درس:     

 آشنایی با مفاهیم اساسی فیزیک عمومی شامل مفاهیم مربوط به الکتریسیته و مغناطیس.    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

 الکترومغناطیسیخواص مغناطیسی ماده، نوسانات   -11

 قانون خودالقایی  -12

 جریان متناوب، معادالت ماکسول   -13

 امواج الکترومغناطیسی  -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 مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 شیمی عمومی    درس:  نام
Course Title:    General chemistry 

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

 ای شیمی عمومی. آشنایی با مفاهیم اساسی و پایه   هدف:

   سرفصل مطالب:

 مقدمه علم شیمی، نظریه اتمی دالتون، قوانین ترکیب شیمیایی  -1

 آواگادرو، تعریف مول و محاسبات شیمیاییگرم، عدد   وزن اتمی و اتم -2

 ساختمان اتم، ماهیت الکتریکی ماده، تجزیه تامسون، تجزیه میلیکان -3

ساختمان اتم، تجزیه رادرفورد، تابش الکترومغناطیسی، مبدأ نظریه کوانتوم )نظریه کالسیک تابش، اثر فتوالکتریک اتم بوهر،  -4

 طیف اشعه و عدد اتمی(

 کوانتومی، دوگانگی ذره و موج، طیف خطی گیتار، اصل عدم قطعیت مکانیک  -5

 ،  n ،l  ،m معادله شرودینگر، ذره در جعبه، اتم هیدرون، اعداد کوانتومی -6

 های با بیش از یک الکترون، ترازهای انرژی، آرایش الکترونیاتم -7

 .ها، رادیواکتیویتهتم، ایزوتوپخواهی، بررسی هسته اجدول تناوبی، شعاع اتم، انرژی یونی، الکترون  -8

 .های خودبه خودی، انرژی آزاد و آنتروپی، معادله گیبس، هلمهولتزترموشیمی، اصول ترموشیمی، واکنش -9

 .های مولکولی گرمای ویژه گازهاحالت گازی، قوانین گازها، گازهای حقیقی، نظریه جنبشی گازها، توزیع سرعت  -10

تایی، پیوندی قاعده هشت  های اتمی و مولکولی، طول پیوند، زاویههای یونی و کوواالنسی، اربیتالپیوندهای شیمیایی، پیوند -11

 رسانا، نارساناها رزونانس، پیوند هیدروژنی، پیوندهای فلزی، نیمه پیوندهای چندگانه، قطبیت پیوندها، پدیده

 :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 مکانیک   کارشناسی
 

 

 

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

 همزمان  2فیزیک عمومیدروس پیش نیاز:      1   تعداد واحد: عملی نوع درس:     

 . 2انجام عملی آزمایشات برای درک بیشتر مفاهیم اساسی فیزیک عمومی    هدف:

   سرفصل مطالب:

 

 .شناسایی اسیلوسکوپ -1

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

 .قطبی، دیود و ترانزیستورهای دوقطبی و سهی المپرسم منحنی مشخصه -3

 .ها و تحقیق قوانین آنهاگیری ظرفیت خازن اندازه -4

 .(RL-RC) گیری مقاومت ظاهری سلف اندوکسیون  اندازه -5

 .تار، پل وتسون، پل کلوینگیری مقاومت پل  اندازه -6

 رسم منحنی هیسترزیس. -7

 :فهرست مراجع

 .  2دستور کار آزمایشگاه فیزیک عمومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9/     مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 ریاضیات مهندسی عنوان درس به فارسی:  

 Engineering Mathematics عنوان درس به انگلیسی: 

 درسنوع  دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 پایه - 2معادالت و ریاضی  48 3

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

 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: •

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

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

 نتگرال هاتابعی، سری توانی، سری تیلور، سری لورن( تکینگی توابع مختلط، قضیه ی باقی مانده، محاسبه ی ا

 

 منابع و مراجع: 
 

• Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 10/    مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 محاسبات عددی    درس:  نام
Course Title:    Numerical analysis 

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

یابی،  یابی و برونهای معادله جبری، حل دستگاه معادالت خطی، درونمحاسبات عددی، محاسبه تقریبی ریشهتشریح مبانی   هدف:

 گیری عددی، حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی.برازش، مشتق و انتگرال

   سرفصل مطالب:

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

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

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

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

  روش نیوتنهای غیر خطی با ی همگرایی آنها، حل دستگاه همگرایی روشهای مورد بحث و مرتبه -5

  درون یابی، درون یابی الگرانژ، تفاضالت تقسیم شده نیوتن ودرون یابی نیوتن، خطای درون یابی -6

 تقریب کمترین مربعات -7

 ای گیری ذوزنقهگیری نقطه میانی، قاعده انتگرالگیری عددی، قاعده انتگرال انتگرال -8

 گیری های انتگرالیری گاوسی، درجه دقت فرمولگهای انتگرالگیری سیمسون، فرمولقاعده انتگرال -9

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

 های رانگه کوتا های تیلور مرتبه باال، روشروش -11

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

  های خطی، روش حذفی گاوس با محورگزینی اهحل دستگ  -13

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

 :فهرست مراجع

 .1398محاسبات عددی، اصغر کرایه چیان، ناشر رواق مهر، چاپ سیزدهم، سال   -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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 1  یکشی صنعتنقشه عنوان درس به فارسی:

 Engineering Drawing 1 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  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   اولیه:تعاریف و اصول  •

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

تصاویر و آشنایی با رسم سه تصویر در فرجه    رسم سه تصویر با احجام مستوی، رسم سه تصویر با احجام استوانه ای، رابط بین   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 

 و دیمتریکرسم تصویر مجسم ایزومتریک، رسم تصویر مجسم کاوالیر، کابینت  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 پور1کم، اصول نقشه کشی صنعتی انتشارات شریف کد  •
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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    آشنایی دانشجویان با استاندارد های نقشه کشی

 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 

آشنایی با مهندسی    ،1ریاضی عمومی  -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  :نیروهای گسترده •
  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:و روش انرژ 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   عنوان درس به فارسی:

 Mechanics of Material 1 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 اصلی - استاتیک  48 3

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

 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 تغییر شکل عضوها تحت اثر بار محوری، 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 هاپیچش 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 •
انتقال کرنش ،  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، انه هاطولی و محیطی در استو

 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  لی برمقاومت مصالح، مروری تکمی مرور  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: 
 قوانین مربوط به مقاومت مصالح و آشنایی با انواع آزمون های استاندارد مربوط به آنهابررسی عملی مطالب و نکات و 

 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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 مبانی برق و الکترونیک  عنوان درس به فارسی:

 Basic Electric and Electronic عنوان درس به انگلیسی: 

 درسنوع  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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 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  تعداد واحد 

 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: •

 قدرت بین آنها  موازی کرن دو ترانسفورماتور سه فاز و تعیین اختالف توزیع  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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  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 

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

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

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

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

 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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 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:  نیرو های استاتیکی مکانیزم ها و تحلیل  •

 های متفاوت 

شتاب های خطی و دورانی، مدل های اصطکاکی)اصطکاک خشک، اصطکاک ویسکوز(، روش های تجربی    نیرو های اینرسی در ماشین ها: •

 ه های معادل دینامیکی محاسبه ی ممان اینرسی و مرکز ثقل، مجموع

تقسیم بندی انواع بادامک، تقسیم بندی انواع پیرو، دیاگرام های تغییر مکان پیرو روی بادامک، حرکت های متداول پیرو، مقایسه ی   بادمک ها: •

 بین منحنی های حرکت پیرو، تعیین پروفیل بادامک ها، تعیین سایز بادامک

 نس استاتیکی، باالنس دینامیکی( باالنس جرم های دوار)باال باالنس جرم ها: •

بررسی استوانه های غلتان) غلتش داخلی، غلتش خارجی( اصول حاکم بر چرخدنده ها، تعاریف و اصطالحات، مشخصات پروفیل   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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 آز دینامیک وارتعاشات  عنوان درس به فارسی:

 Mechanical Vibration Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

( پ/ همکانیکی )ارتعاشات  دینامیک ماشین  48 1  اصلی 

 هدف: 
 ارتعاشات و ها مکانیزم ماشین، دینامیک های سیستم  تحلیلی و عملی گیری اندازه با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب:  

  آزمایش وزنه،    سقوط  روش  به  اینرسی  ممان  تعیین:  دوم  مرکب، آزمایش  پاندول  روش  به  اینرسی  ممان  تعیین:  اول  آزمایش  تعیین ممان اینرسی: •

 معلق  پیچشی آونگ روش به اینرسی ممان تعیین: چهارم شیبدار، آزمایش سطح روش به اینرسی ممان تعیین: سوم
 ها مکانیزم: هفتم ها، آزمایش بادامک: ششم ، آزمایش(کاردان) انیورسال قفل: پنجم آزمایش مکانیزم ها: •
ارتعاش،   دینامیکی  جاذب:  دهم  میرایی، آزمایش  با  اجباری  ارتعاشات:  نهم  میرایی، آزمایش  با  آزاد  دورانی  ارتعاشات:  هشتم  آزمایش  ارتعاشات: •

 گاورنر: سیزدهم ژیرسکوپ، آزمایش: دوازدهم  دورانی، آزمایش باالنس: یازدهم  آزمایش

 منابع و مراجع: 
 

 دانشگاه مکانیک، مهندسی دانشکده  ارتعاشات، و ماشین دینامیک آزمایشگاه دستورکار کبگانیان، دکتر منصور و نراقی دکتر مهیار •

 .امیرکبیر صنعتی
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 1کارگاه ماشین ابزار   عنوان درس به فارسی:

 Machining Workshop عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 اصلی - - 48 1

 هدف: 
 آشنایی نسبی دانشجویان با تجهیزات ماشینکاری و پروژه عملی ساخت یک گیره پیچی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

معرفی تجهیزات موجود در کارگاه، معرفی ابزار های مورد استفاده در کارگاه، آموزش کار با ماشین تراش، آموزش برش   :1کارگاه ماشین ابزار  •

آموزش صحیح بستن قطعه کار به گیره های مختلف و استفاده از پارالل و ،  با اره لنگ، آموزش کار با دستگاه فرز، آموزش کار با دریل رو میزی

و چهار نظام، گیره رومیزی(، آموزش فرایند های مختلف ماشینکاری)نحوه ی نصب مناسب ابزار برش و سنتر کردن آن،    وی بلوک)گیره سه نظام

سوراخ کاری با ماشین تراش و مته مرغک زدن، رو تراشی، کف تراشی و شیار تراشی، ایجاد قطعات مکعبی با ماشین تراش، فرزکاری، سوراخ  

 مونتاژ کردن قطعات ساخته شده و کارکرد صحیح گیره کاری، حدیده زنی و قالویز زنی(،

 منابع و مراجع: 
 عبداهلل ولی نژاد، جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی، نشر طراح  •

 نقشه های کارگاهی برای ساخت گیره، دانشگاه صنعتی امیرکبیر  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26/     مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 1 ترمودینامیک عنوان درس به فارسی:

 Thermodynamics 1 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  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 آنمفهوم خواص و دسته ، 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
مفهوم انرژی داخلی و ،  ای قانون اول ترمودینامیک برای چرخه بیان پایه،  ها و محاسبه آنمفهوم کار، حالت  :م بستهتحلیل انرژی در سیست •

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

 آلایدهبرای گاز 

معرفی  ،  گانه معرفی نواحی اشباع، تک فاز، نقطه بحرانی، نقطه سه،  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 کن  :تحلیل  باز  مفهوم سیستم  باز،  ترلمعرفی  برای سیستم  بقای جرم  قانون  اول ،  استخراج  قانون   استخراج 

مبدل ،  توربین،  پمپ،  کمپرسور)  تحلیل انرژی در اجزای مختلف،  مفهوم فرآیندهای گذرا، پایا، شرایط یکنواخت،  ترمودینامیک برای سیستم باز

 (کنمخلوط، شیر اختناق، حرارتی

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

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

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

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27/     مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 2ترمودینامیک  عنوان درس به فارسی:

 Thermodynamics 2 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1ترمودینامیک  48 3 1مکانیک سیاالت     اصلی 

 هدف: 
 های مختلف مهندسی مکانیک کاربرد اصول ترمودینامیک در زمینه 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

و  ،  آلاثرات واقعی و انحراف از حالت ایده،  بازگرمایش،  بازیاب،  چرخه ساده)رنکینچرخه    :های توان و سرمایشچرخه • تولید ترکیبی توان 

چرخه توربین گازی برای رانش  ، چرخه توربین گازی با بازیاب، چرخه اریکسن،  چرخه برایتون ، چرخه استاندارد هوا) های گازیچرخه(، حرارت

چرخه  (،  چرخه توربوشارژ،  چرخه استرلینگ،  چرخه دیزل،  چرخه اتو) خه موتورهای رفت و برگشتیچر(،  چرخه ترکیبی توربین گاز و بخار،جت

 (چرخه سرمایش گازی، چرخه سرمایش جذبی، مبردها، آلاثرات واقعی و انحراف از حالت ایده، چرخه سرمایش تراکمی ساده) سرمایش
، روابط انرژی داخلی، انتالپی و انتروپی،  کالپیرون-معادله کلوزیوس،  ترمودینامیکی برای ماده همگنروابط  ،  روابط ماکسول  :روابط ترمودینامیکی •

، نمودارهای عمومی برای انحراف انتالپی و انتروپی،  پذیری عمومیضریب تراکم،  خواص گاز واقعی و معادالت حالت،  پذیری و انبساطضرایب تراکم 

 هاخواص مخلوط

ایدهمدل   :های گازیمخلوط  • برای مخلوط گازهای  ایده،  آلهای ساده  بخار آبمخلوط گاز  و  آدیاباتیک،  آل  نمودار  ،  اشباع  و  رطوبت سنجی 

 فرایندهای تهویه مطبوع، سایکرومتری

شیمیاییواکنش • احتراق،  هاسوخت  :های  شیمیایی  احتراق،  واکنش  انرژی  محاسبه  و  تشکیل  شعله،  انتالپی  آدیاباتیک  سوم  ،  دمای  قانون 

 تحلیل قانون دوم ترمودینامیک برای احتراق ، ترمودینامیک و انتروپی مواد

انتشار امواج و سرعت صوت در  ، معادله مومنتوم برای حجم کنترل شبه یک بعدی، مفهوم خواص سکون و استاتیک  تراکم پذیر: جریان سیال •

نازل همگرا،  آلگاز ایده نازل همگراجریان  ،  جریان آیزنتروپیک شبه یک بعدی در  ،  موج ضربه عمودی،  واگرا-آیزنتروپیک شبه یک بعدی در 

 واگرا -تحلیل کلی جریان شبه یک بعدی در نازل همگرا

 منابع و مراجع: 
 

• Sonntag, Richard Edwin, et al. Fundamentals of thermodynamics. Vol. 6. New York: Wiley, 1998. 

• Moran, Michael J., et al. Fundamentals of engineering thermodynamics. John Wiley & Sons, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28/     مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 ک ی نامیآز ترمود  عنوان درس به فارسی:

 Thermodynamics Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2ترمودینامیک  - 48 1  اصلی 

 هدف: 
 بررسی عملی مطالب و نکات و قوانینی که در درس های ترمودینامیک تدریس شده اند.

 سرفصل و رئوس مطالب: 

تئوری   :4، هفته تئوری و آزمایش کالری متر  :3، هفته تئوری و آزمایش دیگ مارست: 2، هفته معرفی آزمایشگاه و آزمایشها: 1هفته آزمایشها: •

،  تئوری تولید بخار  :7، هفته  تئوری و آزمایش شیپوره همگرا واگر  :6، هفته  آزمایش کمپرسور رفت و برگشتی  :5، هفته  کمپرسور رفت و برگشتی

، هفته  تئوری برج خنک کن   :11، هفته  آزمایش دستگاه توربین بخار  :10، هفته  تئوری توربین بخار  :9، هفته  آزمایش دستگاه تولید بخار  :8هفته  

 آزمایش توربین گاز :15، هفته تئوری توربین گاز :14، هفته تئوری و آزمایش دستگاه خنک کن هوا :13، هفته آزمایش برج خنک کن :12

 منابع و مراجع: 
 

 دکتر رضا حسینی ابرده، دستورکار آزمایشگاه ترمودینامیک،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29/     مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 1مکانیک سیاالت   عنوان درس به فارسی:

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

 سرفصل و رئوس مطالب: 

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

محاسبه ،  فشارسنجیاصول کار مانومتر و  ،  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، نیروی ناشی از فشار وارد شده به صفحه تخت

 پایداری تعادل جسم شناور ، ورجسم شناور و غوطه 

معرفی مفهوم خط جریان، خط رگه، خط مسیر ، نقطه فضایی بیان تفاوت ذره مادی و، 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  ،  قانون دوم نیوتن و معادله مومنتم،  معادله پیوستگیقانون بقای جرم و  ،  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  معادله برنولی،  اولر برای خط جریان  معادله)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 ، تفاوت کمیت های فیزیکی با اعداد ریاضی و مفهوم بعد، واحد و اندازه 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 موفقه در تعمیم نتایج آزمایشگاهی و نمونهکاربرد تشاب 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30/    مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

  2مکانیک سیاالت   عنوان درس به فارسی:

 Fluid Mechanics 2 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  ساعت تعداد  تعداد واحد 

1مکانیک سیاالت   48 3  اصلی - 

 هدف: 
 کاربرد قوانین مکانیک سیاالت در تحلیل مسایل مهندسی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

معادله  ،  معادله پیوستگی،  تبدیل حجم کنترل انتگرالی به دیفرانسیلی و برعکس،  شتاب سیال در دیدگاه اولری  :معادالت دیفرانسیلی سیال •

،  ورتیسیتی و جریان چرخشی و غیر چرخشی،  تابع جریان،  شرایط مرزی معادالت دیفرانسیلی،  معادله انرژی،  ایمعادله مومنتوم زاویه،  مومنتم

 ایکیب حل های پایههای پیچیده با ترتحلیل جریان ، های پایه تابع جریان و تابع پتانسیلحل، جریان غیر چرخشی غیر لزج و تابع پتانسیل

معادالت دیفرانسیلی الیه  ،  معادله انتگرالی فون کارمن برای الیه مرزی،  مفهوم الیه مرزی،  جریان اطراف اجسام باریک و پهن  :جریان خارجی •

برای جریان آرام با توربوالنس و الیه مرزی مغشوش،  مرزی و حل بالزیوس  برای  ،  تأثیر گرادیان فشار روی الیه مرزی،  آشنایی  روابط تجربی 

 جریان خارجی اطراف اجسام

روابط نیمه تجربی برای جریان  ،تحلیل جریان آرام درون لوله و محاسبه افت فشار،  های جریان درون لوله و عدد رینولدزرژیم  :جریان داخلی •

،  لوله  تحلیل شبکه ،  های موضعیافت ،  دایروی  های غیرجریان در لوله،  انواع مسایل مربوط به لوله  ،  با مقطع دایروی  جریان درون لوله ،  مغشوش

 دیفیوزرها 

پذیر آدیاباتیک همراه  جریان تراکم، موج ضربه عمودی، جریان آیزنتروپیک، پذیرسرعت انتشار صوت در سیال تراکم :پذیرجریان سیال تراکم •

 موج انبساطی ، ر دو بعدیپذیجریان تراکم، پذیر بدون اصطکاک همراه با انتقال حرارتجراین تراکم، با اصطکاک

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31/    مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 آز مکانیک سیاالت  عنوان درس به فارسی:

 Fluid Mechanics Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2مکانیک سیاالت   - 48 1  اصلی 

 هدف: 
 بعضی از رخداد های هیدرودینامیک آشنایی عمیق تر داشنجویان با روابط اساسی حاکم بر مکانیک سیاالت و مشاهده تجربی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

بدست آوردن منحنی مشخصه ی پمپ، اثر دور کارکرد موتور بر عملکرد پمپ، اندازه گیری انواع بازده   :مایش پمپ سانتریفوژآز  آزمایش اول: •

 های قابل تعریف

 استوکس ی آزمایش اندازه گیری ضریب درگ یک گوی در حال سقوط آزاد، تعریف ضریب درگ، رابطه  آزمایش دوم: •

 ا آنب تگرالی برای محاسبه ی اندرکش سیال و سطح جامد در تماس آزمایش ضربه ی فوران و استفاده از آنالیز ان  آزمایش سوم: •

 اندازه گیری افت فشار در لوله های دایروی در رژیم جریان های آرام و درهم  آزمایش چهارم: •

 اندازه گیری دبی جریان سیال با وانتوری آزمایش پنجم: •

 اندازه گیری دبی سیال با سریز  آزمایش ششم: •

 منابع و مراجع: 
 

 رکار آزمایشگاه سیاالت،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.دستو •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32/    مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 1حرارت    انتقال عنوان درس به فارسی:

 Heat Transfer 1 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2، مکانیک سیاالت 2ترمودینامیک  48 3  اصلی - 

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

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 معادله انرژی انتقال حرارت ترکیبی و (، 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، روش ضریب شکلی، روش تفکیک متغیرها)هدایت دو بعدی پایا(، سطوح گسترده )فین(، مختصات شعاعی و کروی

 ( روش عددی، جسم نیمه بینهایت، نمودارهای هایزلر-اثرات مکانی، ل جرم متمرکزمد)

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

 سپر تشعشعی ، تشعشعی بین سطوح سیاه شبکه انتقال حرارت ، 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  ،  الیه مرزی روی صفحه با طول اولیه عایق،  شرط مرزی دما ثابت و شار ثابت،  تحلیل الیه مرزی روی صفحه تخت  :جابجایی خارجی •

 جابجایی روی دسته لوله ، ابجایی روی استوانه و کرهج، 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 ، تغییر خواص فیزیکی با دما، 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. 
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 علم مواد  عنوان درس به فارسی:

 Materials Science عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

3 48 
 شیمی عمومی 

 اصلی -

در جهت افزایش دانش انتخاب   های آنها در ساخت قطعات مهندسیفیزیکی و مکانیکی و قابلیتکنترل ریزساختار مواد، خواص با آشنایی  هدف: 

 مواد فلزی و غیر فلزی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 طبقهتناوبی،   ها، جدولاتمی، ایزوتوپ و ...، ساختمان  توضیح خواص مکانیکی، حرارتی، مغناطیسیمعرفی 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 ، وریصفحات بل، 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 ، عوامل موثر، ساز وکار نفوذ :نفوذ اتمی در فلزات •

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

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

 رشد دانه ، تبلور مجدد ، بازیابی، (سرد

تنش های  -خستگی،  آزمایش چقرمگی شکست،  مکانیک شکستاصول  ،  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 

 آلیاژهای مناسب برای دماهای باال، یابی دادههای برونروش 

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

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

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

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

عواملی در محیط بر سرعت  چه  ؟،  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. 

 علم مواد )ساختار، خواص و مهندسی مواد( حسین تویسرکانی، اصول  •

 
 
 
 
 

 



 34/    مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 ارتعاشات مکانیکی  عنوان درس به فارسی:

 Mechanical Vibration عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 اصلی - دینامیک، ریاضیات مهندسی  48 3

 هدف: 
 مبانی مبحث ارتعاشات وبررسی کاربردهای آنمعرفی مفاهیم پایه و 

 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

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

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

نیرویی فرکانسی سیستم،  هارمونیک  پایهپا،  پاسخ  تحریک هارمونیک  به  میرا  نامیزانی چرخان، پسخ سیستم  به  میرا  ارتعاشات ،  اسخ سیستم 

 اجباری با میرایی کولمب 

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

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

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

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

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

 ارتعاشات اجباری سیستم های میراشده ویسکوز ، غیرمیرا

 ی جاذب های دینامیکی با میرای، 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  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

، دینامیک 1مقاومت مصالح  48 3 ( پ/ ه)  علم مواد   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   یدر مهندس ی  مفهوم طراح  مقدمه طراحی: •

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

 نامگذاری فوالدها 

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

 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  یبارهااتصاالت تحت یچ،  استحکام پ،  عضوها

 ، معرفی انواع پرچ ها و نحوه ی پرچ کاری، چینش مناسب پرچ ها، نمونه ای از محاسبات پرچ هاوارد 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 تنش در فنرها 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 دروس همنیاز  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 یدها استاندار، 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  روغنبدست آوردن ، 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

بدست  ها و    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،  مواز  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،  آنها  شکل و ساختار و کاربرد  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  یها   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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 اتوماتیک  کنترل عنوان درس به فارسی:

 Automatic Control عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 تخصصی اختیاری  - ارتعاشات مکانیکی  48 3

 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  یسازمدل  ی،  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    :  پایداری  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، حد فاز و بهرهی)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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 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 

 تخصصی اجباری  -  32 2

 هدف: 
 کیمکان  یمهندس ییو ابتدا یکل یمعرف

 سرفصل و رئوس مطالب: 

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

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

 و مدرسه  تفاوت دانشگاه، گیریدگیرید و چه یاد نمیمی 

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

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 مییرکار گروهی، شخصیت و توانایی،  هداف بزرگ دستیابی به ا

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  ی علمی و کاری دیگر: ریاضیات، کامپیوتر و آی تی،هاارتباط 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 خالقانهخالقیت و ابتکار، طراحی و یافتن راه حل ،  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 

 لهمقاها، پتنت، ها، دستورالعمل استاندارد 

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

کت حر، 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،  و حمل و نقل: صنایع خودرو، ریلی، هوایی، فضا

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

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

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

 الکتریکی

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

 ن، ایده پردازی،های یک دانشجو: خوب دیدن، درک کردن و فهمیدمهارت،  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  :افزارهانرمآشنایی با   • افزارهای محاسبات عددی،  نرم  نویسیزبان ،  نرم  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، بازدید از سه یا چهار واحد صنعتی در طول ترم :انات(ها )در صورت فراهم بودن شرایط و امکبازدید •

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

 هاهادی  نایع الکترونیک و نیمهص، 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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 ی و ورق کار  ی کارگاه جوشکار عنوان درس به فارسی:

 Weld and Sheet metal Workshop عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

اجباری  تخصصی - - 48 1  

 هدف: 
 آشنایی عملی با روش های جوشکاری و ورقکاری 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

بیان نکات ایمنی، آشنائی با تجهیزات جوشکاری برق، آشنایی با انواع الکترودهای جوشکاری، بررسی تاثیر پارامترهای ولتاژ،   کارگاه جوش برق : •

تمرین عملی جوشکاری)خال جوش، جوش تخت)خطی، زیگزاگی(، جوش  بازرسی چشمی جوش،  از  نکاتی  و سرعت پیشروی،  شدت جریان 

 گوشه( 

 electrodeنی، آشنائی با تجهیزات جوشکاری گاز، بررسی پارامتر های موثر بر جوش) تاثیر زاویه الکترود و بیان نکات ایم کارگاه جوش گاز:  •
feed rate  ،بازرس  ینکات،  انواع شعله حاصل از جوش گاز  یبررسی(،  شرویسرعت پ  ریتاث، تاثیر زاویه شعله   یعمل   نیتمر،  جوش  یچشم  یاز 

 ( لب به لب جوشی، خط جوشی) جوشکار

کلیاتی از کاربرد ورقکاری و مزایای آن، معرفی ابزار ها، آشنایی با تجهیزات برش دادن و خم کردن ورق، نحوه ی اعمال نقشه  ورقکاری: کارگاه •

عملی   تمرین  فشاری،  و  کششی  نیروی  تحمل  برای  ها  ورق  اتصال  صحیح  نحوه  آموزش  ورق،  برش  صحیح  ی  نحوه  ورق،  روی  گسترده 

 ی، ساخت تبدیل هرمی شکل(، جوش مقاومتی ورقکاری)ساخت منشور مستطیل

 منابع و مراجع: 
 دستورکار کارگاه جوشکاری و ورقکاری،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. •
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 ک یکارگاه اتومکان عنوان درس به فارسی:

 Auto Mechanic Workshop عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 تخصصی اجباری  - - 48 1

 هدف: 
 شناخت کامل موتورهای احترق داخلی رفت وبرگشتی بنزینی,دیزلی ,هیبریدو الکتریک و انجام تعمیرات جزئی و اساسی موتور

 سرفصل و رئوس مطالب:  

 تعریف اتومکانیک، معرفی کتب مرجع و منوآل ها و مجالت، اهمیت صنعت و مسائل خودرو  بخش اول: •

معرفی حدود صد قطعه از اجزا موتور)سیلندر، در پوش سیلندر، دریچه ها، اجزا و قطعات و مکانیزم های متصل به دریچه ها، سمبه  بخش دوم: •

و مکانیزم ها و قطعات واسط دریچه ها با میل سوپاپ، انواع نحوه اتصال میل سوپاپ به و پین سمبه، یاتاقان ها، میل لنگ، فالیویل، میل بادامک  
میل لنگ( تعاریف)توان، گشتاور و دور، منحنی های قدرت و گشتاور و مصرف سوخت ویژه، نقاط مرگ باال و پایین، حجم جابه جایی، محفظه، 

وتور و اهمیت آن و پیشرفت آن طی تاریخ، فشار سیلندر ها، گام سمبه، نیرو های احتراق و حجم کل، ضریب تراکم و بازه تغییر آن در انواع م

تور های  وارد بر سیلندر، طبقه بندی انواع موتور ها، منحنی های دایره ای عملکرد موتور چهار زمانی در موتور بنزینی و دیزلی)تئوری، عملی(، مو

سیلندر(، معرفی  36ل، نوع دبلیو مضرب سه و چهار، معرفی موتور اکس، و انواع موتور تا چند سیلندر) نوع خطی، نوع وی، نوع باکسر، نوع رادیا

 کامل انواع محفظه احتراق) سیر تاریخی آن(، جنس و روش های ساخت انواع قطعه ها و سیر تاریخی آن تا امروز 

اربراتور(، تزریق سوخت به داخل و بیرون سیلندر،  اصول سوخت رسانی، سوخت رسانی در موتور بنزینی)کاربراتور قدیمی)معرفی ک بخش سوم: •

 دوآل اینجکشن سیستم( 

 سیستم جرقه)سیستم جرقه بدون دلکو، سیستم ها الکترونیکی(  بخش چهارم: •

خنک کاری در موتور)خنک کاری با هوا، خنک کاری با آب، خنک کاری هوشمند، خنک کاری های احتمالی آینده(، موتور های    بخش پنجم:  •

 سرامیکی 

 روغنکاری در موتور  بخش ششم: •

 موتور دیزل)مقایسه موتور دیزل و بنزینی، مزایا و معایب( بخش هفتم: •

 موتور های جدید)هیبریدی، الکتریکی، پیل سلی(  بخش هشتم: •

فلزی و جدید، مکانیزم های جدید در موتور ها)ضریب تراکم متغیر، غیر فعال کردن برخی سیلندر ها، استفاده از متریال های غیر    بخش نهم: •

 هوشمندی در سیستم های الکترونیکی 

 آلودگی، سوخت  بخش دهم: •

 منابع و مراجع: 
• May, Ed, and William Harry Crouse. Automotive mechanics. McGraw-Hill Australia, 2007. 

• Seiffert, Ulrich W., and Hans Hermann Braess. Handbook of automotive engineering. Vol. 312. SAE 

Technical Paper, 2005. 

• You, Q. "Profile of Wen-Hua Chen." IEEE Control Systems Magazine (2018). 

• Gregor, Edward C. Filtration Media Choices for the Automotive Engineer. No. 960533. SAE 

Technical Paper, 1996 . 
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 آز انتقال حرارت  فارسی:عنوان درس به 

 Heat Transfer Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1انتقال حرارت  48 1  تخصصی اجباری  - 

 هدف: 
 انتقال حرارت طی آزمایش های مختلف دانشجویان با روش های انتقال حرارت به صورت تجربی و بررسی سهم هر یک از روش های آشنایی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 ( ایحالت پا در، حالت گذرا دری)محور یبعد کی تیهدا  :1آزمایش •
 یشعاع تیهدا :2آزمایش •
 یعیطب ییو جا به جا  تشعشع :3آزمایش •
 صفحه تخت  یاجبار ییبه جا جا: 4آزمایش •
 دار  نیف یصفحه  یاجبار ییبه جا جا :5آزمایش •
 آب -حرارتی دولوله آب مبدل :6آزمایش •
 تکدما  جسم :7آزمایش •

 حرارتی متراکم با لوله های فین دار  مبدل :8آزمایش •

 منابع و مراجع: 
 دستورکار آزمایشگاه انتقال حرارت،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. •
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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 •
 کارآموزی تهیه و تنظیم گزارش  •

 منابع و مراجع: 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر.  رویه کارآموزی، •
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 پروژه مهندسی مکانیک  عنوان درس به فارسی:

 Project (Mechanical Engineering) عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

ک یمکان  یبا مهندس  ییآشنا - 3  تخصصی اجباری  - 

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

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(پروژه )پایانتهیه و تنظیم گزارش  •
 نامه دفاع از پایان •

 منابع و مراجع: 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ،نامه در مقطع کارشناسیثبت نام، تصویب و دفاع از پایانرویه  •
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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 

اختیاری  تخصصی - 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: •

حرکت سه بعدی  معادالت حرکت جسم صلب برای ، تنسور ممان اینرسی، اندازه حرکت جسم صلب در سه بعد  :سینتیک جسم صلب در فضا •

 اصل ضربه و مقدار حرکت، معادالت حرکت اویلر، جسم صلب

 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. 
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 2انتقال حرارت  عنوان درس به فارسی:

 Heat Transfer 2 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1انتقال حرارت  32 2 اختیاری تخصصی  -   

 هدف: 
 ( ی لی)مباحث تکم یمهندس لیمسا لیها در تحلانتقال حرارت و نحوه استفاده از آن نیبا قوان  ییآشنا

 سرفصل و رئوس مطالب: 

دیوارها  )  روابط تجربی برای جابجایی آزاد،  حل الیه مرزی جریان آزاد روی صفحه تخت عمودی،  نیروی شناوری و فرض بوزینسک  :آزاد  ییجابجا •

 ترکیب جابجایی اجباری و آزاد (، فضاهای بسته، کره، صفحه افقی و صفحه مایل، استوانه افقی، های عمودیو استوانه

با وجود گاز فعال،  تشعشع گاز،  انتقال حرارت تشعشعی بین سطوح غیر سیاه  :تشعشع • تشعشع سطوح ،  انتقال حرارت تشعشعی بین سطوح 

 تشعشع خورشیدی ، صیقلی

،  جوشش و انتقال حرارت جوششی،  میعان در لوله های افقی،  ایمیعان فیلمی و قطره،  پدیده میعان و انتقال حرارت میعانی  :میعانجوشش و   •

 روابط تجربی انتقال حرارت جوششی و میعانی ، جوشش استخری 

، اختالف دمای میانگین لگاریتمی، هاآرایش جریانهای حرارتی از نظر انواع مبدل ، ضریب انتقال حرارت کلی :های حرارتیای بر مبدلمقدمه  •

 NTUضریب کارایی و مفهوم 

 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. 
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 ی گر  خته یکارگاه ر  عنوان درس به فارسی:

 Casting Workshop عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  پیشنیاز دروس  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 تخصصی اختیاری  - - 48 1

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

 سرفصل و رئوس مطالب:  

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

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

ری درصد  پایداری حرارتی، اندازه گیری خواص مکانیکی )کششی، برشی و فشاری(، تعیین دانه بندی)رسم نمودار توزیع اندازه(، اندازه گی

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

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

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

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

 پوشش( 
 فاهیم پایه و عمومی آموزش م •

 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،  -آشنایی با روش های ذوب کردن، گاززدایی، تصفیه مذاب فلزات و اندازه گیری خواص فیزیکی

  نندگیترک

 آشنایی با چند آلیاژ ریختگی صنعتی،     

 کار در آزمایشگاه ماسه 

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

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

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

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

   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   مرزی قالب و قطعهاعمال شرایط 

 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 Castبه محیط     ادامه توضیحات مربوط

 نوع گزارش گیری از نرم افزار

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

  ریخته گری یک نمونه به طریق ثقلی مطابق قطعه طراحی شده

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

 نحوه تهیه گزارش در مورد بررسی قطعه ریخته شدهآشنایی با 

 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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 ک ی آز کنترل اتومات عنوان درس به فارسی:

 Automatic Control Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

اختیاری -تخصصی - کنترل اتوماتیک 48 1  

 هدف: 
 با مبانی کنترل سیستم ها یآشنایی تجرب 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 معرفی آزمایشگاه •

 Matlabدر محیط نرم افزار  Real Time Workshopمعرفی  •

 کنترل دو ضعیتی  •

 سیستم های با تاخیر زمانی  •

 کنترل های ترکیبی •

 کنترل مفصل انعطاف پذیر •

 Matlab Identification Toolboxشناسایی سیستم ها به کمک  •

• P  کنترل، فیدبک سرعتPD  

 شناسایی سسیتم ها در حوزه فرکانس •

 پایداری سیستم  •

 جبران کننده ها  •

  PICآشنایی با میکرو کنترلر های  •

 PLCآشنایی با  •

 منابع و مراجع: 

 
 امیرکبیر.دستورکار آزمایشگاه کنترل اتوماتیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی  •
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 روش المانهای محدود  عنوان درس به فارسی:

 Finite Elements Method عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2مقاومت مصالح  48 3  تخصصی اختیاری  - 

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

 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: •

 لمانها تقسیم دامنه به المان ها و آشنایی با توابع درون یاب برای ا 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 یازدهم:بخش  •

 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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 ی محاسبات  االت یس  ک ی نامیبر د  ی مقدمه ا عنوان درس به فارسی:

 Introduction to Computational Fluid Dynamics عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

محاسبات عددی ، 2مکانیک سیاالت   48 3  تخصصی اختیاری   

 هدف: 
 آشنایی با مبانی حل عددی معادالت حاکم بر دینامیک سیاالت و انتقال حرارت 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 های عددی و معادالت حاکم بر دینامیک سیاالت و انتقال حرارت ی حلآشنایی با مفاهیم اولیه فصل اول: •

 ی مرتبط بندی معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه ی دوم و شرایط مرزی و اولیه دسته  فصل دوم: •

 ی استخراج(های تفاضل محدود )معرفی و نحوهروش  فصل سوم: •

 های معادالت خطی( های حل دستگاههای تفاضل محدود برای معادالت دیفرانسیل بیضوی )روش روش  فصل چهارم: •

 های عددی( تفاضل محدود برای معادالت سهموی )مفهموم پایداری روش های روش  فصل پنجم: •

 جابه جایی -روش حجم محدود برای مسائل پخشی و پخشی فصل ششم: •

 Fluent مسائل در نرم افزار یعدد یساز هیشب یروش و نحوه  فصل هفتم: •

 Fluentنرم افزار  آموزش فصل هشتم: •

 منابع و مراجع: 
• Hinson, Bryan C., and Klaus A. Hoffmann. "Parametric exploration of wing–body junction flow 

using computational fluid dynamics." Journal of Aircraft 52.5 (2015): 1492-1509 
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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  تخصصی اختیاری  - 

 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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 آز اصول طراحی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک  فارسی:عنوان درس به 

 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   
 تخصصی اختیاری  -

 هدف:

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

 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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 ی مهندس  ی طراح  ی روش ها عنوان درس به فارسی:

 Engineering Designing Methods عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

( پ/ ه) 2 طراحی اجزا - 32 2  تخصصی اختیاری  

 هدف:

 طراحی همه جانبه نگر و روشهای علمی برای تصمیم گیری و بهینه سازیآشنایی با فرآیند 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 راهبرد های پیش ساخته، روش های شناخت ساختار مسئله، روش های ایده یابی و ارزیابی  :روش ها و راهبرد ها در طراحی مهندسی •

 طراحی مفهومی، طراحی اولیه، طراحی جزییات، ارزیابی  فرآیند طراحی سامانه و محصول: •

نامعلوم، کارآیی، آرایه و درخت تصم  روش های تصمیم گیری: • بر اساس احتماالت مشخص و یا  یم، فرآیند سلسله روشهای تصمیم گیری  

 ، تحلیل حساسیت عوامل  AHPمراتبی، شیوه 

 تشخیص ناکارآمدی ها، روشهای کمیت سنجی در انتخاب، روش محدوده های خواص و هزینه ویژه  روش های انتخاب مواد: •

 دیفرانسیل و ضرایب الگرا نژ، روش های عددی، سیمپلکس، برنامه ریزی هندسی  ی:ساز نهیبه •

 بهره مرکب، مقایسه هزینه ها در راه حلهای مهندسی، تورم، استهالک  :یمبانی تحلیل اقتصاد •

 CPMروش مسیر بحرانی  برنامه ریزی پروژه: •

 تئوری و قضایای احتمال، توزیعهای فراوانی، رگرسیون  احتماالت و  آمار مهندسی: •

 ل سامانه های ساده و پیچیدهتابع ریاضی، آهنگ از کار افتادن، تحلی :ارزیابی قابلیت اطمینان سامانه های مهندسی •

 انتروپومتری، ارگونومی، فاکتورهای حسی و روانی  فاکتورهای انسانی: •

 منابع و مراجع:  

 

 1378 ر،یرکبیانتشارات ام ،یمهندس یطراح  یروش ها ان،یمحسن رضائ  •

• Dieter, George Ellwood, and Linda C. Schmidt. Engineering design. Boston: McGraw-Hill Higher 

Education, 2009. 

• Khan, Wasim Ahmed, and Abdul Raouf SI. Standards for engineering design and manufacturing. 
CRC Press, 2005. Practical Studies in Systematic Design , Hbka , V , Anderson , M , Eder, W.E, 

1998 Butterworths 

• Ashby, Michael F., and D. Cebon. "Materials selection in mechanical design." MRS Bull 30.12 

(2005): 995. 

• Kroemer, Karl HE. Fitting the human: Introduction to ergonomics. CRC Press, 2008. 
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 آز علم مواد  عنوان درس به فارسی:

 Science of Materials Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 تخصصی اختیاری  - علم مواد 48 1

 هدف: 
 عملیات حرارتی آنها آموزش روش های آماده سازی نمونه جهت بررسی میکروسکپی و شناخت ریز ساختار و رفتار مکانیکی مواد آلیاژی پر مصرف و 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 آماده سازی نمونه متالوگرافی :1آزمایش  •

 بررسی ریز ساختار فوالدهای کربنی ومقاطع کربن داده شده: 2آزمایش •

 برسی ریز ساختار چدنهای سفید و خاکستری : 3آزمایش  •

 این چدنها ی تبررسی ریز ساختار چدنهای مالیبل و داکتیل و عملیات حرار: 4آزمایش •

 بررسی ریز ساختار فوالدهای آلیاژی : 5آزمایش •

 ...بررسی ریز ساختار آلیاژهای غیر آهنی: مس، آلومینیوم و :6آزمایش •

 (لیعملیات حرارتی بازپخت )آن  :7آزمایش •

 حرارتی تغییر حالت مارتنزیتی فوالدهای کربنی عملیات :8آزمایش •

 تپر فوالدهای کربنی عملیات: 9آزمایش •

 ژومینی  آزمون :10آزمایش •

 د تبلور مجد  آزمون :11آزمایش •

 منابع و مراجع: 
 .ریرکبیام یدانشگاه صنعت ک،ی مکان  یعلم مواد،  دانشکده مهندس  شگاهیدستورکار آزما ،ینیصدوق ون  علی •
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 2برق   یمبان  عنوان درس به فارسی:

 Basic Electric and Electronic 2 عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 تخصصی اختیاری  - مبانی برق و الکترونیک  48 3

 هدف: 
 آشنایی با مدار های مغناطیسی و انواع موتور ها و ژنراتور ها 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

، مقایسه ی کمیت های مغناطیس    MMFو    EMFتعریف شار و کمیت های مربوط به میدان های مغناطیسی، تعریف    مدار های مغناطیسی: •

 و الکتریسیته، القای مغناطیسی هسته ها و مفاهیم مربوط به آن، تحلیل هسته های مغناطیسی 

قوانین فارادی و لنز، تعریف ژنزاتور )تحلیل کیفی تولید الکتریسیته، مفاهیم    مقدمه ای بر الکترومغناطیس و تولید الکتریسیته و حرکت: •

ر ها، محاسبه ی اختالف پتانسیل ایجاد شده توسط ژنراتور بر حسب پارامتر های فیزیکی(، تعریف موتور)تحلیل کیفی تولید  کلی مربوط به ژنراتو

 حرکت توسط موتور ها، مفاهیم کلی مربوط به موتور ها(

ها)سیم پیچی مجاور کمپلکس،   استاتور و روتور، کموتاسیون،جاروبک، کالف ها و انواع سیم پیچی موتور:  DC  یکیالکتر  یها  نیساختمان ماش  •

 پیچی موجی(  سیم

انواع  ،، انواع تلفات و تلفات هسته فوکو  DC  ، تنظیم ولتاژ و راندمان ژنراتور  DC، مدار معادل ژنراتور     DCولتاژ تولیدی در ژنراتور:  DCژنراتور   •

 DCو کاربرد های آن)ژنراتور شنت، ژنراتور سری، ژنراتور کومپوند) شنت کوتاه، شنت بلند((، شرایط موازی کردن ژنراتور های    DCژنراتور های  

و   DC، انواع موتور های DC، تنظیم دور و راندمان موتور DC، مدار معادل موتور DCگشتاور تولیدی در موتور  :DCموتور های الکتریکی  •

 ر شنت، کوتور سری، موتور کومپوند) شنت کوتاه، شنت بلند(( راه اندازی و توقف موتور ها کاربرد های آن) موتو

ترانسفورماتور ایده آل و واقعی، کاربرد ترانسفورماتور ها، انواع توان در ترانسفورماتور ها، تلفات و راندمان، تحلیل ترانس واقعی    ترانسفورماتور ها: •

 تنظیم ولتاژ در ترانسفورماتور ها، ترانس های چند سیمه، ترانس های چند فاز   (،ربوط به ترانسفورماتور های افت ولتاژ)آزمایش های م و محاسبه

تعریف سنکرون، ژنراتور های دو قطبی و چند قطبی، ژنراتور های سه فاز ستاره و مثلث، مقادیر اسمی ژنراتور ها،   ژنراتور سه فاز سنکرون: •

 تلفات و راندمان)تعیین تلفات ژنراتور های سنکرون(، تنظیم ولتاژ 

زش، مقادیر اسمی موتور های آسنکرون،  ساختمان موتور های القایی) انواع روتور، انواع قطب ها(،  تعریف لغ   :)آسنکرون(  ییالقا  یموتور ها •

 تلفات و راندمان، )تعیین تلفات موتورهای آسنکرون(، تنظیم دور، راه اندازی موتور های آسنکرون 

 منابع و مراجع: 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، 2، مبانی مهنسی برق مهرداد جامعی ، سید هاشم اورعی  •
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 ی حرارت  روگاهین  عنوان درس به فارسی:

 Thermal power plant عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1انتقال حرارت   ،2 االتیس  کی ، مکان2 کینامیترمود 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 نیروگاه های حرارتی و به کار گیری درس های مهندسی مکانیک در طراحی سامانه های حرارتی آشنایی با  

 سرفصل و رئوس مطالب:  

 (مولد توان کینامیترمود یها چرخه، . جهان رانیصنعت برق در ا  تیوضع)مقدمه ای بر نیروگاههای بخار بخش اول: •

 ( لریعملکرد بو نییتع یها آزمون، ناقص احتراق، کامل احتراق، سوخت انواع)و احتراق سوخت بخش دوم: •

 (...و تر یشامل درام، سوپره لرهایبو یاجزا، و بخار عیچرخش آب ما یطراحی، روگاهیو ن  یصنعت یلرهایبو)بویلر بخش سوم: •

 (لریکوران در بو یطراح)و دودکش کوران بخش چهارم: •

 ( گرما  ابیباز یلرهایوی یمنتخب در طراح مباحث، یمعمول یلرهایگرما و بو ابیباز یلرهایبو تفاوت)گرما ابیبار یلرهایبو بخش پنجم: •

 ی بیبخار وترک یهای خنک کن در نیروگاه ها مجموعه بخش ششم: •

 آن  یو طراح کندانسور بخش هفتم: •

 آن  یهای آب تغذیه و طراح گرمکن بخش هشتم: •

 تصفیه آب  روشهای بخش نهم: •

 (نیدور تورب  کنترل، نیدر تورب  یگذار  طبقه، بخار یهانیتورب  انواع)های بخار توربین بخش دهم: •

 ی بیچرخه های نیروگاه بخار و چرخه ترک آرایش بخش یازدهم: •

 یبیاجزای نیروگاه بخار و چرخه ترک چیدمان :بخش دوازدهم •

 ، چرخه های تولید همزمان(های ترکیبی چرخه)منتخب در نیروگاه های بخار مباحث، انرژی بر روی چرخه مولد توان موازنه بخش سیزدهم: •

 منابع و مراجع: 
• El-Wakil, Mohamed Mohamed. Powerplant technology. Tata McGraw-Hill Education, 1985. 
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 ی احتراق داخل یموتورها عنوان درس به فارسی:

 Internal Combustion Engines عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2 کینامیترمود 48 3 ( پ/ ه) کارگاه اتومکانیک   بسته تخصصی 

 هدف: 
 ی احتراق داخل   یموتور ها یو طراح  لیبا اصول تحل ییآشنا

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 در موتور  یانرژ لی و آثار تبد  یانرژ :مبحث اول •

 درونسوز  یو موتورها یانرژ لی تبد ۀخچیتار ث دوم:حمب •

 وابسته  یموضوعها لیدرونسوز و تحل یموتورها  یبند دسته مبحث سوم: •

 ی محاسبات مهندس یو نرم افزارها یساز هیموتور، شب ییایگرماپو مبحث چهارم: •

 مختلف  یمفهوم بازده ها ،یواقع  یها چرخه مبحث پنجم: •

 احتراق  اتیکل مبحث ششم: •

 و دوگانه سوز(  زلی)د یاشتعال تراکم یموتورها احتراق: مبحث هفتم  •

 همگن ی)اتو(،احتراق اشتعال تراکم یاشتعال جرقه ا یموتورها احتراق مبحث هشتم: •

 هی، روبش ، تخل تنفس مبحث نهم: •

 زل ید یسوخت در موتورها قیتزر ث دهم:مبح •

 زل ید یموتورها  تیریمد :ازدهمیمبحث  •

 اتو  یسوخت در موتورها قیو تزر ییآما سوخت :مبحث دوازدهم •

 هوشمند  تیریمد :زدهمیمبحث س  •

 موتورها  یندگیآال: مبحث چهاردهم •

 ی روغنکار :مبحث پانزدهم •

 ی کار خنک :مبحث شانزدهم •

 مرکب  یو موتورها یپرخوران  :مبحث هفدهم •

 منابع و مراجع: 

 
• Heywood, John B. Internal combustion engine fundamentals. McGraw-Hill Education, 2018. 

• Lucht, Robert P., et al. "Unburned gas temperatures in an internal combustion engine. I: CARS 

temperature measurements." Combustion science and technology 55.1-3 (1987): 41-61. 
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 ی حرارت  یمبدلها   یطراح عنوان درس به فارسی:

 Heat exchangers design عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

( پ/ ه) 2 انتقال حرارت - 48 3  بسته تخصصی 

 هدف: 
 حرارتی  های مبدل طراحی نحوه آموزش

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 کاربرد مبدل های حرارتی در صنعت، هدایت و کاربرد آن در فین ها مقدمه: •

 دسته لوله های ساده، دسته لوله های فین دار، انتقال حرارت درون لوله، دسته بندی مبدل ها جابه جایی خارجی: •

تحلیل مبدل های جریان موازی)ضریب تاثیر مبدل و پارامترهای موثر بر آن(، نمودارهای عملکرد مبدل های تئوری کلی مبدل های حرارتی:   •

 کلی مبدل ها حرارتی، تحلیل مسایل کاربردی با استفاده از تئوری 

انواع مبدل ها)طراحی مبدل های دولوله ای، طراحی مبدل های    بخش چهارم: • انواع مختلف مبدل های حرارتی، طراحی  با ساختار  آشنایی 

 پوسته و لوله، طراحی مبدل های صفحه و فین، طراحی مبدل های قاب و صفحه( 

 منابع و مراجع: 

• Hewitt, Geoffrey Frederick, George L. Shires, and Theodore Reginald Bott. Process heat transfer. 

Vol. 113. Boca Raton, FL: CRC press, 1994 
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 سوخت و احتراق  عنوان درس به فارسی:

 Fuel and combustion عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2 کینامیترمود 32 2  بسته تخصصی - 

 هدف: 
ی مطالعه و آشنایی با تئوری احتراق و معادالت حاکم بر جریان های واکنشی، انجام یک طراحی مقدماتی برای یک سیستم احتراقی صنعتی، آشنای

 با طراحی جزیی هیاول

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 درس  راه نقشه احتراقی،  تجهیزات با اولیه صنعت، آشنایی در احتراق جایگاه و اهمیت مقدمه: •

 ، مخلوط...(  و  مولی  کسر)  چندجزئی  سیستم  در  پایه  جزیی، تعاریف  تک  سیستم  برای  ترمودینامیکی  روابط  بر  مروری  ترمودینامیک احتراق: •

  ارزی   هم  نسبت  استوکیومتری،  کامل،  احتراق)  هوا  و  سوخت  مخلوط برای  کلیدی  واکنش، تعاریف  ترمودینامیک، معادله  آل، قوانینایده  گازهای

 تعادل، کاربردها  ثابت و دوم قانون ناقص، حرارتی، احتراق ارزش آدیاباتیک و شعله ، دمای...( و

 سازیای، سادهزنجیره  هاینرخ، مکانیزم  محاسبه  و  واکنش  جرم، مکانیزم  کنش  قانون  و  واکنش  پایه، نرخ  واکنش  و  کلی  واکنش  سینتیک احتراق: •

 واکنش نرخ ضرایب و تعادل ثابت واکنشی، رابطه مکانیزم

 (   سوخت قطره تبخیر) کاربردها، شیمیایی  اجزاء انتقال ، معادلهFick توده، قانون سرعت نفوذی سرعت انتقال جرم: •

،  (مختلف های  شکل) انرژی انتقال مومنتوم، معادله انتقال پیوستگی، معادله واکنشی، معادله هایسیستم برای حاکم معادالت معادالت حاکم: •

 ( شیمیایی هایراکتور ) مقدماتی طراحی برای معادالت سازیساده

 منابع و مراجع: 

 
• Turns, Stephen R. Introduction to combustion. Vol. 287. McGraw-Hill Companies, 1996. 
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 پذیر و کاربرد آنها انرژیهای تجدید عنوان درس به فارسی:

 Renewable Energies عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2 کینامیترمود 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 دانشجویان با روش های تولید پاک برق ییآشنا

 سرفصل و رئوس مطالب: 

انواع ،  مزایای انرژی های تجدیدپذیر،  اهمیت راندمان در تولید برق،  در دنیا و ایرانوضعیت برق  ،  اهمیت تولید برق:  تهیسیو الکتر  یمقدمه انرژ •

 اقتصاد انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر و معرفی اجمالی آنها

 باد  یانرژ بخش دوم: •
 یسوخت یها لیپ بخش سوم: •
 ی دیخورش یانرژ بخش چهارم: •
 ییگرما نیزم یانرژ بخش پنجم: •

 منابع و مراجع: 
 مرتبط به درس  های مقاله •

 رضا حسینی ابرده، نازنین نجفیان، تبدیل مستقیم انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر  •
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 توربین گاز و موتورجت  عنوان درس به فارسی:

 Gas turbines and Jet Engine عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس همنیاز دروس  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1انتقال حرارت  ، 2 کینامیترمود 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 شناسایی و محاسبات ترمودینامیکی موتور های جت و نیروگاه های گازی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

، های مختلف توربین گاز بستهچرخه ، چیدمان های مختلف توربین های چند محور، : واحد های توربین گاز باز با تک محور و چند محورمقدمه  •

برای هواپیما های مشخص کاربردهای صنعتی با تاکید بر نمونه نیروگاه های  ،  موتور های هواپیما نظامی، مسافربری به تفصیل، انتخاب موتور 

 مسائل محیط زیستی ، داخلی و مشخصات فنی آن ها

آل و روش های لحظات نمودن افت اجزا، عملکرد چرخه در حول نقطه چرخه های ایده آل، تخطی ها از چرخه های ایده    نیروگاه های گاز: •

 طراحی، چرخه با اولویت تولید غیر از قدرت مکانیکی)مولد حرارت برای صنایع غذایی(، چرخه های توربین گازی بسته 

هر یک، اصول کارکرد    T-sمنحنی  شاخص های طراحی، راندمان دیفیوزر های ورودی هوا و نازل های خروجی دود با شرح    موتور های هواپیما: •

کارکرد  ، اصول اصول کارکرد موتورهای توربوفن، نمونه های مورد استفاده در هواپیماموتور های توربوجت، نمونه های مورد استفاده در هواپیما، 

، توربوشفت، نمونه های مورد استفاده اصول کارکرد موتورهای،  موتورهای توربوپراپ، نمونه های مورد استفاده در هواپیما، پرفروشترین نمونه ها

 نمونه هواپیماهای مورد استفاده ( ، After Burner) وسترهای تراست ی،لد قدرت کمکوواحد های م

 جزئیات در درس توربوماشین منحنی عملکرد کمپرسور: •

 نیدر درس توربوماش اتیجزئ  منحنی عملکرد توربین ها: •

 افت فشار در محفظه احتراق افت فشار در محفظه احتراق: •

توربین و کمپرسور  Matchingعملکرد اجزا، عملکرد چرخه در نقاط طراحی و خارج از طراحی،  پیشبینی عملکرد واحد های توربین گاز: •

 دیفیوزر کمپرسور، محفظه احتراق، توربین و نازل در واحد های هوایی  Matchingدر واحد های صنعتی، 

 منابع و مراجع: 

 
• Saravanamuttoo, Herbert IH, Gordon Frederick Crichton Rogers, and Henry Cohen. Gas turbine 

theory. Pearson Education, 2001. 
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 دینامیک گازها  عنوان درس به فارسی:

 Gas Dynamics عنوان درس به انگلیسی: 

 درسنوع  دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2  االتیس کی مکان ،2 کینامیترمود -پ 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 گاز ها  یکینامیآشنایی با اصول د

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 سطح مقطع رییدر کانال ها با تغ ریبرگشت پذ یتک بعد انیجر مبحث اول: •

 ی موج ضربه عمود مبحث دوم: •

 ل یموج ضربه ما مبحث سوم: •

 خط فانو: مبحث چهارم  •

 ی ل یخط را مبحث پنجم: •

 اضافه شدن جرم ، اصطکاک، انتقال حرارت، جریان با تغییر سطح مقطع مبحث ششم: •

 رم جت ها  :مبحث هفتم •

 منابع و مراجع: 
• Zucker, Robert D., and Oscar Biblarz. Fundamentals of gas dynamics. John Wiley & Sons, 2019. 
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 ن یتوربوماش عنوان درس به فارسی:

 Turbomachinery عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2  االتیس کی ، مکان2 کینامیترمود -پ 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف: 
ناپذیر. ایجاد توانایی برای محاسبه سطح صفر توربو ماشین  آشنایی دانشجویان با نمونه هایی از توربوماشین محوری، گریز از مرکز، تراکم پذیر، تراکم  

 ها، آشنایی با نحوه استفاده از توربوماشین ها در صنعت 

 سرفصل و رئوس مطالب:  

 یابعاد زیآنالبخش اول:  •

 ها نیتوربوماش یتئوربخش دوم:   •

 ی کیدرولیه یها نیتورب بخش سوم:  •

 ها  پمپبخش چهارم:  •

 ها و دمنده ها فنبخش پنجم:  •

 ی شعاع یها نیتورب بخش ششم:  •

 ی محور یها نیتورب بخش هفتم:  •

 ی شعاع  یها کمپرسوربخش هشتم:  •

 ی محور  یها کمپرسوربخش نهم:  •

 منابع و مراجع: 

 
•        Murty, V. Dakshina. Turbomachinery: concepts, applications, and design. CRC press, 2018. 
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 ی اقتصاد مهندس درس به فارسی:عنوان 

 Engineering Economics عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 بسته تخصصی - - 48 3

 هدف: 
و  تیحساس زیآنال یریادگیو تورم،  اتیقبل و بعد از مال طیپروژه ها در شرا یاقتصاد  یاب ی ارز یها کیو تکن یاقتصاد مهندس  یاصل میمفاه یریادگی

 ت یعدم قطع طیپروژه ها در شرا یاقتصاد یاب یارز

 سرفصل و رئوس مطالب: 

انواع تصمیم گیری، مفاهیم بهره، ارزیابی زمانی پول، اصل تعادل،    بخش اول: • بر اقتصاد مهندسی، تخمین هزینه ها،  و  MARRمقدمه ای 

RORفرآیند مالی، فاکتور های اقتصاد مهندسی و روابط بین آن ها، فرآیند شیب یکنواخت و سری هندسی، درونیابی خطی ، 

  علی، ارزیابی اقتصادی به روش ارزش یکنواخت سالیانه، ارزیابی اقتصادی روش نرخ بازگشت سرمایه، ارزیابی اقتصادی به روش ارزش ف  بخش دوم: •

 ارزیابی اقتصادی به روش نسبت منافع به مخارج، ارزیابی اقتصادی به روش دوره بازگشت سرمایه و ارزش آینده

تاثیر روش ها استهالک در تحلیل های اقتصادی، تجزیه و   استهالک و روش های محاسبه آن، فرآیند مالی پس از کسر مالیات،  بخش سوم: •

برای آنالیز حساسیت، معرفی تورم، نحوه ارزیابی   Excelتحلیل تعویض، آنالیز حساسیت تحلیل های اقتصادی، تحلیل نقطه سر به سر، بکارگیری  

 طرح ها با وجود تورم 

ت، امید ریاضی، قاعده های تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان، روش  ، جدول پرداخنانیعدم اطم طیدر شرا  یاقتصاد لیتحل بخش چهارم: •

ی، درخت تصمیم، روش بیز برای ارزیابی اقتصادی پروژه ها، تحلیل ریسک و همبستگی در ارزیابی اقتصادی پروژه ها، ریسک در فرآیند مالی تجمع 

 جهت شبیه سازی فرآیند مالی Excelشبیه سازی فرآیند مالی جهت ارزیابی اقتصادی پروژه ها، به کارگیری 

 منابع و مراجع: 
 

 محمد مهدی اسکونژاد، ارزیابی پروژه های صنعتی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر •

 حمیدرضا گل مکانی، اقتصاد مهندسی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر •

• Lavelle, Jerome P., and Neal A. Lewis. "The Tax Cuts and Jobs Act and Teaching Engineering 
Economy." 

• Halim, Nur Agung Mulyana, Iwan B. Santoso, and Jason Lim. "Feasibility study of apartment XYZ 

investment by reviewing the payment alternatives and the supporting variables." IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering. Vol. 508. No. 1. IOP Publishing, 2019. 
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 مطبوع   ه یو تهو  یحرارت مرکز  عنوان درس به فارسی:

 Central heating and air conditioning عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1انتقال حرارت   ،2 االتیس کی، مکان 2 کینامیترمود 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 آشنائی دانشجویان با محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی ساختمانها و سیستم های مربوطه

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 تبادل حرارتی بدن انسان با محیط و شرایط مطبوع  بخش اول: •
 تهویه مطبوع مراحل طراحی و محاسبه پروژه های  بخش دوم: •
 فرآیندهای هوای مرطوب  بخش سوم: •
 برآورد بار حرارتی ساختمان  بخش چهارم: •
 برآورد بار سرمایشی  بخش پنجم: •
 دستگاه های مولد سرمایش  بخش ششم: •
 انتخاب دستگاه های سرمایش ساختمان بخش هفتم: •
 طراحی شبکه های کانال ساختمان  بخش هشتم: •
 طراحی شبکه های بخار  بخش نهم: •
 بازدید از موتورخانه ساختمان ابوریحان  •

 منابع و مراجع: 

 

 ی، دانشگاه فردوسی مشهد مطبوع و حرارت مرکز هیتهو یمحمد، مهندس مان،یمق •
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 د ی تبر  ی سامانه ها  یطراح عنوان درس به فارسی:

 Refrigeration system design عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  پیشنیاز دروس  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1، انتقال حرارت  2 االتیس کی، مکان 2 کینامیترمود 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 آشنایی با نحوه طراحی و تحلیل سیستم های تبرید و سردخانه

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 ها(کاربرد  و هاها، رهیافت تبرید) مسایل، چالش سیستم طراحی بخش اول: •

 های تبرید ساده سیکل  بخش دوم: •

 ایهای تبرید دو مرحله سیکل  بخش سوم: •
 های تبرید مایع سازی گاز سیکل  بخش چهارم: •
 محاسبات بار برودتی  بخش پنجم: •
 اواپراتور  بخش ششم: •
 کمپرسور  بخش هفتم: •
 کندانسور و برج خنک کن  بخش هشتم: •
 مبردها  بخش نهم: •
 کنترل و تنظیم ظرفیت بخش دهم: •
 لوله کشی و مدار سیال  یازدهم:بخش  •

 منابع و مراجع: 

 
• Dossat, Roy J. Principios de refrigeración. 1980. 
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 گازرسانی  عنوان درس به فارسی:

 Gas delivery عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2  االتیس  کیمکان 32 2  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 های شهری ی فرآیندهای استخراج، فرآوری و انتقال گاز طبیعی به همراه مالحظات تاسیساتی لوله کشی گاز طبیعی ساختمان مطالعه

 سرفصل و رئوس مطالب: 

پذیری،   تراکم طبیعی)چگالی، ضریب  گاز   خواص  و فازی  طبیعی، رفتار گاز  ترکیب و  شناسی، منشاء  زمین  گازطبیعی، مالحظات  اولیه:  تعاریف •

 واحدها   و طبیعی، ابعاد گاز استخراج برای چاه حفاری و لزجت(، اکتشاف

طبیعی،   گاز  مخازن  در  گذرا  و  دائمی  های  متخلخل، جریان  محیط  در  سیال  جریان  برای  دارسی  ی  متخلخل، رابطه  محیط   تولیدگاز طبیعی: •

 فرکینگ ی پدیده

 جداسازها  طراحی طبیعی، مالحظات گاز سازی  رطوبت، شیرین گاز، حذف و مایع جداسازی فرآوری گاز طبیعی: •

طبیعی،  گاز سازی فشرده ،کامل( گاز تکفاز  پذیر تراکم لوله)جریان خط جریان طبیعی، محاسبات گاز انتقال ی لوله خطوط انتقال گاز طبیعی: •

 گاز  دبی و فشار گیری زمینی، اندازه زیر مخازن در گاز ، ذخیره (LPG)ش، ،  مایع فشار، گاز تقویت ، ایستگاههایکمپرسورها انواع

انواع  : معرفیطبیعی  گاز  لوله  خطوط  در  رانی  پیگ •  بر  حاکم  پیگ، معادالت  کمک  با  اطالعات  آوری  جمع  پیگ، روش های  کاربرد  و  پیگ، 

 لوله  خطوط در پیگ حرکت

 سیستم  اجرای   و  خاص، طراحی  و  عمومی  هایساختمان   ها، مقرارت  ساختمان  بندی  کلیات، گروه  ساختمان:  طبیعی  گاز  کشی   لوله  تاسیسات •

   ها دودکش گازسوز، محاسبات  وسایل اندازی راه و کیفیت، نصب کنترل و طبیعی، بازرسی گاز کشی لوله

 منابع و مراجع: 

 
• G. G. Wilson, R. T. Ellington, J. Forwalter, Gas Distribution 

 مقررات مللی ساختمان، لوله کشی گاز طبیعی ساختمان  17مبحث  •
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 آبرسانی شهری و فاضالب  عنوان درس به فارسی:

 Urban water and wastewater عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  پیشنیاز دروس  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2  االتیس  کیمکان 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 شهر  و ساختمان ها در فاضالب و آب کشی لوله شبکه طراحی با آشنائی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مقدمه  :بخش اول •
 تعیین مقدار مصرفی آبسرد و آبگرم بهداشتی بخش دوم: •
 ساختمان طراحی لوله کشی آب سرد در  بخش سوم: •
 طراحی لوله کشی آبگرم در ساختمان  بخش چهارم:  •
 طراحی لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی در ساختمانهای مرتفع  بخش پنجم: •
 کنترل فشار ورودی شبکه آبرسانی بخش ششم: •
 محاسبه حجم مخزن و بار حرارتی آبگرم مصرفی   بخش هفتم: •
 شبکه فاضالب ساختمان    بخش هشتم: •
 محاسبه لوله کشی، شیب بندی، لوله های تهویه، آب باران ساختمان بخش نهم: •
 جنس لوله و اتصاالت فاضالب، عالئم و اختصارات لوله کشی بخش دهم: •
، رافسون  وتونین ،  تئوری خطی)تعیین قطر لوله ها به روش ها مختلف  ،  میزان مصرف آب)طراحی شبکه لوله کشی آب شهری  بخش یازدهم: •

 (( کراس یهارد 
 شبکه فاضالب شهری  طراحی بخش دوازدهم: •
 بندی فاضالب: خانگی، مراکز اداری، تجاری، رواناب تقسیم بخش سیزدهم: •
 جمعیتی مطالعات بخش چهاردهم: •
 فاضالب  تولید بخش پانزدهم: •
 طراحی فنی  مبانی بخش شانزدهم: •
 هیدرولیکی فاضالبروها طراحی بخش هفدهم: •

 منابع و مراجع: 
 منصوری یزدی، فرزاد، روش نوین محاسبات و مبانی طراحی تاسیسات )آبرسانی و فاضالب ساختمان ها، منصوری یزدی، فرزاد  •

 میران زاده، محمد باقر، طراحی شبکه جمع آوری فاضالب شهری، حفیظ •

 شهری، دانشگاه صنعتی اصفهان تائبی امیر، چمنی محمدرضا، شبکه های توزیع آب  •

 

 

 

 

 
 



 71/     مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 و اصول انتقال جرم   یمبان  عنوان درس به فارسی:

 Mass Transfer Principles عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2  االتیس  کیمکان 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 انتقال جرم اتیدر عمل یطراح یدر انتقال جرم و مبان   یبر مدلساز یاانتقال جرم، مقدمه  یو کاربردها میمفاه ،یبا مبان  ییآشنا

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 بندی عملیات انتقال جرم، کاربرد در صنعت جداسازی تعاریف، دسته ای بر انتقال جرم:مقدمه  •

تعاریف شار، قانون فیک، نفوذ در حالت پایدار، نفوذ یک طرفه، نفوذ متقابل، ضرائب نفوذ در گازها و مایعات، نفوذ    نفوذ مولکولی در سیاالت: •

 ک(، معادله دیفرانسیل انتقال جرم و قانون بقای جرمپایدار )قانون دوم فیدر سیستمهای غیرکارتزین، نفوذ در سیستمهای شبه

های بدون بعد در انتقال جرم، روابط تجربی در های انتقال جرم، گروهمفاهیم اولیه، ضرایب انتقال جرم، تئوری   یی:انتقال جرم با روش جابجا  •

 های انتقال آن، تشابه پدیده کاربردهای و جرم انتقال ضرایب محاسبات ضرایب انتقال جرم، محاسبات

های انتقال جرم، موازنه مواد در انتقال جرم، فرایند ناپایدار، فرایند  ، مقاومتتعادل در انتقال جرم، انتقال جرم بین فازها انتقال جرم بین فازها: •

 همسو و ناهمسو، محاسبات تعداد واحدهای انتقال 

های پرشده،  دار، محاسبات قطر و ارتفاع، طراحی برج های سینیمعرفی تجهیزات انتقال جرم، طراحی برج  دهنده گاز/مایع:تجهیزات تماس  •

 افت فشار محاسبات قطر و 

 های پیوسته در تماس گاز/مایع دما، ارتفاع برجدما و غیر همانواع فرایندهای جذب گازی، جذب گازی هم  جذب گازی: •

 منابع و مراجع: 
 

• Treybal, Robert E. "Mass transfer operations." New York 466 (1980). 

• Geankoplis, Christie J. Transport processes and separation process principles:(includes unit 

operations). Prentice Hall Professional Technical Reference, 2003. 

• Hines, Anthony L., and Robert N. Maddox. Mass transfer: fundamentals and applications. Vol. 

434. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1985. 

• Bird, R. Byron, Warren E. Stewart, and Edwin N. Lightfoot. "Transport Phenomena, revised 2 nd 
edition." (2006): 905. 

• Ludwig, Ernest E. Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants: Volume 2. 

Vol. 2. Gulf Professional Publishing, 1997. 
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 انتقال آب   ی ستمهایس عنوان درس به فارسی:

 Water transmission systems عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

2  االتیس  کیمکان 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف: 
 آشنایی با مباحث کلی طراحی سیستم های انتقال آب

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 آشنایی با مباحث کلی انتقال آب  بخش اول: •
 آشنایی با قنات ها  بخش دوم: •
 مباحث هیدرولوژی  بخش سوم: •
 مباحث هیدرولیک  بخش چهارم: •
 اصول پایه ای جریان در لوله بخش پنچم: •
 تحلیل شبکه لوله بخش ششم: •
 مباحث ویژه بخش هفتم: •

 منابع و مراجع: 

 
 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتقال آب یها ستمیزاده، حسن، س مرحی •

• Swamee, Prabhata K., and Ashok K. Sharma. Design of water supply pipe networks. John Wiley & 

Sons, 2008. 
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 طراحی مبدلهای حرارتی  عنوان درس به فارسی:

 Heat exchangers design عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

( پ/ ه) 2 انتقال حرارت - 48 3  بسته تخصصی 

 هدف: 
 آموزش نحوه طراحی مبدل های حرارتی 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 ها فین در آن کاربرد و صنعت، هدایت در حرارتی های مبدل کاربرد مقدمه: •

 ها مبدل بندی  لوله، دسته درون حرارت دار، انتقال ساده، دسته لوله های فین های لوله دسته خارجی:جابه جایی  •

  های  مبدل عملکرد آن(، نمودارهای بر موثر  پارامترهای و  مبدل تاثیر موازی)ضریب  جریان های  مبدل تحلیل  حرارتی: های  مبدل  کلی تئوری •

 ها  مبدل کلی تئوری از استفاده با کاربردی مسایل حرارتی، تحلیل

  های   مبدل  ای، طراحی  دولوله  های  مبدل  حرارتی، طراحی انواع مبدل ها) طراحی  های  مبدل  مختلف  انواع  ساختار  با  آشنایی  بخش چهارم: •

 صفحه(   و قاب های مبدل فین، طراحی و صفحه های مبدل لوله، طراحی و پوسته

 منابع و مراجع: 

 
• Hewitt, Geoffrey Frederick, George L. Shires, and Theodore Reginald Bott. Process heat transfer. 

Vol. 113. Boca Raton, FL: CRC press, 1994. 
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 شناخت فلزات صنعتی  عنوان درس به فارسی:

 Engineering Designing Methods عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت واحد تعداد 

 بسته تخصصی - علم مواد  32 2

 هدف:

 مواد بر اساس طراحی، رفتار ذاتی و عارضی، بارهای موثر، محیط کار و هزینه ها نهیشناخت مواد مهندسی و انتخاب به

 سرفصل و رئوس مطالب: 

مفهوم آلیاژ، مفهوم محلول جامد، تعادل در حالت مایع، انحالل نسبی در حالت مایع، تعادل در حالت  آلیاژها: تعاریف اصولی، •

تبدیل در حالت جامد، شرح مختصری مرتبط با پدیده تفکیک، پدیده نفوذ، انجماد و  جامد، یادآوری نمودارهای تعادل دوتایی، 

 دانه بندی در آلیاژها

کربن و توضیح در خصوص فازهای موجود،  -فوالدها: فوالدهای کربنی: آلیاژهای آهن و کربن: یادآوری نمودارهای تعادل آهن •

مپر کردن، آزمون ژومینی،  سخت کردن سطحی و موضعی ) کربوره استحاله بازپخت، آب دادن مقطع، ت -دما-نمودارهای زمان

 کردن، نیتروره کردن فوالد(

 عملیات حرارتی صنعتی: هموژن کردن، نرمال کردن، آب دادن.  •

  فوالدهای آلیاژی: تاثیر عناصر آلیاژی در آهن، تاثیر عناصر آلیاژی بر قابلیت سخت شدن فوالد، ارائه چند مثال از فوالدهای ابزار •

 و ساختمانی، فوالدهای زنگ نزن، فوالدهای دیر گداز

 چدنها: چدن سفید، چدن خاکستری، چدن مالیبل، چدن داکتیل  •

آلیاژهای غیر آهنی: توضیح مختصر در خصوص: مس و آلیاژهای آن، آلومینیوم و آلیاژهای آن، نیکل و آلیاژهای آن، تیتان و   •

 سرب، روی و آلیاژهای آن -دیر گداز، کبالت و آلیاژهای آن، قلع و آلیاژهای قلع آلیاژهای آن، منیزیم و آلیاژهای آن، آلیاژهای

 منابع و مراجع:  

• Introduction to physical metallurgical (H.Avner) 

• An introduction to materials science (A.Sadough Vanini) 

• Materials science and engineering (W.Callister) 

• Principle of materials science (H.Tuiserkani) 

• Elements of materials science and engineering (L.H.Van vlack) 
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 ی مهندس  یطراح  یروشها  عنوان درس به فارسی:

 Engineering Designing Methods عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز پیشنیاز دروس  تعداد ساعت تعداد واحد 

( پ/ ه) 2طراحی اجزا  - 32 2  بسته تخصصی 

 هدف:

 آشنایی با فرآیند طراحی همه جانبه نگر و روشهای علمی برای تصمیم گیری و بهینه سازی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 راهبرد های پیش ساخته، روش های شناخت ساختار مسئله، روش های ایده یابی و ارزیابی  :روش ها و راهبرد ها در طراحی مهندسی •

 طراحی مفهومی، طراحی اولیه، طراحی جزییات، ارزیابی  فرآیند طراحی سامانه و محصول: •

نامعلوم، کارآیی، آرایه و درخت تصم  روش های تصمیم گیری: • بر اساس احتماالت مشخص و یا  یم، فرآیند سلسله روشهای تصمیم گیری  

 ، تحلیل حساسیت عوامل  AHPمراتبی، شیوه 

 تشخیص ناکارآمدی ها، روشهای کمیت سنجی در انتخاب، روش محدوده های خواص و هزینه ویژه  روش های انتخاب مواد: •

 دیفرانسیل و ضرایب الگرا نژ، روش های عددی، سیمپلکس، برنامه ریزی هندسی  ی:ساز نهیبه •

 بهره مرکب، مقایسه هزینه ها در راه حلهای مهندسی، تورم، استهالک  :یمبانی تحلیل اقتصاد •

 CPMروش مسیر بحرانی  برنامه ریزی پروژه: •

 تئوری و قضایای احتمال، توزیعهای فراوانی، رگرسیون  احتماالت و  آمار مهندسی: •

 ل سامانه های ساده و پیچیدهتابع ریاضی، آهنگ از کار افتادن، تحلی :ارزیابی قابلیت اطمینان سامانه های مهندسی •

 انتروپومتری، ارگونومی، فاکتورهای حسی و روانی فاکتورهای انسانی:  •

 منابع و مراجع:  

 

 1378 ر،یرکبیانتشارات ام ،یمهندس یطراح  یروش ها ان،یمحسن رضائ  •

• Dieter, George Ellwood, and Linda C. Schmidt. Engineering design. Boston: McGraw-Hill 

Higher Education, 2009. 

• Khan, Wasim Ahmed, and Abdul Raouf SI. Standards for engineering design and manufacturing. 
CRC Press, 2005. 

• Hubka, Vladimir, et al. Practical studies in systematic design. London: Butterworths, 1988. 

• Ashby, Michael F., and D. Cebon. "Materials selection in mechanical design." MRS Bull 30.12 

(2005): 995. 

• Kroemer, Karl HE. Fitting the human: Introduction to ergonomics. CRC Press, 2008. 
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 یاتاقان و روغنکاری  عنوان درس به فارسی:

 Bearings and Lubrication عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

2مکانیک سیاالت  32 2  بسته تخصصی - 

 هدف:

اصطکاکی و  شناخت اصول تریبولوژی مهندسی، خواص روغن و طراحی یاتاقان های لغزشی و غلتشی ماشین های صنعتی برای کمترین اتالف 

 سایش

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 روغن کاری و خواص فیزیکی روغن بخش اول: •
 گروه بندی و معیارهای انتخاب یاتاقان ها  بخش دوم: •
 تحلیل و طراحی یاتاقانهای هیدروستاتیکی  بخش سوم: •
 اصول روانکاری هیدرودینامیک  بخش چهارم: •
 تحلیل عملکرد یاتاقانهای ژورنال  بخش پنجم: •
 مبانی مکانیک تماس  :بخش ششم •
 روغنکاری االستوهیدرودینامیکی و طراحی یاتاقان های غلتشی بخش هفتم: •
 طراحی نشت بند های االستومریک بخش هشتم: •
 مالحظات طراحی در یاتاقان بندی  بخش نهم: •
 طراحی یاتاقان با فیلم طبیعی فشردنی هیدروستاتیکی  بخش دهم: •

 منابع و مراجع:  

• Stachowiak, G. W., Andrew W. Batchelor, and T. A. Stolarski. "Engineering tribology: Elsevier, 

1993, ISBN 0-444-89235-4, 960 pp,£ 156.00." (1994): 371-372. 

• Naylor, H. "Theory and Practice of Lubrication for Engineers. DD Fuller. Chapman and Hall, 

London, 1956. 432 pp. Illustrated. 84s." The Aeronautical Journal 61.553 (1957): 55-55. 

• Shiegley’s Mechanical Engineering Design by R.G.Budynas, J.K.Nisbet, 9th ed. 2011 

• Quah, Conal, et al. "Finite element investigation of the effect of a bifid arch on loading of the 
vertebral isthmus." The Spine Journal 14.4 (2014): 675-682 

• Stolarski, T. A. Tribology in machine design. Industrial Press Inc., 1990. 
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 ی ساخت و همبند   یبرا   یطراح عنوان درس به فارسی:

 Design for Manufacturing and assembly عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

2طراحی اجزا  48 3  بسته تخصصی - 

 هدف:

 آشنایی با روش های ساخت و روش های تصمیم گیری در طراحی قطعات بر اساس شناخت فرآیند های ساخت 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 همبندی اهداف طراحی برای ساخت و  بخش اول: •
 اصول طراحی محصول برای همبندی با روش دستی  :دومبخش  •

 اصول طراحی محصول برای همبندی ماشینی و استفاده از ربات  :سومبخش  •
 فرآیند پذیری مواد فلزی و غیر فلزی برای ساخت  :چهارمبخش  •
 محصولارزیابی شاخصهای قابلیت تولید و قابلیت همبندی قطعات و تعیین ریسک تولید  :پنجمبخش  •
مبناها بر اساس خطوط مجازی، لبه ها،  ،  DRF , RFS , LMC, MMCمفاهیم  ،   T&GD-ISOاستاندارد تلرانس گذاری    :ششمبخش   •

تلرانس گردی ، مخروطی و استوانه ای ، پروفیل ها، تقارن ، هم  ،  مستوی بودن سطوح و ارتباط زاویه ای،  سطوح و یا ویژگیهای ابعادی قطعات

 مرکزیمرکزی و خارج 
 تعیین تلرانس موقعیت با ویژگیهای گروهی و ترکیبی -مبناها در تعیین موقعیت سوراخها و کنترل پروفیلهای مرکب  :هفتمبخش  •
 تخصیص تلرانس ابعادی برای بهینه سازی هزینه کلی، مدلسازی برداری ابعاد قطعات در تعیین تلرانس بعد همبندی بخش هشتم: •
 اری قطعات طراحی برای ماشینک بخش نهم: •
 طراحی برای ریخته گری در ماسه بخش دهم: •
 طراحی برای شکل دهی ورق های فلزی  بخش یازدهم: •
 طراحی برای دایکست قطعات فلزی   بخش دوازدهم: •
 طراحی برای ساخت با روش متالورژی پودر  بخش سیزدهم: •
 طراحی برای شکلدهی به روش آهنگری )کوبش( داغ بخش چهاردهم: •
 طراحی قطعات پلیمری برای قالبگیری و شکل دهی   پانزدهم:بخش  •

 منابع و مراجع:  
 

• Boothroyd, Geoffrey. "Design for manufacture and assembly: The Boothroyd-Dewhurst 

experience." Design for X. Springer, Dordrecht, 1996. 19-40. 

• Booker, Julian D., et al. Designing capable and reliable products. Butterworth-Heinemann, 2001. 

• Stites, Walter M., and P. J. Drake. "Geometric Dimensioning and Tolerancing." Dimensioning 

and Tolerancing Handbook (1999). 

• Henzold, Georg. Geometrical dimensioning and tolerancing for design, manufacturing and 
inspection: a handbook for geometrical product specification using ISO and ASME standards. 

Elsevier, 2006. 

• Hill, Rowland, and Cecil Howard Jensen. Modern Engineering Tolerancing. McGraw-Hill 

Ryerson, 1976. 

• Bralla, James G. Design for manufacturability handbook. McGraw-Hill Education, 1999. 

• Tres, Paul A. Designing plastic parts for assembly. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2021. 
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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 

1کارگاه ماشین ابزار ، برش فلزات کیمکان  -پ 32 2  بسته تخصصی - 

 هدف:

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

 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: •

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

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

ش  پران ها در قید و بند، مشکالت براده، معرفی روش های مختلف گیره بندی، طراحی اجزا گیره بندی، یکسان سازها، راهنمای ابزار، انواع بو

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

 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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 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 عدد2اجزا  یطراح 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف:

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

 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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 طراحی مکانیزمها  عنوان درس به فارسی:

 Mechanism Design عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - دینامیک ماشین 48 3

 هدف:

 ها  آن برای کننده کنترل طراحی و صنعتی  های سیستم برای ها کننده کنترل انواع با آشنائی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مروری بر دینامیک ماشین، تعاریف مقدمه: •

 چند نوع مکانیزم سنتز ، زنجیره های کمکی، مبانی سنتز نوع :سنتز نوع •

سنتز ابعادی مکانیزم ها  ، روش های ترسیمی و تحلیلی سنتز ابعادی، روش چبی شف ، نقاط دقت، خطای ساختاری : سنتز ابعادی مکانیزم ها •

)  ترسیمی  سنتز ابعادی مکانیزم ها با چهار نقطه دقت به روش (،کانیزم لنگ و لغزنده، م مکانیزم چهار میله ای)با سه نقطه دقت به روش ترسیمی

طراحی مکانیزم های چهارمیله ای و ) سنتز ابعادی مکانیزم ها به روش جبری (، مکانیزم لنگ و لغزنده، مکانیزم چهار میله ای، قضایای مقدماتی
 (لنگ و لغزنده با سه، چهار و پنج نقطه دقت

  اهداف   با  ها  مکانیزم  ، طراحیمولد مسیر و مولد حرکت،  طراحی مکانیزم های مولد تابع  :استفاده از اعداد موهومی در سنتز مکانیزم ها •

، تحلیل دینامیکی مکانیزم ها به روش ماتریسی،  منحنی های واسط و مکانیزم های هم اصلشتاب،    و  سرعت  برای  ها  مکانیزم  ترکیبی، طراحی

 مکانیزم های چند حلقه ای 

 منابع و مراجع:  
 

• Erdman, Arthur G., and George N. Sandor. Mechanism design analysis and synthesis (Vol. 1). 

Prentice-Hall, Inc., 1997. 

• Erdman, Arthur G., and George N. Sandor. Advanced mechanism design: analysis and synthesis. 
Prentice-Hall, 1984. 
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 ی کنترل عدد  ی نهایو ماش   وتر یو ساخت به کمک کامپ   یطراح عنوان درس به فارسی:

 CAD-CAM عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

1کارگاه ماشین ابزار  ،مکانیک برش فلزات 48 3  بسته 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/CAE  محمدحسین صادقی، احسان شکوری،  •

• CAD/CAM/CAE   منوچهر رهی، محسن شاکری، اساس سیستمهای 
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 ماشینکاری  قطعات  ساخت   فرآیند   طراحی 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:

 فرایندها این  جزئیات انتخاب به مربوط مالحظات و ماشینکاری فرایندهای به مسلط متخصصانی تربیت

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 مهندسی  هاینقشه  ساخت، تفسیر فرآیند طراحی  منطقی روند  معرفی بخش اول: •
 کاری ماشین فرآیند انتخاب اولیه، نحوه ساخت فرآیندهای انتخاب بخش دوم: •

 تراشکار  قطعات ساخت فرآیند طراحی بخش سوم: •
 

 منابع و مراجع:  
 

• Halevi, G.; Weil, R.D., Principles of process planning: A logical approach, First Edition, 

Chapman & Hall, London, 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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 3مقاومت مصالح   عنوان درس به فارسی:

 Strength of Material 3 عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

2مصالح مقاومت  48 3  بسته تخصصی - 

 هدف:

 شکست  و خستگی خزش، دوار، صفحات و ضخیم جدار مخازن االستیک، غیر مسائل االستیک، بستر  بر تیر االستیسیته، تئوری بر ایمقدمه 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 شرایط پیوستگی ماده تغییر شکل یافته ، شرایط تنش در یک جسم در حال تعادل بر حسب مولفه های آن و تغییرات آن در فضا  تنش: تحلیل •

 کرنش  – تنش روابط، تغییر مکان های کلی، حالت کرنش در یک نقطه، معادالت سازش، روابط کرنش تغییر مکان :کرنش و تغییر مکان •

روش  ،تابع تنش ی،  روابط حاکم در مسائل کرنش صفحه ای یا تنش صفحه ا،  شرایط مرزی،  فرموله کردن مسائل در االستیسیته  االستیسیته: •

مسایل دو محوری    اصل سن  ،  اصل جمع آثاراصل تک جوابی حل های االستیسیته  ،محوری  3های حل مسائل دو محوری روابط حاکم در مسایل  

 مسائل صفحه ای متقارن محوری    روش مستقیم، در سیستم محورهای قطبی روش تبدیل روابط کارتزین

 ، خزششکست در اثر بار نوسانی، لیمیادآوری معیارهای تس   شکست: و  تسلیم •

 مخازن جدار ضخیم و دیسک دوار  مخازن: •

   مسایل غیراالستیک، تیر روی تکیه گاه االستیک ها: تیر مسائل •

 منابع و مراجع:  

 شاکری، محمود، مقاومت مصالح پیشرفته و االستیسیته کاربردی، ویرایش دهم •

 

• Atkin, Raymond John, and Norman Fox. An introduction to the theory of elasticity. Courier 

Corporation, 2005. 

• A. P. Boresi, R. J. Schmidt, and O. M. Sidebottom, Advanced mechanics of materials, John 

Wiley & Sons, New York, 2003. 

• R. Ogden, Nonlinear elastic deformations, Dover publication, New York, 1984 

 

  



 84/     مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 مکانیک مواد مرکب  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 ریال عوامل موثر بر خواص کامپوزیت های الیافی، اممپوزیت های امتزاحی، 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،  کامپوزیت ها با توزیع تصادفی الیاف،  الیاف کوتاه و مکانیسم مقاومت آنهاممتد،  تقویت الیاف م

 مختلف شکست 

وم فیزیکی مفه،  مواد در حاالت مختلف تقارن االستیکی،  سفتی االستیک و ماتریس سازگاری در مواد غیر ایزوتروپ:  ناهمسانگردها  االستسیته •

 بررسی ویژگیهای گرمایی و نمناکی مواد مرکب، 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،  انبساط حرارتی و رطوبتی  ضرایب ،  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 :ورق های ساخته شده از مواد مرکبآنالز  •

، 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 ، روش حل مسائل تنش های حرارتی، روابط حاکم تنش های حرارتی: •

طراحی ،  واکنش کوادراتیکرد،  معیارهای استحکام در الیه های منفاستحکام لمینت ها،    :سای و هیل  ، یمم کرنشکسما،  یمم تنشکسما •

 یارهای شکست لمینیت با استفاده از مع

انواع ماشین های ،  محورهای حرکت،  تکنیک نوارپیچی،  مزایا و معایب،  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 ،  مقاومت سازه های ساندویچی،  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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 ها   ستمیها و س گنالیس عنوان درس به فارسی:

 Signals and Systems عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

مکانیکی ارتعاشات  ،مبانی برق و الکترونیک 48 3  بسته تخصصی - 

 هدف:

  و   پیوسته  زمان  شامل)    زمان  حوزه  در  را  خطی  سیستمهای  رفتار  درک  و  تحلیل    و  سیگنالها  مختلف  نمایشهای   برای  الزم  ریاضی  ابزار  درس  این  در

  افزار  نرم  کمک  با  که  شود  می  تعریف   پروژه  چند  یا  یک  شده،  ارائه  مطالب  کاربرد   بهتر    لمس  برای.  شد  خواهد  معرفی  فرکانس  و(  گسسته  زمان

MATLAB گردد می انجام . 

 سرفصل و رئوس مطالب:  

 گسسته  زمان و پیوسته زمان مختلف  سیگنالهای با آشنایی بخش اول: •
 زمان با ناپذیر تغییر خطی سیستمهای بخش دوم: •
 پیوسته  سیگنالهای فوریه سری بخش سوم: •
 پیوسته  سیگنالهای فوریه سری بخش چهارم: •
 گسسته  سیگنالهای فوریه  تبدیل بخش پنجم: •

 برداری نمونه بخش ششم: •
 آن  کاربدرهای و الپالس تبدیل بخش هفتم: •
 آن های روش و Z تبدیل بخش هشتم: •
 حالت  فضای  روش بخش نهم: •

 منابع و مراجع:  

 
 

• Signals and Systems, second edition, A. V. Oppenhheim, A. S. Willsky with S.  H. Navab, Prentice-

Hall, 1997 

• Oppenheim, Alan V., et al. "EE202 Signals and Systems Fall 2014." (2014). 

• Signals and Systems, Continuous and Discreet,  R. E. Ziemer, W. H. Transter, and D. R. Fannin, 

Macmillan, 1990 
Kletschkowski, Thomas. "Comments on Signals and Systems." Adaptive Feed-Forward Control of 

Low Frequency Interior Noise. Springer, Dordrecht, 2012. 25-34. 

 

 انتشارات دانشگاه تهران    ،تحت عنوان سیگنالها و سیستمها   2و 1ترجمهْ دکتر پرویز جبه دار،  •
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 مکاترونیک  عنوان درس به فارسی:

 Mechatronics عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - مبانی برق و الکترونیک  48 3

 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:  

 انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول مکاترونیک کاربردی، امیر منعمیان اصفهانی، ، فرشاد برازنده،  •
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 ک یآزمکاترون 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  •
 پروژه عملی درس  •

 منابع و مراجع:  

 
 .امیرکبیر صنعتی دانشگاه مکانیک، مهندسی دانشکده مکاترونیک، آزمایشگاه دستورکار فرشاد، برآزنده،  •
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 و کنترل   ی ریاندازه گ  یها  ستمیس عنوان درس به فارسی:

 Measuring and Control Systems عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - کنترل اتومکانیک 48 3

 هدف:

  در قطعیت عدم مفهوم و مهندسی احتمال و آمار مبانی با  آشنایی آن، هایویژگی  و هاآزمایش در آن کاربرد و گیریاندازه  اصول و مفهوم با آشنایی

 و گیریاندازه  هایسیستم  در آنها عملکرد و نقش و مختلف عملگرهای و حسگرها با آشنایی متغیرها، ایبازه تخمین در آنها کاربرد و گیریاندازه 

 کنترل

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 ها) استانداردها، کالیبراسیون( گیری، کاربرد اندازه گیری در آزمایش مفاهیم اساسی و اصول اندازه  اساسی: مفاهیم •

  ای پواسون هندسی، نرمال، نمایی، گاما، ،  های احتمال گسسته و پیوسته) برنولی، دوجملهمتغیرهای تصادفی، توزیع   مبانی آمار و احتمال: •
t_student ای  ای و بازهگیری و آزمون فرضیه) توزیع میانگین و تقریب نرمال، قضیه حد مرکزی(، برآوردهای نقطه، چی اسکوئر(،  توزیع نمونه

 برای میانگین و واریانس، آزمون فرضیه

زم برای  های الهای محدود، آشنایی با تعداد آزمون گیری بر مبنای دادهگیری آماری، اندازه تئوری اندازه گیری:کاربرد آمار و احتمال در اندازه  •

 ای، رگرسیون و تحلیل همبستگیای و بازه گیری و برآوردهای نقطههر اندازه

 گیری، منابع خطا، انواع خطا و تصحیح آنخطاهای اندازه آنالیز عدم قطعیت: •

 طیف فرکانسی  های ورودی و خروجی، آشنایی با مفهوم دامنه، فاز و تبدیل فوریه وسیگنال ها:های استاتیک و دینامیک سیگنال ویژگی •

 های دارای چند ورودی ، سیستم  2و  1گیری، مدل مرتبه های اندازهارائه مدل برای سیستم گیری:های اندازهرفتار سیستم •

 جریان، مقاومت، ولتاژ گیری آنالوگ:آشنایی با وسایل اندازه •

تکنیک  برداری و وسایل دیجیتال:های نمونهآشنایی با تکنیک • با  تقویتآشنایی  داده های  ثبت  و  انتقال  با حسگرهای ،فیلتر،  ها، آشنایی 

 سنج جابجایی، آشنایی با حسگرهای دما، آشنایی با حسگرهای فشار، آشنایی با حسگرهای سرعت، آشنایی با حسگرهای شتاب و لرزه

 منابع و مراجع:  

 

• Figliola, R. S., and Beasley, D. E. "Theory and Design for Mechanical Measurements" John Wiley & 

Sons, Inc., 5th Edition, 2011. 

• Doeblin, E. O., and Manik, D. N.  "Measurement Systems: Application and Design" McGraw-Hill, 

5th Edition, 2004. 

• Freund’s, J. E. "Mathematical Statistics with Application" Pearson Education, 7th Edition, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 89/     مهندسی مکانیک   کارشناسی
 

 

 

 کنترل   یها  ستمی س  یطراح عنوان درس به فارسی:

 Control Systems Design عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - کنترل اتومکانیک 48 3

 هدف:

 کنترل  های سیستم در استفاده مورد اجزای و سازی پیاده کنترل، درس در شده ارائه مفاهیم تعمیق

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 عملگرها، درایورها، سنسورها، تقویت کننده ها :آشنایی با اجزای کنترل صنعتی •

 مقدماتی طراحی  و شبیه سازی درایور موتور، تقویت کننده سنسور و فیلتر آنالوگ مروری بر الکترونیک: •

مروری بر مدلسازی و روشهای شناسایی سیستمهای خطی، روشهای طراحی کنترلر با استفاده از روش مکان هندسی ریشه ها، روشهای    طراحی: •

و برنامه   PLCنس، طراحی کنترل سیستمهای زمان گسسته، آشنایی با طراحی کنترلر در حوزه فرکانس، روشهای طراحی کنترلر در حوزه فرکا

 و پیاده سازی عملی بر روی یک مدار نیوماتیک  I adderنویسی با زبان 

 منابع و مراجع:  

 

• Nise, Norman S. Control Systems Engineering. John Wiley & Sons, 2010.  
• Franklin, Gene F., J. David Powell, and Abbas Emami-Naeini. Feedback Control of Dynamic 

Systems. 6th ed. Prentice Hall, 2009.  
• Astrom, Karl J. and Hagglund Tore, PID Controllers: theory, design, and tuning, 2nd Ed. Instrument 

Society of America,1995 
• Franklin, Gene F., J. David Powell, and Michael L. Workman. Digital Control of Dynamic Systems. 

3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997. ISBN: 9780201820546. 
• Oppenheim, Alan, and George Verghese. Signals, Systems and Inference. Pearson, 2015. ISBN: 

9180133943283 
• Agarwal, Anant, and Jeffrey H. Lang. Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits. San 

Mateo, CA: Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, July 2005 
• Roberge, James K. Operational Amplifiers: Theory and Practice. John Wiley & Sons. 1975. 

 

 

  

http://www.elsevierdirect.com/product.jsp?isbn=9781558607354
https://ocw.mit.edu/resources/res-6-010-electronic-feedback-systems-spring-2013/textbook
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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 

 بسته تخصصی - 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: mechanics and control, 3/E. Pearson Education India, 2009. 

• 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, 2001. 
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 ی هوش محاسبات  یمبان  وان درس به فارسی:عن

 Computational Intelligence عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - محاسبات عددی  48 3

 هدف:

 فازی  های سیستم و مصنوعی عصبی های شبکه با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 عصبی  های شبکه معرفی مبحث اول: •
 Feed-Forwardتک الیه، شبکه های  Perceptron مبحث دوم: •

 شعاعی  ای پایه توابع مبحث سوم: •
 رقابتی  های انجمنی، شبکه : خاطراتمبحث چهارم  •
 فازی  های سیستم : معرفیمبحث پنجم  •
 فازی  روابط مبحث ششم: •
 فازی  قواعد و زبانی های متغیر مبحث هفتم: •
 فازی   های سیستم مبحث هشتم: •
 فازی   های سیستم طراحی مبحث نهم: •
 مکاترونیکی  های سیستم و کنترل در فازی منطق و عصبی های شبکه کاربرد مبحث دهم: •

 منابع و مراجع:  

• Wang, Li-Xin. A course in fuzzy systems and control. Prentice-Hall, Inc., 1996. 

• Fausett, Laurene V. Fundamentals of neural networks: architectures, algorithms and applications. 
Pearson Education India, 2006. 

• Engelbrecht, Andries P. Computational intelligence: an introduction. John Wiley & Sons, 2007. 

• Zurada, Jacek M. Introduction to artificial neural systems. Vol. 8. St. Paul: West, 1992. 

• Haykin, Simon. Neural networks and learning machines, 3/E. Pearson Education India, 2010. 

• Ross, Timothy J. Fuzzy logic with engineering applications. Vol. 2. New York: Wiley, 2004. 

 

 1387منهاج، مبانتی شبکه های عصبی، انتشارات دانشگاه  صنعتی امیر کبیر، دکتر باقر  •
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 خودرو   کی نامید   یمبان  عنوان درس به فارسی:

 Fundamentals of Vehicle Dynamics عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

مکانیکی ارتعاشات  48 3  بسته تخصصی - 

 هدف:

 خودرو  دینامیک مبانی و مباحث با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 تاریخچه خالصه توسعه صنعت خودرو، بیان دسته بندی ها خودروها موضوع، جایگاه و اهداف درس  مقدمه: •

مختصات، نیروها وگشتارهای تایر، مقاومت غلتشی تایر، نیروی جلوبری و لغزش طولی، نیروی ترمزی و سرخوردن،    مکانیک تایرهای بادی: •

 ری تایر، مدل سازی تایر برای مبحث شبیه سازی دینامیک خودرو خواص دورزنی تایر، عملکرد تایر روی سطح خیس، خواص سوا

انتقال قدرت و تعویض دنده،    خودرو:  وشتابگیری  ترمزگیری  عملکرد • نیروها و گشتاورهای آئرودینامیک، سیستم  معادالت حرکت طولی، 

ی پاد قفل، سیستم کنترل رانش، سیستم عملکرد ترمزگیری، راندمان ترمزگیری، فاصله توقف، طراحی سیستم ترمز گیری، سیستم ترمزگیر
 الکترونیکی پایداری 

پاسخ انسان به ارتعاش، معرفی مدل های راحتی سفر و کاربرد آن ها، مقدمه ای بر ارتعاشات اتفاقی، سطوح جاده، سیستم های    سفر:  راحتی •

 تعلیق، طراحی سیستم های تعلیق، سیستم های تعلیق نیمه فعال و فعال 

هندسه فرمان، هندسه آکرمن، معرفی مدل های مانوری و کاربرد آن ها، پاسخ ماندگار به ورودی فرمان، آزمایش خصوصیات   خصوصیات مانوری: •

 ای بر سیستم های چهار چرخ فرمان خودرو، مقدمه -مانوری خودرو، خصوصیات پاسخ گذرا، پایداری جهتی، سیستم حلقه بسته راننده

 خودرو صلب، واژگونی شبه استاتیک خودرو معلق )تعلیق دار(، حالت گذرای غلت، تجربه تصادف واژگونی شبه استاتیک  واژگونی خودرو: •

افزار    MATLABمعرفی و مقایسه چند کدشبیه سازی در محیط    تحلیل و مدل سازی کامپیوتری: • نرم  ، آشنایی و مدلسازی در محیط 

CARSIM  وADAMS 

 منابع و مراجع:  

• Wong, J. Y., “Theory of Ground Vehicles,” 3rd ed., John Wiley and Sons, Inc., 2000. 

• Gillespie, J. R., “Fundamentals of Vehicle Dynamics,” Springer Science, 1992. 

• Jazar R. N., D.L, “Vehicle Dynamics-Theory and Application,” Society of Automotive Engineers, 

Inc., 2008. 

• Milliken, William F. and Milliken, Douglas L., “Race Car Vehicle Dynamics,” Society of 

Automotive Engineers, Inc., 1995. 
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 یی فضا  یسامانه ها   کی نامید عنوان درس به فارسی:

 Spacecraft Dynamics عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  همنیازدروس  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - دینامیک تخصصی 48 3

 هدف:

 فضاپیماها، ماموریت ها و تاریخچه علوم و فناوری فضایی، سینماتیک و دینامیک حرکت مداری فضاپیما و سمت آن آشنایی با 

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 فضایی  فناوری و علوم با آشنایی مبحث اول: •
  کشور در فضایی فناوری و علوم : جایگاهمبحث دوم •

 فضایی  های مدار مکانیک مبحث سوم: •
 فضایی   های سیستم سینماتیک مبحث چهارم: •
 فضایی  های سیستم دینامیک  مبحث پنجم: •
 مدار  و سمت تعیین سیستم زیر مبحث ششم: •
 مدار  و سمت کنترل سیستم زیر  مبحث هفتم: •
 فناوری  فضایی، درخت های استاندارد و سیستم مهندسی مبحث هشتم: •

 منابع و مراجع:  

• Sidi, Marcel J. Spacecraft dynamics and control: a practical engineering approach. Vol. 7. Cambridge 
university press, 1997. 
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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 

2اجزا  یطراح ،1کارگاه ماشین ابزار  48 1  بسته تخصصی - 

 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 تراشهای موجود در سامانه مکانیکی انتخابی خشن تراشی شفت  ه دوم:جلس •

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

 های ساده سامانه انتخابی.فرز 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 چرخدندهگاه با استفاده از دستمارپیچ  آشنایی با نحوه ساخت چرخدنده جلسه هفتم: •

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

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

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

 های سامانه انتخابی.تکمیل ماشینکاری بادامک  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: •

سازی آن در رابطه با اجزاء سامانه مکانیکی اجزاء بر روی شفت با استفاده از انواع مختلف انطباقات و پیاده  آشنایی با نحوه مونتاژ  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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 عملیات حرارتی  عنوان درس به فارسی:

 Heat Treatment عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

1 انتقال حرارت ،م موادعل 32 2  بسته تخصصی - 

 هدف:

 دیگر  های آلیاژ و فوالد  حرارتی عملیات مختلف های روش با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

استحاله  ، دیاگرام آهن و کربن، مروری بر نفوذ )دیفیوژن( بازیابی و تبلور مجدد ، زنی و رشدجوانه.ساختمان درونی و خواص فلزات،   مبحث اول: •

 و عوامل مؤثر بر آنها T.T.T ،C.C.Tدیاگرامهای ، بینابینی و مارتنزیتی

روشهای مختلف عملیات حرارتی شامل) آنیل کردن، نرماله کردن، سخت کردن، تمپر کردن، مارتمپرینگ، آستمپرینگ(، عملیات  مبحث دوم: •

پذیری )آزمایش جومینی(،  ای(، سختیسخت کردن سطحی شامل: نیتریده کردن، کربوره کردن، کربونیتریده کردن، سخت کردن القائی و شعله

 محیطهای سردکننده

 فوالدهای مختلف و طرز استفاده از آنها  T.T.T ،C.C.Tپذیری، آشنائی با دیاگرامهای اثر عناصر آلیاژی بر قابلیت سختی :مبحث سوم •

 گیری، کنترل کیفیت( زدائی، تاب عملیات تکمیل سطح پس از عملیات حرارتی) برطرف کردن اکسیدها، گریس مبحث چهارم: •

 (قالبها، فنرها، هارخ دندهعملیات حرارتی قطعات متداول)چ 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: •

 منابع و مراجع:  

 گلعذار، اصول عملیات حرارتی، دانشگاه صنعتی اصفهان  •

 تویسرکانی، اصول علم مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان  •
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 جوشکاری   تکنولوژی روشهای  عنوان درس به فارسی:

 Welding Technology عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  همنیازدروس  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

(پ/ ه) 1انتقال حرارت  علم مواد  32 2  بسته 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:   •

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

Prentice-Hall, 1979. 
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 طراحی و ساخت قالب پرس  عنوان درس به فارسی:

 Press Die Design عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

طراحی قیدوبندها علم مواد،   32 2  بسته تخصصی - 

 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: •

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

 برش  قالب اجزاء طراحی و  طراحی معیار مبحث پنجم: •

 نقشه کشی قالب، روشهای ساخت قالب   مبحث ششم: •

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

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

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

 شش عمیق، عیوب قطعاتآنالیز کشش عمیق استوانه ای، پارامترهای ک مبحث دهم: •

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

 

• Techniques of  Press Working Sheet Metal; D.F.Eary – E.A.Feed 
• Metal Forming Handbook; Goppingen 
• Die Design Handbook; F.W.Wilson; SM 
• Metals Hand book; vol.4, Forming, ASM 
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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  

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 

• 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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 ود ی ها و قکارگاه ساخت قالب 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  بسته تخصصی - 

 هدف:

 آشنایی عملی با مباحث و روش های ساخت قالب و قید و بند

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

 CAD-CAM Lab عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

1 48 - 
طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر و 

 ماشینهای کنترل عددی 
 بسته 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 - 
طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر و 

 ماشینهای کنترل عددی 
 بسته تخصصی

 هدف:

 محور مانند نیم کره  3محور و اشکال عمومی  2.5و  2برنامه نویسی  برای قطعات  •
 داشتن ازقابلیت های دستگاه )ماشین وبخصوص کنترلر( شناخت کافی  •
 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 •

 صورت میگیرد. 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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 ماشین ابزار تولیدی  عنوان درس به فارسی:

 Production Machine Tools عنوان درس به انگلیسی:  

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - مکانیک برش فلزات  32 2

 هدف:

 مکانیکی  قطعات انبوه تولید روشهای و ابزار ماشین با آشنایی

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 تولیدی تراشکاری مبحث اول : •
  زنی شاانه، سانگ مخروط، چرخ هایدنده حلزونی، چرخ و سااده، مارپیچ، عمودی هایدنده تراش) چرخ دنده چرخ  ماشاینهای مبحث دوم: •

 ها(دندانه سطح پرداخت و
 کشیخان های ماشین مبحث سوم: •
 خزشی زنیسنگ چهارم:مبحث  •
  ها سرامیک ماشینکاری مبحث پنجم: •
 ها مهره و پیچها انواع انبوه تولید مختلف روشهای مبحث ششم: •
 دیگر( دقیق) هونینگ، لپینگ، روشهای قطعات پرداخت و ماشینکاری های : روشمبحث هفتم •
 خودکار تولید خطوط مبحث هشتم: •
 سریع سازی نمونه مبحث نهم: •

 منابع و مراجع:  

 ، سه جلدرکس میلر، دانشنامه ماشینکاری  •

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

• Joshi, Prakash Hiralal. Machine Tools Handbook: design and operation. McGraw-Hill Education, 
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 تست غیرمخرب  به فارسی:عنوان درس 

 NonDestructive Test عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس  دروس همنیاز دروس پیشنیاز  تعداد ساعت تعداد واحد 

 بسته تخصصی - تکنولوژی جوشکاری، علم مواد  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  تعداد ساعت 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 اصول ریخته گر  عنوان درس به فارسی:

 Principles of Metals Casting عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 بسته تخصصی - علم مواد 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 ترلغیرمخرب، کن مکانیکی، آزمایشهای 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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 حرارتی   عملیات   و   متالورژی  آز عنوان درس به فارسی:

 Metallurgy and Heat Treatment Laboratory عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس همنیاز دروس  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

 بسته تخصصی - علم مواد 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  •
 سنجی فلزات و آلیاژهای آهنی و غیرآهنیسختی  •
 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 •
 ی و مارتنزیتی،مروری بر نفوذ، دیاگرام آهن و کربن، استحاله بینابین •
 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(،  
 ومینی(، اثر عناصر آلیاژی بر قابلیت سختیهای کوئنچ شده، سختی پذیری )آزمایش جبازپخت یا تمپر کردن نمونه •

 منابع و مراجع: 

 
 تویسرکانی  ,مواد ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر علم اصول •

 اصول و کاربرد عملیات حرارتی، گلعذار، دانشگاه صنعتی اصفهان  •
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 مهندسی   احتماالت  و  آمار  عنوان درس به فارسی:

 Probability & Statistics عنوان درس به انگلیسی: 

 نوع درس دروس همنیاز  دروس پیشنیاز  تعداد ساعت  تعداد واحد 

1  ریاضی عمومی 32 2  بسته تخصصی - 

 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 •
 طمینان ا 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،  •

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

1فیزیک اندازه گیری، مقاومت مصالح  48 3 (پ/ هعلم مواد )   بسته تخصصی 

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

 سرفصل و رئوس مطالب: 

 های تراش ماشینسرفصل ها:  •
 کار های نگه دارنده ابزار و قطعهسامانه •
 جنس و هندسه ابزار برش •
 فرایندهای تراشکاری  •
 جعبه دنده دستگاه تراش  •
 هندسی قلم مقادیر بهینه شکل  •
 حرارت در برش فلزات مکانیک برش فلزات،  •
 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, 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 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. 

 


