
 ریاضیات مهندسی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 معادالت و ریاضی  )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

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

 
 مباحث

 
ایجاد معادالت دیفرانسیل 

 جزئی
 دیفرانسیل جزئیمعادالت  معرفی 
 بسط تیلور 
 به دست آوردن معادالت دیفرانسیل جزئی 
 مساله ي ارتعاش نخ ◦
 مساله ارتعاش غشا ◦
 معادله ي پیوستگی در سیاالت ◦
 ارتعاش طولی یک میله و ... ◦

  
 و ویژگی هاي آن فوریه سريمعرفی   سري فوریه

 تغییر بازه ي سري فوریه در حالت کلی 
 شرایط دریکله 
 فوریهفرم مختلط سري  

  
 روش جداسازي متغیر ها  حل معادالت دیفرانسیل

 انتگرال پویسان 
  روش تغییر پارامتر 

  
 تبدیل فوریه  تبدیالت

 تبدیل سینوسی فوریه ◦
 تبدیل کسینوسی فوریه ◦
 تبدیل مختلط فوریه ◦
 تبدیل الپالس 



 قضیه ي کانولوشن ◦
 شرایط وجود تبدیل الپالس ◦
 الپالس معکوس ◦
 استفاده از تبدیالت حل معادالت دیفرانسیل با 

  
 مروري بر اعداد مختلط  توابع مختلط

 توان رسانی اعداد مختلط 
 حل معادالت جبري مختلط 
 تعاریف منحنی ها و همسایگی و ... 
 حد توابع مختلط 
 پیوستگی توابع مختلط 
 معرفی توابع ابتدایی مختلط 
 مشتق توابع مختلط 
 توابع تحلیلی 
 خواص مقدماتی توابع تحلیلی 
 انتگرال در صفحه ي مختلط 
 انتگرال روي خط 
 قضیه ي انتگرال کوشی 
 فرمول انتگرال کوشی 
 نامساوي کوشی 
 قضیه ي لیوویل 
 قضیه ي موررا 
 سري ها 

 سري عددي ◦
 سري تابعی ◦
 سري توانی ◦
 سري تیلور ◦
 سري لورن ◦
 تکینگی توابع مختلط 
 قضیه ي باقی مانده 
 محاسبه ي انتگرال ها 

 
 

 منابع و مراجع
 Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics 



 استاتیکمکانیک 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 ریاضی  )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

 هدف
 ت تعادل و ایستام و آنالیز سازه هاي در حالآشنایی با مفاهیم نیرو و گشتاور و تعادل اجسا

 
 مباحث

 
شنایی با مفاهیم و تعاریف آ

 اولیه مورد نیاز
 کمقدماتی بر درس استاتی 
  مفاهیم اولیه و اصلی 
 مروري بر قوانین نیوتن 
 ها بردارها و قوانین ریاضی حاکم بر آن 

  

 بعدي 3و  2نیروهاي   سیستم نیرویی
 ممان 
 کوپل ها و زوج نیرو ها 
 منتجه نیرو ها و ممانها 

  

 بعدي  2تعادل در سیستم هاي   تعادل
 رسم دیاگرام آزاد نیروها  
 تعادل شرایط 
 بعدي 3تعادل در سیستم هاي  
 تعادل سیستم هاي معین و نامعین استاتیکی 

  

 خرپا هاي دو و سه بعدي  سازه ها
 قاب ها 
 ماشین ها 

 

 بار هاي گسترده  تردهنیرو هاي گس
 مرکز جرم 



 مرکز سطح و طول و احجام 
 مرکز سطوح و احجام مرکب 

  

 يمحور يرویمعادالت ن نییتع  آنالیز تیر ها
بار متمرکز و  بار گذاريبا  يرهایت يو رسم نمودار آنها برا یو گشتاور خمش یبرش يروین 

  گسترده گذاري
 یو گشتاور خمش یبرش يرویگسترده، ن بار گذاري نیوابط بر 

 

 متمرکز و گسترده یجانب يتحت بارهاکابل ها   کابل ها
 کابل هاي سهموي 
 کابل زنجیر 

 

 هاي اینرسی سطح و حاصل ضرب آنهاتعریف ممان   ممان هاي اینرسی سطح
 لنگر قطبی سطح 
 شعاع هاي ژیراسیون 
 انتقال و دوران محور ها 
 محور هاي اصلی 
 دایره ي مور 

 

 اصطکاك خشک نیقوان  اصطکاك
 اصطکاك در گوه ها، پیچ ها، یاتاقان ها، دیسک ها، کالچ هاي خشک و تسمه ها 
 اصطکاك غلتشی 

 

 مجازي تغییر مکان  يو روش انرژ يکار مجاز
 اصول کار مجازي 
 کاربرد اصلی کار مجازي در ماشین ها 
 روش انرژي پتانسیل 

 
 

 منابع و مراجع
 J. L. Meriam, L. G. Kraige, Engineering Mechanics Statics 
 Irving H. Shames, G. Rao, Engineering Mechanics Statics 
  Russell C. Hibbeler, Engineering Mechanics Statics 



 1مقاومت مصالح 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 استاتیک )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

 هدف
آشنایی دانشجویان با حل انواع روابط و مسائل در تحلیل استحکام مواد فلزي و غیر فلزي در جهت تحلیل علت شکست و خرابی 

 قطعات
 

 مباحث
 

 کرنش برشی و  تعریف کرنش تک محوري  در کشش و فشار  تنش و کرنش
رفتار االستیک در مقایسه با رفتار و مقایسه  تنش و کرنش حقیقیو   کرنش-نمودار تنش 

 پالستیک مواد
 مدول االستیسیتهو  قانون هوك 
 تغییر شکل عضوها تحت اثر بار محوري 
 مسایل نامعین استاتیکی 
 بارگذاري چند محوري و نسبت پواسون  
 تمرکز تنش   

  

  پیچش مقاطع مدور  چشیپ
 زاویه پیچش  و فرمول پیچش 
  پیچش میله هاي مرکب 
 یل توپرتطپیچش مقاطع مربع و مس 
 انرژي کرنش االستیک در پیچش 
 پیچش مقاطع جدار نازك با شکل سطح مقطع دلخواه 
 اتصال میله ها 

  

 تنش خمشی   تیر ها خمش خالص
 طراحی تیرها در خمش 
 تیرهاي مرکبخمش  

  

 تنشهاي برشی در عضوهاي جدار نازك  هاي برشی در خمش تنش



 مرکز برش 
  

 انتقال تنش صفحه اي  انتقال تنش و کرنش
 تنشهاي اصلی و جهات اصلی 
 تنشهاي برشی حداکثر و حداقل با زوایاي مربوطه 
 انتقال کرنش صفحه اي 
 کرنش هاي اصلی و جهات اصلی 
 حداقل با زوایاي مربوطهکرنش هاي برشی حداکثر و  
 دایره مور براي انتقال تنش و کرنش صفحه اي 

  

 تنشهاي ناشی از بارهاي خمش و پیچش  تنش هاي مرکب
 تنشهاي ناشی از بارهاي خمش و محوري 

  

 یل استوانه هاي جدار نازكلحت  
 هاي طولی و محیطی در استوانه ها تنش 
 هتنش در کر 
 نقدمه اي بر خمش نا متقارم 
 در تیر هاي خمیده تنش 

 
 

 منابع و مراجع
 E.P. Popov, Mechanics of Materials 
 F.P. Beer, E. Russell Johnston, Mechanics of Materials 
 Stephen P. Timoshenko, History of Strength of Materials 



 2مقاومت مصالح 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 مقاومت مصالح  ساعت در ترم) 32واحد ( 2
 

 هدف
انواع روابط و مسائل در تحلیل استحکام مواد فلزي و غیر فلزي در جهت تحلیل علت شکست و خرابی آشنایی دانشجویان با حل 

 و به دست آوردن تغییر شکل هاي مصالح در بارگذاري هاي متفاوت قطعات
 

 مباحث
 

 مصالح مقاومت ي برمرور  کلیات
 تنش التیتبدو  مباحث خمش لتکمی و مرور 
تنش در  التیتبد ده،یخم يرهایت یخمش و یمرکز برش ،خمش نامتقارن مرور و تکمیل 

 مرکب يبارگذار
 يمور سه بعد يهریکاربرد دا 
 ریزتیخ نییتعخیز تیر و روش هاي  
 استاتیکی نیبر مسائل نامع دیتأک 
 روش جمع آثار 

  

و شکست  میتسل يارهایمع
 مواد

 ترسکا  اریمع 
  ززیفون م اریمع 
 يتنش عمود بیشینه اریمع 
 شکست مواد ترد يارهایمع 

  

 یو کار خارج کیاالست يفهوم انرژم  يانرژ يروش ها
 مختلف  يبارگذار يبرا يرابطه انرژ نییتع 
  يمکان مجاز رییو تغ روین ،ياصل کار مجاز 
 مکان متقابل رییاصل تغ 
 روش بار واحد 
 کملم يانرژ 
 يضربه ا يکاربرد در بارگذارو  نینامع لیو کاربرد آنها در حل مسا انویگلیکاست يایقضا 

  



ستون ها يداریپا   یدر حالت تعادل يداریمفهوم پا  
 ستون ها يداریپا يتئور 
 آن يهاتیمحدود و متفاوت يمرز طیشرا يبرا لریاو يبار حد 
 خارج از مرکز يمحور يتحت بارها يداریپا 
 ستون ها -ریت و کمانش ستون ها یروابط تجرب 

 
 

 منابع و مراجع
 E.P. Popov, Mechanics of Materials 
 F.P. Beer, E. Russell Johnston, Mechanics of Materials 
 Stephen P. Timoshenko, History of Strength of Materials 



 علم و مواد
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 شیمی عمومی )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

 هدف
در جهت افزایش دانش  هاي آنها در ساخت قطعات مهندسیکنترل ریزساختار مواد، خواص فیزیکی و مکانیکی و قابلیت با آشنایی

 انتخاب مواد فلزي و غیر فلزي
 

 مباحث
 

 معرفی و کاربرد ها  مقدمه اي بر علم مواد
 و ... توضیح خواص مکانیکی، حرارتی، مغناطیسی 
 اتمی ساختمان 
 هاایزوتوپ 
 تناوبی جدول 
 عناصر بندي طبقه 

  

 هاي منفرد  اتم  اتمی د هايمروري بر پیون
 نیروهاي پیوند قوي 
 ملکولها 
 نیروهاي پیوندي نوع دوم 
 فواصل بین اتمی 

  

 تبلور  آرایش اتمی در جامدات
 سیستمهاي بلوري 
 بلورهاي مکعبی ◦
 بلورهاي شش وجهی ◦
 خاصیت چند شکلی بودن 
 شبکه چند اتمی 
 جهات بلوري 
 صفحات بلوري 
 ساختمان مواد غیر بلوري 

  



در و عیوب بی نظمی 
 جامدات

 عیوب نقطه اي 
 عیوب خطی 
 عیوب صفحه اي و حجمی 
 ها در جامداتناخالصی 
 محلول جامد در فلز 

  

 ساز وکار نفوذ  نفوذ اتمی در فلزات
 عوامل موثر 
 تعیین سرعت و نمودار توزیع اتمی 

  

 تنش  خواص مکانیکی
 کرنش 
 رفتار االستیکی 
 رفتار پالستیکی 
 چقرمگی 

  

نابجایی و تغییر شکل 
 پالستیک

 پالستیکروش هاي تغییر شکل  
 لغزش نا به جایی ◦
 دو قلویی شدن ◦
 هاي تقویت ساختارروش 
 تاثیر کار سرد ◦
 بازیابی 
 تبلور مجدد  
 رشد دانه 

  

و شکست خرابی  مقدمه  
 مبانی شکست 
 شکست نرم 
 شکست ترد 
 اصول مکانیک شکست 
 آزمایش چقرمگی شکست  
 تنش هاي سیکلی-خستگی 
 -منحنی  ◦
 تشکیل و توسعه ترك ◦
 خستگیعوامل موثر بر عمر  ◦
 رفتار خزشی-اثرات محیطی خزش 
 تنش و اثرات درجه حرارت 



 یابی دادههاي برونروش 
 آلیاژهاي مناسب براي دماهاي باال 

  

 حد انحالل  نمودار فاز
 فاز 
 ساختار میکروسکپی 
 تعادل فازي 
 اينمودار فاز تک سازنده 
 هاي دوتاییسیستم 
 تفسیر نمودار فاز  
 ايتک سازنده تشکیل میکروساختار در آلیاژهاي 
 ايخواص مکانیکی آلیاژهاي تک سازنده 
 هاي دوتایی یوتکتیکیسیستم 
 تشکیل میکروساختار در آلیاژهاي یوتکتیکی 
 هاي دیگرنمودارهاي تعادلی داراي فازهاي میانی یا سازنده 
 هاي یوتکتوئیدي و پریتکتیکی واکنش 
 قانون فاز گیبس 
 کربن-سیستم آهن 
 آهن کربنتشکیل فاز در آلیاژهاي  
 تاثیر سایر عناصر آلیاژي   

  

خوردگی و کاهش کیفیت در 
 مواد

 ؟افتدخوردگی چگونه اتفاق می 
 ؟شوندکدام مواد بیشتر دچار خوردگی می 
  ؟چه عواملی در محیط بر سرعت خوردگی موثر هستند 
 ؟چطور می توان خوردگی را کنترل و یا متوقف نمود 

 
 

 منابع و مراجع

 William D. Callister Jr., materials science and engineering an introduction 

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

 



 1دینامیک 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 استاتیک و معادالت (پ/ه) )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

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

 
 مباحث

 
 مقدمه   پیش گفتار

 تاریخچه تعاریف اصول و مفاهیم اولیه قوانین نیوتون  
  

 حرکت مستقیم الخط  سینماتیک ذره مادي
 ق زمانی  بردارها در مختصات دوارمشت 
 حرکت منحنی الخط در فضا  
 حرکت نسبی 

  
 قانون دوم نیوتون   سینتیک ذره

 معادله حرکت 
 حرکت مقید و غیرمقید  
 آزاد دیاگرام پیکره 
 الخطحرکت مستقیم  
 ايالخط صفحهحرکت منحنی  
 الخط فضاییحرکت منحنی 
 کار و انرژي  
 توان و بازده مکانیکی  
 تابع پتانسیل و انرژي پتانسیل  
 معادله کار و انرژي 
 اصل بقاء انرژي مکانیکی  
 ايو مقدار حرکت خطی ضربه و مقدار حرکت زاویه ضربه 
  برخورددر بقاء مقدار حرکت  



  
ذراتسینتیک مجموعه   قانون دوم نیوتون و معادالت حرکت   

 کار و انرژي  
 ضربه و مقدار حرکت  
 بقاء انرژي و مقدار حرکت 

  
اجسام و سینتیک سینماتیک 

 صلب
 سینتیک اجسام صلب در صفحه  
 ممان اینرسی حول یک محور  
 معادالت عمومی حرکت در صفحه  
 اصل داالمبر  
 کار و انرژي 
 ضربه و مقدار حرکت   
 مقدار حرکتبقاء  

 
 

 منابع و مراجع
 J. L. Meriam, L. G. Kraige, Engineering Mechanics Dynamics 
 Irving H. Shames, G. Rao, Engineering Mechanics Dynamics 

 



 ارتعاشات مکانیکی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 دینامیک و ریاضیات مهندسی )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

 هدف
 هاي آن بررسی کاربرد معرفی مفاهیم پایه و مبانی مبحث ارتعاشات و

 
 مباحث

 
 مدلسازي  مفاهیم و اصول ارتعاشات

 مفاهیم پایه 
 تقسیم بندي ارتعاشات 
 پروسه مدلسازي و تحلیل ارتعاشی 
 المان هاي فنر 
 لمان هاي جرم یا اینرسیا 
 المان هاي میرایی 
 حرکت هارمونیک 
 پدیده ضربان 

  

ارتعاشات آزاد سیستم هاي 
 یک درجه آزادي

 معادالت حرکت سیستم بدون میرایی 
 حل معادله دیفرانسیل حاکم 
 حرکت هارمونیک 
 سیستم پیچشی غیرمیرا ارتعاشات آزاد 
 شرایط پایداري 
 روش انرژي ریلی 
 ارتعاشات آزاد با میرایی ویسکوز 
 کاهش لگاریتمی ◦
 انرژي تلف شده در میرایی ویسکو ◦
 سیستم هاي پیچشی با میرایی ویسکوز 
 ارتعاشات آزاد سیستم داراي میرایی خشک 
 ارتعاشات آزاد با میرایی هیسترزیس 

  



ارتعاشات تحت تحریک 
 هارمونیک

 معادله حرکت 
 پاسخ سیستم بدون میرایی تحت نیروي هارمونیک 
 پاسخ سیستم میرا به تحریک هارمونیک نیرویی 
 پاسخ فرکانسی سیستم 
 پاسخ سیستم میرا به تحریک هارمونیک پایه 
 اسخ سیستم میرا به نامیزانی چرخانپ 
 ارتعاشات اجباري با میرایی کولمب 

  

ارتعاشات اجباري تحت 
ک عمومیتحری  

 پاسخ به نیروي پریودیک 
 پاسخ به نیروي غیرپریودیک 
 انتگرال کانولوشن ◦

 طیف پاسخ براي تحریک پایه ▪
 پاسخ سیستم از روش تبدیل الپالس ◦
 يروش عدد ◦

  

سیستم هاي چنددرجه 
 آزادي

 درجه آزادي  معادالت حرکت سیستم دو 
 درجه آزادي تحلیل ارتعاشات آزاد سیستم غیرمیرا دو 

 پیچشیسیستم  ◦
 کوپلینگ مختصات و مختصات اصلی ◦
 تحلیل ارتعاشات اجباري  ◦
 سیستم هاي نیمه معین 
 درجه آزادي معادالت حرکت سیستم چند 
 ضرایب اثر 
 معادالت الگرانژ 
 همسائل مقادیر ویژ 
 تعامد مودها 
 مقادیر ویژه تکراري 
 ارتعاشات آزاد سیستم هاي غیرمیرا 
 ارتعاشات اجباري سیستم هاي غیرمیرا  
 تعاشات اجباري سیستم هاي میراشده ویسکوزار 

  

 جاذب هاي دینامیکی بدون میرایی  کنترل ارتعاشات
 جاذب هاي دینامیکی با میرایی 

 
 

 منابع و مراجع
 Singiresu S. Rao, Mechanical Vibrations 



 Daniel J. Inman, Engineering Vibration 



 کنترل اتوماتیک
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 ارتعاشات مکانیکی )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

 هدف
 ها آن نیو روابط ب یکنترل يستمهایبا انواع س انیدانشجو ییآشنا

 
 مباحث

 
 الپالس لیبر تبد يمقدمها  مقدمه

  و معکوس میمستق لیتبد ◦
 ییو نها هیمقدار اول يایقضا ◦
 ها ستمیس يبند و طبقه فیتعر 
 حالت يمدل فضا 
 یبلوک يها اگرامید 
 و اثرات آن دبکیدر مورد ف یاتیکل 
 لیتابع تبد 
 )سونی(روش م یبلوک يها اگرامید يسادهساز 

  

 ستمیس یاضیر يمدل ساز
 اه

 یکیمکان يها ستمیس یاضیر يمدل ساز 
 یکیالکتر يها ستمیس یاضیر يمدل ساز 
  یکیالکترومکان يها ستمیس یاضیر يمدل ساز 
 یکیدورلیه يها ستمیس یاضیر يمدل ساز 

  

 حالت گذرا و ماندگار  ها ستمیس یپاسخ زمان
 مشخصات حالت گذرا  
 یجهش ◦
 زمان نشست و... ◦
 ماندگار) يحالت ماندگار (خطا 
 ستمیاثر کنترل کننده ها بر مشخصات حالت گذرا و ماندگار س یررسب 

  

کننده ها کنترل  کیوماتین یصنعت يکنترل کننده ها  



  کیدرولیه یصنعت يکنترل کننده ها 
 .کیالکترون یصنعت يکنترل کننده ها 

  

  تسیهورو-تبه روش را يداریپا لیتحل  تحلیل پایداري 
 یکنترل يها ستمیس یو طراح لی) در تحلRoot Locusها ( شهیر یروش مکان هندس 

  

هاستمیس یپاسخ فرکانس  یپاسخ فرکانس شینما يروش ها  
 ستیکوئیبه روش نا یفرکانس دانیدر م ستمهایس يداریپا یبررس 
 یمشخصات پاسخ فرکانس 
 حد فاز و بهره ◦
 و... دیتشد ممیماکس ◦

  

کنترل و طراحی  میتنظ
هاکننده  

 هاکنترل کننده میتنظ 
 کنترل يستمهایبهبود کار س يها براجبران کننده یطراح 
 کولزیو ن گلریبه کمک جداول ز PID يکنترلرها یطراح 

 
 

 منابع و مراجع

 Katsuhiko Ogata, Control engineering, 5th edition 



 1مکانیک سیاالت 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 (پ/ه) دینامیک و معادالت و ترمودینامیک  )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

 هدف
 آشنایی با قوانین پایه مکانیک در محیط سیال و رفتار آن در حالت سکون و حرکت

 
 مباحث

 
آن  آشنایی با سیال، مفاهیم

  و خواص
 ویسکوزیته 
 کشش سطحی 
 زاویه تماس 
 فیلم سیال 

  

 قانون پاسکال و برایند نیروي فشار  هیدرواستاتیک
 تعادل در سیال و توزیع فشار هیدرواستاتیک 
 اصول کار مانومتر و فشارسنجی 
 محاسبه نیروي ناشی از فشار وارد شده به صفحه تخت 
 صفحه منحنیمحاسبه نیروي ناشی از فشار وارد شده به  
 ورقانون ارشمیدس و نیروي وارد شده به جسم شناور و غوطه 
 پایداري تعادل جسم شناور 

  

 معرفی دیدگاه الگرانژي و اولري  حرکت شناسی سیال
 بیان تفاوت ذره مادي و نقطه فضایی 
 معرفی مفهوم خط جریان، خط رگه، خط مسیر و خط زمان 

  

شکل انتگرالی قوانین 
 سیالمکانیک در 

 بیان تفاوت سیستم و حجم کنترل 
 قضیه انتقال رینولدز و تبدیل دیدگاه الگرانژي به اولري 
 تبیین مفهوم تغییرات زمانی و تغییرات جابجایی در حجم کنترل 
 قانون بقاي جرم و معادله پیوستگی 
 قانون دوم نیوتن و معادله مومنتم 
 یل کاربرديترکیب معادله هاي پیوستگی و مومنتم براي تحلیل مسا 



 نیروي وارد شده به پره ◦
 توربین، جت، نازل ◦
 معادله مومنتم زاویه اي 
 معادله توربوماشین اولر ◦
 ترکیب معادله پیوستگی و مومنتم در امتداد خط جریان 
 معادله اولر براي خط جریان ◦
 معادله برنولی، فرضیات آن و کاربردها ◦
 مفهوم فشار استاتیکی، دینامیکی و کل ◦
 لوله پیتو ◦
 قانون اول ترمودینامیک و معادله انرژي 
 ساده سازي براي خط جریان و معادله برنولی تعمیم یافته ◦
 مفهوم هد پمپ، هد توربین و هد تلف شده ◦

  

 تفاوت کمیت هاي فیزیکی با اعداد ریاضی و مفهوم بعد، واحد و اندازه  تحلیل ابعادي
 ابعاد کمیت هاي فیزیکیسیستم آحاد و مفهوم ابعاد اصلی و نحوه استخراج  
 اصل همگنی ابعادي 
 هاهاي بی بعد و نحوه استخراج آنقضیه پاي باکینگهام، گروه 
 تشابه 
 هندسی ◦
 سینماتیکی ◦
 دینامیکی ◦
 هاي موفقکاربرد تشابه در تعمیم نتایج آزمایشگاهی و نمونه 
 ضریب پساي استوانه و کره ◦
 افت فشار در لوله و نمودار مودي ◦

 
 منابع و مراجع

 White, F.M, Fluid Mechanics, McGraw-Hill 
 Fox, McDonald, Introduction to Fluid Mechanics 



 2مکانیک سیاالت 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 (پ/ه) و ترمودینامیک  سیاالت مکانیک  )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

 هدف
 کاربرد قوانین مکانیک سیاالت در تحلیل مسایل مهندسی

 
 مباحث

 
 اولريشتاب سیال در دیدگاه   معادالت دیفرانسیلی سیال

 تبدیل حجم کنترل انتگرالی به دیفرانسیلی و برعکس 
 معادله پیوستگی 
 معادله مومنتم 
 ايمعادله مومنتوم زاویه 
 معادله انرژي 
 شرایط مرزي معادالت دیفرانسیلی 
 تابع جریان 
 ورتیسیتی و جریان چرخشی و غیر چرخشی 
 جریان غیر چرخشی غیر لزج و تابع پتانسیل 
 و تابع پتانسیل هاي پایه تابع جریانحل 
 اي هاي پیچیده با ترکیب حل هاي پایهتحلیل جریان 

  

 جریان اطراف اجسام باریک و پهن  جریان خارجی
 مفهوم الیه مرزي 
 معادله انتگرالی فون کارمن براي الیه مرزي 
 معادالت دیفرانسیلی الیه مرزي و حل بالزیوس براي جریان آرام 
 مغشوش آشنایی با توربوالنس و الیه مرزي 
 تأثیر گرادیان فشار روي الیه مرزي 
 روابط تجربی براي جریان خارجی اطراف اجسام 

  

 هاي جریان درون لوله و عدد رینولدزرژیم  جریان داخلی
 تحلیل جریان آرام درون لوله و محاسبه افت فشار 
 روابط نیمه تجربی براي جریان مغشوش 



 با مقطع دایروي جریان درون لوله 
 انواع مسایل مربوط به لوله  
 هاي غیر دایرويجریان در لوله 
 هاي موضعیافت 
 لوله تحلیل شبکه 
 دیفیوزرها 

  

 پذیرسرعت انتشار صوت در سیال تراکم  پذیرجریان سیال تراکم
 جریان آیزنتروپیک 
 موج ضربه عمودي 
 پذیر آدیاباتیک همراه با اصطکاكجریان تراکم 
 اصطکاك همراه با انتقال حرارتپذیر بدون جراین تراکم 
 پذیر دو بعديجریان تراکم 
 موج انبساطی 

 
 

 منابع و مراجع
 White, F.M, Fluid Mechanics, McGraw-Hill 
 Fox, McDonald, Introduction to Fluid Mechanics 

 
 



 1ترمودینامیک 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 معادالت (پ/ه) )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

 هدف
 ها در تحلیل مسایل مهندسیآشنایی با قوانین ترمودینامیک و نحوه استفاده از آن

 
 مباحث

 
مقدمات و آشنایی با 

 مفاهیم
 مفهوم سیستم 
 ماکروسکپی و میکروسکپی هايدیدگاه 
 ها به گسترده و متمرکزبندي آنمفهوم خواص و دسته 
 خواص دما، فشار، حجم مخصوص 
 مفهوم تعادل، فرآیند، فرآیند شبه تعادلی، چرخه 
 آل معرفی گاز ایده 

  

تحلیل انرژي در 
 سیستم بسته

 ها و محاسبه آنمفهوم کار، حالت 
 براي چرخه اي قانون اول ترمودینامیکبیان پایه 
 مفهوم انرژي داخلی و قانون اول ترمودینامیک براي فرآیند 
 )هم فشار، هم دما، هم حجم، آدیاباتیک(معرفی انواع فرآیندها  
 آلانتالپی، انرژي داخلی، ظرفیت حرارتی ویژه براي گاز ایده 

  

 معرفی ماده خالص  خواص مواد خالص
 قانون فاز گیبس و نمودار  
 گانهشباع، تک فاز، نقطه بحرانی، نقطه سهمعرفی نواحی ا 
 معرفی جداول بخار 
 بخار-جدول اشباع مایع ◦
 جدول بخار فوق گرم ◦
 جدول مایع متراکم ◦

  

تحلیل انرژي در 
 سیستم باز 

 معرفی مفهوم سیستم باز و حجم کنترل 
 استخراج قانون بقاي جرم براي سیستم باز 



 بازاستخراج قانون اول ترمودینامیک براي سیستم  
 مفهوم فرآیندهاي گذرا، پایا، شرایط یکنواخت 
 تحلیل انرژي در اجزاي مختلف 
 کمپرسور ◦
 پمپ ◦
 توربین ◦
 مبدل حرارتی ◦
 شیر اختناق ◦
 کن مخلوط ◦

  

قانون دوم 
 ترمودینامیک

 پذیري مفهوم بازگشت 
 پذیر ماشین حرارتی بازگشت 
 هاي قانون دوم ترمودینامیکبیان 
 پالنک-کلوین ◦
 کلوزیوس ◦
 پذیر ماشین حرارتی برگشتراندمان  
 چرخه کارنو 
 ناپذیري بازگشت 
 نامساوي کلوزیوس 
 تعریف انتروپی و محاسبه آن با استفاده از جداول ترمودینامیکی  
 اصل افزایش انتروپی 
 تحلیل قانون دوم ترمودینامیک براي سیستم بسته 
 تحلیل قانون دوم ترمودینامیک براي سیستم باز 

  

ترکیب قانون اول و 
-دوم ترمودینامیک

 اگزرژي

 مفهوم کار بازگشت پذیر و قابلیت کاردهی 
 معرفی اگزرژي به عنوان یک خاصیت ترمودینامیکی 
 تحلیل اگزرژي براي سیستم بسته 
 تحلیل اگزرژي براي سیستم باز 
 بازگشت ناپذیري و راندمان قانون دوم 

 
 

 منابع و مراجع
 Sonntag, R.E., Borgnakke, C., Van Wylen, G.J. Fundamentals of thermodynamics 
 Moran, M.J., Shapiro, H.N, Fundamentals of Engineering Thermodynamics 

 
 



 2ترمودینامیک 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 (ه) سیاالت  مکانیک و ترمودینامیک  )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

 هدف
 هاي مختلف مهندسی مکانیککاربرد اصول ترمودینامیک در زمینه

 
 

 مباحث
 

هاي توان و چرخه
 سرمایش

 چرخه رنکین 
 چرخه ساده ◦
 بازیاب ◦
 بازگرمایش ◦
 آلاثرات واقعی و انحراف از حالت ایده ◦
 تولید ترکیبی توان و حرارت ◦
 هاي گازيچرخه 
 چرخه استاندارد هوا ◦

 چرخه برایتون ◦
 چرخه اریکسن ◦
 چرخه توربین گازي با بازیاب ◦
 چرخه توربین گازي براي رانش جت ◦
 چرخه ترکیبی توربین گاز و بخار ◦
 چرخه موتورهاي رفت و برگشتی 
 ه اتوچرخ ◦
 چرخه دیزل ◦
 چرخه استرلینگ ◦
 چرخه توربوشارژ ◦
 چرخه سرمایش 
 چرخه سرمایش تراکمی ساده ◦
 آلاثرات واقعی و انحراف از حالت ایده ◦



 مبردها ◦
 چرخه سرمایش جذبی ◦
 چرخه سرمایش گازي ◦

  
روابط 

 ترمودینامیکی
 روابط ماکسول 
 روابط ترمودینامیکی براي ماده همگن 
 کالپیرون-معادله کلوزیوس 
 روابط انرژي داخلی، انتالپی و انتروپی 
 پذیري و انبساطضرایب تراکم 
 خواص گاز واقعی و معادالت حالت 
 پذیري عمومیضریب تراکم 
 نمودارهاي عمومی براي انحراف انتالپی و انتروپی 
 هاخواص مخلوط 

  
 آلهاي ساده براي مخلوط گازهاي ایدهمدل  هاي گازيمخلوط

 بخار آب آل ومخلوط گاز ایده 
 اشباع آدیاباتیک 
 رطوبت سنجی و نمودار سایکرومتري 
 فرایندهاي تهویه مطبوع 

  
هاي واکنش

 شیمیایی 

 هاسوخت 
 واکنش شیمیایی احتراق 
 انتالپی تشکیل و محاسبه انرژي احتراق 
 دماي آدیاباتیک شعله 
 قانون سوم ترمودینامیک و انتروپی مواد 
 احتراقتحلیل قانون دوم ترمودینامیک براي  

  
جریان سیال 

 پذیرتراکم

 مفهوم خواص سکون و استاتیک 
 معادله مومنتوم براي حجم کنترل شبه یک بعدي 
 آلانتشار امواج و سرعت صوت در گاز ایده 
 جریان آیزنتروپیک شبه یک بعدي در نازل همگرا 



 واگرا-جریان آیزنتروپیک شبه یک بعدي در نازل همگرا 
 موج ضربه عمودي 
 واگرا-جریان شبه یک بعدي در نازل همگرا تحلیل کلی 

 
 

 منابع و مراجع
 Sonntag, R.E., Borgnakke, C., Van Wylen, G.J. Fundamentals of thermodynamics 
 Moran, M.J., Shapiro, H.N, Fundamentals of Engineering Thermodynamics 

 
 



 1انتقال حرارت 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 (پ/ه) (پ/ه) و مکانیک سیاالت  ترمودینامیک  )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

 هدف
 ها در تحلیل مسایل مهندسیآشنایی با قوانین انتقال حرارت و نحوه استفاده از آن

 
 مباحث

 
 مفهوم انتقال حرارت و اشکال آن  مقدمات و آشنایی با مفاهیم

 هدایت ◦
 جابجایی ◦
 تشعشع ◦
 انتقال حرارت ترکیبی و معادله انرژي 

  

 قانون هدایت فوریه  هدایت
 معادله هدایت درون ماده 
 شرایط مرزي 
 هدایت یک بعدي پایا 
 مقاومت حرارتی ◦
 دیوار ترکیبی ◦
 مقاومت تماسی ◦
 مختصات شعاعی و کروي ◦
 )فین(سطوح گسترده  ◦
 هدایت دو بعدي پایا 
 روش تفکیک متغیرها ◦
 شکلیروش ضریب  ◦
 روش عددي ◦
 هدایت گذرا 
 مدل جرم متمرکز ◦
 نمودارهاي هایزلر-اثرات مکانی ◦
 جسم نیمه بینهایت ◦
 روش عددي ◦



  

 مفاهیم پایه  تشعشع
 توزیع پالنک و تابش جسم سیاه 
 قانون انتقال وین 
 تابش باندي 
 ضریب صدور و جسم خاکستري 
 قانون کرشف 
 تابش جسم سیاه بین سطوح 
 مفهوم ضریب شکل 
 انتقال حرارت تشعشعی بین سطوح سیاهشبکه  
 سپر تشعشعی 

  

 الیه مرزي سرعت و الیه مرزي دما  اصول جابجایی 
 معرفی ضریب جابجایی محلی و متوسط 
 معادله الیه مرزي  

  

 تحلیل الیه مرزي روي صفحه تخت  جابجایی خارجی
 شرط مرزي دما ثابت و شار ثابت 
 الیه مرزي روي صفحه با طول اولیه عایق 
 روابط تجربی 
 جابجایی روي استوانه و کره 
 جابجایی روي دسته لوله 

  

 توسعه یافتگی هیدرودینامیکی و حرارتی  جابجایی داخلی
 معادله انرژي و دماي متوسط 
 تحلیل جابجایی در ناحیه توسعه یافته 
 تحلیل جابجایی در ناحیه در حال توسعه 
 تغییر خواص فیزیکی با دما 
 غیر دایرويجابجایی در مقاطع  

 
 منابع و مراجع

 Bergman, L.T., Incropera, F.P., Dewitt, D.P., Lavine A.S., Introduction to heat 
transfer. 

 Holman, J.P., Heat transfer. 
 



 1طراحی اجزا 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 )هو علم مواد ( و دینامیک  مقاومت مصالح  )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

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

 قطعات
 

 مباحث
 

 و مراحل آن کیمکان یدر مهندسی مفهوم طراح  مقدمه طراحی
 در قبال محصول يریپذتیو مسئول یمنیا ،یمراحل مختلف طراح نیرابطه ب 
 اطمینان تیقابلو  نانیاطم بیضرمفاهیم  
 خواص مکانیکی مواد مهندسی 
 کلیاتی از روش هاي تولید 
 کلیاتی از عملیات حرارتی 
 سیستم نامگذاري فوالدها 

  

مروري بر مباحث مکانیک 
 جامدات

 مختلف بارگذاري ساده و مرکبانواع  
 تنش يمولفه ها 
 کرنش-روابط تنش 
 یرشبو  یچشیپ ،یخمش ،یطول ياز برگذار یناش يتنش ها 
 هاي اصلی و دایره مورتنش 

  

 مکان به روش رییتغ افتنی  تغییر شکل ها و سفتی
 يریانتگرال گ ◦
 یکرنش يانرژ ◦
 انویگلیکاست هیقض 

  

يدر بارگذار یشکست و خراب
یکیاستات  

 در مواد مختلف میمختلف شکست و تسل يها يتئور 
 در مواد نرم (ترسکا) یحداکثر برش میتسل اریمع 
 در مواد نرم ززیفون م میتسل اریمع 



 مور در مواد نرم -ار کولمب یمع 
 در مواد ترد يحداکثر تنش عمود اریمع 
 در مواد ترد مور بهبود یافته اریمع 
 طراحی بر اساس قابلیت اطمینان 
 تنشتمرکز  
 طراحی بر اساس مکانیک شکست 

  

 يشکست در بارگذار
)ی(خستگ یکینامید  

 عمر –روابط تنش  و عمر – یروابط کرنش 
 یحد دوام، استحکام خستگ 
 حد دوام حیتصح بیضرا 
 اریبه ش تیتمرکز تنش و حساس 
 ینوسان يتنش ها 
 یخستگ يارهایمع 
 یانباشتگ یاز خستگ یناش بیآس 
 مسائل خستگیرویکرد مکانیک شکست در  

  

 تعریف و مفاهیم کلی   طراحی شفت
 طراحی شفت بر اساس تنش و روابط کلی در مورد تنش هاي موجود 
 تلرانش ها و انطباقات 

  

دائم  ریاتصاالت غ یطراح
و پرچ) و مهره چیپ(  

 چیدنده پ يو استانداردها فیتعار 
 قدرتانتقال  يها جیپ 
 عضوها یسفتو  ها و مهره چیپ یسفت 
 یچاستحکام پ 
 یخارج یکشش ياتصاالت تحت بارها 
 بار آن شیبا پ چیرابطه گشتاور وارد بر پ 
 اتصاالت  دربار  شیپ 
 در اتصاالت یکینامید يبارگذار 
 وارد بر اتصاالت یبرش يبارها 
 معرفی انواع پرچ ها و نحوه ي پرچ کاري 
 چینش مناسب پرچ ها 
 نمونه اي از محاسبات پرچ ها 

  

 اتصاالت دائم یطراح
گرم) میلحي و جوشکار(  

 يجوشکار ينمادها 
 ییلب به لب و گلو يهاجوش 
 ادر جوش ه یچشیپ يهاتنش 
 ها یدر جوش یخمش يتنش ها 



 یاستحکام اتصاالت جوش 
 یکیاستات يبارگذار 
 یخستگ يربارگذا 

  

یکیمکان يفنرها   چیمارپ يتنش در فنرها  
 چیمارپ يشکل در فنرها رییتغ 
 یکشش يفنرها 
 يفشار يفنرها 
 مواد فنر 
 یکیاستات يدر بارگذار يفشار چیمارپ يفنرها 
 یخستگ يبارگذار 
 یچشیپ چیمارپ يفنرها یطراح 

 
 

 منابع و مراجع
 Richard G. Budynass, J. keith Nisbett, Shigley’s Mechanical Engineering Design 

 



 2طراحی اجزا 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

  کشی صنعتی و نقشه  اجزا طراحی ساعت در ترم) 48واحد ( 3
 

 هدف
 ها و سیستم هاي کالچ و ترمز دندهها، چرخآشنایی با طراحی اجزاء ماشین شامل انواع یاتاقان

 
 مباحث

 
 مخازن استوانه اي جدار ضخیمتحلیل تنش در   مسائل متقارن محوري

 تحلیل تنش در انطباقات پرسی 
 تحلیل تنش در بارگذاري تماسی 
 انتقال گشتاور با استفاده از اتصاالت محکم و مطمئن 
 انتقال گشتاور با استفاده از اتصاالت اصطکاکی 

  

 آن يریگاندازه يهاو روش گرانروي فیتعر  یلغزش اتاقانی
 با آنها ییروغن و آشنا ياستانداردها 
 جداول روغن 
 لیدخ يبا پارامترها ییپتروف و آشنا اتاقانیمدل  
 روغن لمیف يداریو ناپا يداریپا 
 يروغن اتمسفر هیبا تغذ یکینامیدرودیه يها اتاقانی يدو بعد لیتحل 
 حاکم يمعادله ها يبند فرمول 
 يسه بعد يبند فرمول 
 اتاقانیمعادالت  یحل منحن 
 کارکرد يانتخاب روغن مناسب برادرجه حرارت کارکرد و  
 اتاقانیحاکم بر کارکرد  يبدست آوردن پارامترها 
 ها اتاقانی نیبوش و پوسته ا یساختار و جنس 
 نروغ هیتغذ يروشها 
 روغن تحت فشار هیبا تغذ يها اتاقانیساختار  
 بدست آوردن درجه حرارت تعادل 
 مختلف کار کرد طیدر شرا مناسب بدست آوردن روغن 

  



ی غلتک غلتش اتاقانی
 اياستوانهو  ياساچمه

 یغلتش ياتاقانهای یساختار کل 
 دقت ساخت و جنس آنها 
د انجمن سازندگان یاتاقان ها در استاندار نگیها و رولربر نگیبلبر ییو شناسا ينامگذار 

  )غلتشی امریکا (
 ها و ساختار و کاربرد آنها نگیولربرها و ر نگیانواع بلبر 
 ها نگیها و رولربر نگیعمر بلبر فیتعر 
 از انواع آنها کیهر  يضرائب بار برا 
 دینامیکی و  ییستایاحمل بار  تیظرف 
 عوامل مؤثر بر عمر 
 مناسب یغلتش اتاقانی نییاستفاده از جداول جهت تع 
 ها نگیولربرها و ر نگیبلبر هیمرور بر جداول کل 
 يمالحظات کاربرد و نصب و روغن کار 
 نصب يها تلرانس 
 يو شناور حیصح تیتثب 
 و استاندارد آنها يمحور تیتثب يروشها 
  ينوار نمد 
 یتماس ریغ 

  

 و کاربرد و انواع آنها  های ژگیها و وانتقال قدرت توسط چرخدنده فیتعار  چرخدنده ها
 تماس دنده ها کینماتیس 
 نولوتیوش اپ یمنحن 
 ایدنده در دن يهاداستاندار 
  کیمتر يهادنده 
 معمول يساخت چرخدنده و روشها يکنولوژت 
 مربوطه یهندسه تماس و روابط هندس 
 تداخل و رفع آن 
 ساده يها چرخدنده 
 ها دنده یکیروابط حاکم بر استحکام استات 
 یخمش یو امکان بروز خستگ یکینامیاثرات د 
 یکینامید يدندانه ها در بارها یخمش یاستحکام خستگ 
 دندانه ها یسطح یخستگ 
 ها سطح دنده یلکچ دهیدو استوانه و پد یدگیتنش له يبرا هرتزروابط تنش  
 دندانه ها یسطح یاستحکام خستگ 
 آنها يجهت سختکار یحرارت اتیها عمل جنس چرخدنده 
 نهیها و بدست آوردن ابعاد به چرخدنده یطراح يمتدولوژ 
 يمواز يبا محورها چیمارپ يها چرخدنده 

 فیتعار ◦
  ایمزا ◦
 تهایمحدود ◦



  نسبت به چرخدنده ساده یکینامیو د یکینماتیدر روابط س راتییتغ ◦
با  کالیهل يها دندهچرخ یو تلرانس یو مالحظات ساخت یو سطح یوابط استحکام خمشر 

 يمواز ریغ يمحورها
 )حلزون (حلزون و چرخ یحلزون يها کاربرد چرخدنده  
 فیعارت ◦
 کاربردها ◦
 ایو مزا ها تیمحدود ◦
 ییرویو ن یکینماتیروابط س 
 و اثر آن بر راندمان راهنما هیو زاو لیتبد نسبت 
 قابل انتقال دیتوان مف نیتخم 
 مالحظات ساخت و مواد 
 یمخروط يچرخ دنده ها 
 ساده یمخروط يها چرخدنده 
 یکیناتیروابط س 
 ییرویروابط ن 
 یو سطح یدر محاسبات استحکام خمش الزماشاره به ضرائب  
 چیمارپ یمخروط يها چرخدنده 
 چرخدنده صفحه  
 تاجیچرخدنده  

  

انتقال قدرت  يدستگاه ها
 انعطاف پذیر

 انتقال توان يانواع روشها 
 نوع محرکه ها تسمه ها نشیانتقال توان و عوامل مؤثر در گز یکیمکان يانواع روشها 
 در ارتباط با انتقال قدرت توسط تسمه  هیاول فیتعار 
 تخت و روابط حاکم بر آنها يتسمه ها 
 تخت يتسمه ها رساختا 
 کشش تسمه ها شپی 
 انتقال مواد (نقاله ها)  يکاربرد تسمه تخت برا 
 شکل و ساختار و کاربرد آنها  يهاتسمه 
 شکل  يانواع تسمه ها 
 کارکرد بیضر نییعت 
 انتخاب تسمه مناسب و تعداد آن ياستانداردها 
 فهیچند رد يهاقرقره یطراح 
 شکل  يهاتسمه يریدر بکارگ یفن اتعمر تسمه، مالحظ نیتخم 
 دار دندانهي هاتسمه 
 انتقال قدرت یغلتک يرهایزنج 
 ریزنج يریبکارگ لیدال حیتشر 
 ریشناخت ساختار زنج 
 مناسب ریدر انتخاب زنج و  استاندارد  



 فهیو چند رد کی يرهایزنج 
 ریمشخصات چرخ زنج 
 رهایساخت چرخ زنج رد کیمالحظات تکنولوژ 
 استفاده شده در انتقال مواد يرهایزنج 
 و کاربرد آنها میتا يها تسمهی معرف 
 خاص يرهایزنج 
 ساختمان، انواع، کاربرد و روش محاسبه یمیس يهاطناب 

  

نگلیپکو و ترمزها و کالچها  یصنعت يو کاربردها فیتعار  
 یمخروط يها کالچ 

 کاربردها وساختار  ◦
 روابط حاکم ◦
 یسکید يها کالچ 
 حاکم یوابط اساسر ◦
 ثابت شیفشار ثابت و سا ◦
 در خودروها یسکید يها ساختار کالچ ◦
 چند صفحه و کاربرد آنها یسکید يها کالچ ◦
 یسکید يترمزها 
 و کاربردها ایمزا ◦
 روابط حاکم  ◦
 وهابه لنت ها در خودر رویانتقال ن زمیو مکان یسکید يساختار ترمزها ◦
 خشک و تر يها لنت یسکید يهاچ مالحظات ساخت و مواد در ترمزها و کال ◦
 يا تسمه يترمزهاها و چ کال 
 کاربردها ◦
 وارده به تسمه يها کار و تنش زمیمکان ◦
 يتسمه اچ هرزگرد در کال یپول ◦
 يا تسمه يدر ترمزها رویاعمال ن ◦
 يتسمه ا يدر ترمزها یخود قفل ◦
 ی کفشک يترمزها 
 یخود قفل دهیصول کارکرد و پدا ◦
 و خارج کاسه و روابط حاکم بر آنها یداخل یکفشک يرمزها ◦
 دو طرف يها لنتتفاوت عملکرد  ◦
 یکفشک يجهت بهبود عملکرد ترمزها ياصالحات ساختار ◦
 در خودروها یکفشک يساختار ترمزها ◦
 از مرکز زیگر یکفشک يهاچ کال ◦

 تهایکاربردها و محدود ▪
 یمالحظات طراح ▪

 لوال در مرکز با یککفش يهاچ کال ◦
 روابط حاکم  ▪



 و کاربرد ایمزا ▪
 و کاربرد آنها یرمالشیغ يهاچ اشاره به کال 

 
 

 منابع و مراجع
 Richard G. Budynass, J. keith Nisbett, Shigley’s Mechanical Engineering Design 

 



 مبانی برق و الکترونیک
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 کدانشکده مهندسی مکانی

 

 پیشنیاز تعداد واحد
 2فیزیک  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

، آشنایی با مدار سه فاز ، تحلیل مدارهايDCو  AC، تحلیل مدارهاي یآموزش مبانی برق و الکترونیک، آشنایی با اجزا الکترونیک
 ها و ژنراتور ها و انواع موتورهاي مغناطیسی 

 
 مباحث

 
 مقدمه  فصل اول

 تعاریف اولیه مدارهاي الکتریکی 

  

 مدار هاي الکتریکی جریان مستقیم  فصل دوم
 معرفی اجزا  
 روشهاي تحلیل مدار 

  

 مدار هاي الکتریکی جریان متناوب  فصل سوم
 تعاریف  ◦
 اجزا  ◦
 مدارهاي  ◦

  

 دیود  فصل چهارم
 مبانی عملکرد  ◦
 تحلیل مدار  ◦
 کاربردها ◦

  

 ترانزیستور  فصل پنجم
 مبانی عملکرد  ◦
 تحلیل مدار  ◦
 کاربردها ◦



  

 مدار هاي مغناطیسی  فصل ششم
 تعاریف  ◦
 حل مدار ◦

  

 الکترو مغناطیس  فصل هفتم
 مبانی ایجاد ولتاژ و حرکت 

  

 موتور ها و ژنراتور هاي   فصل هشتم
 ساختار  ◦
 انواع  ◦
 معادالت عملکردي ◦

  

 موتورهاي   فصل نهم

  

 مباحث ویژه  فصل دهم
 الکترونیک کاربردي 
 میکروکنترلر ها ◦
 ترانسفورماتور ها ◦

 
 مراجع و منابع

 
 



 آزمایشگاه مبانی برق
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 مبانی برق و الکترونیک ساعت در ترم) 32واحد ( 1

 
 هدف

 و کارکرد انواع ماشین هاي الکتریکیآشنایی با اصول 
 

 مباحث
 

 تحریک مستقل DCمولد  اول آزمایش

 مولد شنت تحریک خودي دوم آزمایش

 مولد هاي سري سوم آزمایش

 موتور شنت چهارم آزمایش

 تعیین راندمان در ترانسفورماتور هاي تک فاز پنجم آزمایش

 موازي کرن دو ترانسفورماتور سه فاز و تعیین اختالف توزیع قدرت بین آنها ششم آزمایش

 موتور آسنکرون تک فاز هفتم آزمایش

 موتور القایی سه فاز آسنکرون هشتم آزمایش

 
 منابع و مراجع

 مبانی برق و موتور هاي الکتریکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.دستورکار آزمایشگاه  
 



  فیزیک اندازه گیري
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 - )ساعت در ترم 32(واحد  2
 

 هدف
کالیبراسیون باال ترین درجه  و طراحیبا انواع پارامتر هاي مترولوژي )، آشنایی تخصصی مترولوژي(تحلیل و آموزش فیزیک اندازه گیري 

 روش اندازه گیري
 

 مباحث
 

 تعاریف در فیزیک اندازه گیري  تعاریف
 خطا در اندازه گیري 
 امواج نور به عنوان استاندارد طول 

  

 اندازه گیري خطی  اندازه گیري
 اندازه گیري زاویه 
 تقسیم دایروي 
 بلوك گیج ها جهت کنترل دقیق و سریع 
 طراحی روش اندازه گیري قطعات شکسته 
 مترولوژي ماشین ابزار 
 چرخدنده هااندازه گیري  
 اندازه گیري دنده پیچ ها 
 اندازه گیري زبري و بافت سطح و انحناي قطعات 
 اندازه گیري جا به جایی، کرنش، زمان، سرعت و شتاب در حرکت خطی و دورانی 
 اندازه گیري جرم، وزن و جرم مخصوص 
 اندازه گیري نیرو و گشتاور 
 اندازه گیري فشار دما و سرعت سیال 
 ع سطح مایعاتنرخ جریان و ارتفا 
 نرو -طراحی وسایل اندازه گیري مانند گیج برو  

 
 
 

 منابع و مراجع



 مترولوژي سطح و زبري سنجی تماسی، تالیف آقاي مهندس مرتضی دشتی زاده ودکتر فرید رضا بیگلري 
 Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition: Spatial, Mechanical, 

Thermal, and Radiation Measurement John G. Webster, Halit Eren, 2014 
 The Physics of Metrology, by A.J.Hebra,, 2010 
 Metrology for Engineers by G.F.W.Galyer, C.R.Shotbolt. 1990 
 Optical Methods in Engineering Metrologyby D. C. Williams, 1993 
 DIN 1319 Parts 1 to 3- 1995 
 European cooperation for Accreditation of Laboratories, Publication Reference EAL-R2 
 Calibration Standards for Metrology Equipment 



 مکانیک سیاالتآزمایشگاه 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 (ه) مکانیک سیاالت  )ساعت در ترم 32(واحد  1
 

 هدف
 تجربی بعضی از رخداد هاي هیدرودینامیکحاکم بر مکانیک سیاالت و مشاهده آشنایی عمیق تر داشنجویان با روابط اساسی 

 
 مباحث

 
بدست آوردن منحنی مشخصه ي پمپ، اثر دور کارکرد  :سانتریفوژ مایش پمپآز 1آزمایش  آزمایش ها

 موتور بر عملکرد پمپ، اندازه گیري انواع بازده هاي قابل تعریف
آزمایش اندازه گیري ضریب درگ یک گوي در حال سقوط آزاد، تعریف ضریب  2آزمایش  

 استوکسي درگ، رابطه 

آزمایش ضربه ي فوران و استفاده از آنالیز انتگرالی براي محاسبه ي اندرکش سیال و  3آزمایش  
 ا آنبسطح جامد در تماس 

 اندازه گیري افت فشار در لوله هاي دایروي در رژیم جریان هاي آرام و درهم 4آزمایش  

 اندازه گیري دبی جریان سیال با وانتوري 5آزمایش  

 سیال با سریز اندازه گیري دبی 6آزمایش  

 
 منابع و مراجع

 سیاالت،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.دستورکار آزمایشگاه  



 آزمایشگاه ترمودینامیک
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 تعداد واحد

 )ساعت در ترم 32(واحد  1
 

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

 
 مباحث

 
 معرفی آزمایشگاه و آزمایشها 1هفته  آزمایش ها

 آزمایش دیگ مارستتئوري و  2هفته  

 تئوري و آزمایش کالري متر 3هفته  

 تئوري کمپرسور رفت و برگشتی 4هفته  

 زمایش کمپرسور رفت و برگشتیآ 5هفته  

 تئوري و آزمایش شیپوره همگرا واگر 6هفته  

 تئوري تولید بخار 7هفته  

 آزمایش دستگاه تولید بخار 8هفته  

 رتئوري توربین بخا 9هفته  

 آزمایش دستگاه توربین بخار 10هفته  

 تئوري برج خنک کن 11هفته  

 زمایش برج خنک کنآ 12هفته  

 تئوري و آزمایش دستگاه خنک کن هوا 13هفته  

 تئوري توربین گاز 14هفته  

 آزمایش توربین گاز 15هفته  

 
 منابع و مراجع

 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.ودینامیک،  ترمدستورکار آزمایشگاه رضا حسینی ابرده،  



 دینامیک و ارتعاشاتآزمایشگاه 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 دینامیک ماشین و ارتعاشات (پ/ه) )ساعت در ترم 32(واحد  1
 

 هدف
 و ارتعاشات، مکانیزم ها هاي دینامیک ماشین سیستم  یتحلیلعملی و  اندازه گیريآشنایی با 

 
 مباحث

 
 ممان اینرسی به روش پاندول مرکبآزمایش اول: تعیین  تعیین ممان اینرسی آزمایش ها

 آزمایش دوم: تعیین ممان اینرسی به روش سقوط وزنه
 آزمایش سوم: تعیین ممان اینرسی به روش سطح شیبدار

 آونگ پیچشی معلق آزمایش چهارم: تعیین ممان اینرسی به روش
   

 قفل انیورسال (کاردان)آزمایش پنجم:  مکانیزم ها 
 آزمایش ششم: بادامک ها
 آزمایش هفتم: مکانیزم ها

   

 آزمایش هشتم: ارتعاشات دورانی آزاد با میرایی اتارتعاش  
 آزمایش نهم: ارتعاشات اجباري با میرایی
 آزمایش دهم: جاذب دینامیکی ارتعاش

 

   

 آزمایش یازدهم: باالنس دورانی  
 آزمایش دوازدهم: ژیرسکوپ

 آزمایش سیزدهم: گاورنر

 
 منابع و مراجع

،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه دستورکار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشاتمهیار نراقی و منصور کبگانیان،  
 صنعتی امیرکبیر.



 آزمایشگاه مقاومت مصالح
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 (ه) مقاومت مصالح  )ساعت در ترم 32(واحد  1
 

 هدف
 مربوط به آنها استاندارد ررسی عملی مطالب و نکات و قوانین مربوط به مقاومت مصالح و آشنایی با انواع آزمون هايب

 
 مباحث

 
 آزمون کشش 1آزمایش  آزمایش ها

 آزمون کمانش 2آزمایش  

و به  در به دست آوردن ضریب االستیسیته و نسبت پواسون کاربرد استرین گیج ها 3آزمایش  
 لیضریب تمرکز تنش و تنش هاي اصدست آوردن 

 آزمون پیچش و برش 4آزمایش  

 آزمون تیر مرکب 5آزمایش  

 آزمون خمش مرکب 6آزمایش  

 تئوري بتی ماکسول و خط اثرآزمایش قوس دو مفصل،  7آزمایش  

 تئوري کاستیگالنو 8آزمایش  

 آزمون ضربه 9آزمایش  

 آزمون سختی 10آزمایش  

 
 منابع و مراجع

 علیزاده، یونس، دستورالعمل آزمایشگاه مقاومت مصالح 



 1نقشه کشی صنعتی 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 - )ساعت در ترم 32(واحد  2
 

 هدف
 آشنایی دانشجویان با استاندارد هاي نقشه کشی صنعتی و تقویت تجسم فضایی دانشجویان در درك احجام

 
 مباحث

 
 صنعتی و اهمیت آن در صنعتمقدمه اي بر پیدایش نقشه کشی   تعاریف و اصول اولیه

 ترسیم و معرفی صفحات اصلی تصویر و فرجه هااصول  
 ، انواع خطوط و کاربرد آنها، جدول نقشه و مقیاساستانداردهاي کاغذ 

  

 سه تصویر با احجام مستويرسم   رسم سه تصویر
 حجام استوانه ايارسم سه تصویر با  
 تصویر در فرجه سوم سه رابط بین تصاویر و آشنایی با رسم 
 رسم شش تصویر 

  

 تجسم احجام شناخته شده  رسم تصویر سوم از طریق  رسم تصویر سوم
 حورسم تصویر سوم از طریق آنالیز سط 
 رسم تصویر سوم از طریق آنالیز حجم 

  

 ایزومتریکمجسم رسم تصویر   تصویر مجسم
 و دیمتریک کاوالیر، کابینترسم تصویر مجسم  

  

 ساده متقارن و نا متقارنبرش   برش
 برش شکسته 
 شعاعییا برش مایل  
 نیم برش 
 )و ... برش گردشی برش هاي متفرقه (برش موضعی، 
 مستثنیات برش 

 



 
 منابع و مراجع

 شریفصنعتی ، مهندس احمد متقی پور، انتشارات دانشگاه 1رسم فنی و نقشه هاي صنعتی  
 انتشارات شریف کد کم، مهندس مبین متقی پور، 1اصول نقشه کشی صنعتی  

 



 2نقشه کشی صنعتی 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 تعداد واحد

 )ترم در ساعت 32(واحد  دو
 

 هدف
، درك قطعات صنعتی، مونتاژ و دمونتاژ قطعات و تهیه ي نقشه خوانیصنعتی، تقویت   آشنایی دانشجویان با استاندارد هاي نقشه کشی

 نقشه هاي اجرائی
 

 مباحث
 

 خطانواع   ترسیمیهندسه 
 وضعیت دو خط نسبت به هم 
 متقاطع  ◦
 موازي ◦
 متنافر ◦
 اندازه واقعی خط 
 به روش تغییر صفحه اندازه واقعی خط غیر مشخص ◦
 ش دورانبه روغیر مشخص اندازه واقعی خط  ◦
 انواع صفحه 
 وضعیت خط نسبت به صفحه 

  

 تقاطع خط و صفحه  تقاطع
 تقاطع دو صفحه 
 مستوياحجام تقاطع صفحات خاص با  
 غیر مشخص با احجام مستويتقاطع صفحات  
 تقاطع احجام مستوي با هم 
 تقاطع صفحه با احجام دورانی 
 با روش هاي متفاوت تقاطع استوانه با مخروط 
 با روش هاي متفاوت تقاطع استوانه با استوانه 
 تقاطع مخروط با مخروط با روش هاي متفاوت 

  

 گسترش هرم  گسترش
 گسترش منشور 



 استوانهگسترش  
 گسترش مخروط 
 گسترش کانال هاي تبدیل 

  

 اتصاالت موقت  اتصاالت
 و واشر پیچ و مهره ◦

 و واشر استاندارد هاي پیچ و مهره ▪
 و واشر انواع پیچ و مهره ▪
 پیچ و مهره و واشرنحوه ي ترسیم  ▪
 انواع پروفیل دنده و کاربرد آنها ▪
 دنده هاي چند راهه، گام واقعی و گام ظاهري ▪

 پین ◦
 پین و کاربر آنهاانواع  ▪

 خار ◦
 انواع خار و کاربرد آنها ▪

 
 اتصاالت دائم 
 جوش ◦

 استاندارد هاي مربوط به جوش ▪
 نقشه خوانی جوش و عالئم مربوط به آن ▪

 پرچ ◦
 انواع پرچ ▪
 کاربرد پرچ ها و عالئم اختصاري آنها ▪

  

 اجزاي ماشینمعرفی کلی   اجزاي ماشین
 در نقشه ها اجزاي ماشینآشنایی با نحوه ي نمایش  
 و انواع آن  رسم چرخدنده 
 رسم بلبرینگ و انواع آن 

 

  

 گذاري تلرانس ،گذارياندازه 
 و کیفیت سطوح

 صنعتی گذارياندازه  استاندارد هاياصول و  
 و استاندارد هاي مربوطه تلرانس هاي ابعادي 
 نحوه محاسبه انحراف هاي مربوطهانواع انطباق ها و  ◦
 تلرانس هاي ابعادينحوه ي نمایش انواع  ◦
 تلرانس هاي هندسی 
 انواع تلرانس هاي هندسی ◦
 کاربرد هاي تلرانس هاي هندسی ◦
 نحوه ي نمایش انواع تلرانس هاي هندسی ◦



 سطوح کیفیت  
 تعاریف مربوط به کیفیت سطوح ◦
 نحوه ي نمایش استاندارد هاي کیفیت سطوح ◦

  

مونتاژ و دمونتاژنقشه هاي   مونتاژدر نقشه هاي  اجزاي ماشینتشخیص انواع   
 مونتاژ و دمونتاژ قطعات صنعتی با رعایت استاندارد ها 

 
 

 منابع و مراجع
 انتشارات شریف کد کم -مهندس مبین متقی پور -2اصول نقشه کشی صنعتی  
 نشر طراح -عبداهللا ولی نژاد -جداول و استانداردهاي طراحی و ماشین سازي 



 کارگاه ماشین ابزار
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 - )ساعت در ترم 32(واحد  1
 

 هدف
 و پروژه عملی ساخت یک گیره پیچی ماشینکاريبی دانشجویان با تجهیزات آشنایی نس

 
 مباحث

 
 معرفی تجهیزات موجود در کارگاه  کارگاه ماشین ابزار

 مورد استفاده در کارگاهمعرفی ابزار هاي  
 آموزش کار با ماشین تراش 
 آموزش برش با اره لنگ 
 آموزش کار با دستگاه فرز 
 آموزش کار با دریل رو میزي 

  

 آموزش صحیح بستن قطعه کار به گیره هاي مختلف و استفاده از پارالل و وي بلوك  
 گیره سه نظام و چهار نظام ◦
 گیره رومیزي ◦
 ماشینکاريآموزش فرایند هاي مختلف  
 نحوه ي نصب مناسب ابزار برش و سنتر کردن آن ◦
 و مته مرغک زدن سوراخ کاري با ماشین تراش ◦
 رو تراشی، کف تراشی و شیار تراشی ◦
 ایجاد قطعات مکعبی با ماشین تراش ◦
 فرزکاري ◦
 سوراخ کاري ◦
 حدیده زنی و قالویز زنی ◦
 مونتاژ کردن قطعات ساخته شده و کارکرد صحیح گیره 

 
 

 مراجعمنابع و 
 نشر طراحاستانداردهاي طراحی و ماشین سازي، عبداهللا ولی نژاد، جداول و  
 نقشه هاي کارگاهی براي ساخت گیره 



 دینامیک ماشین
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 دینامیک )ساعت در ترم 48(واحد  3
 

 هدف
آشنایی با مبانی سینماتیک و سینتیک ماشین ها و مکانیزم ها

 
 مباحث

 
 تعریف و مقایسه سنتز و آنالیز  پایهمفاهیم و اصول 

 تعریف و مقایسه ي سینماتیک و سینتیک 
 هاي سینماتیکیدیاگرام  
 تعریف و مقایسه ي مکانیزم و ماشین 
 انواع میله ها و اتصاالت 
 حلقه هاي سینماتیکی باز و بسته 
 محاسبه ي درجه آزادي 
 تعریف برگردان و مقایسه ي برگردان هاي متفاوت مکانیزم ها 

  

 مفهوم حرکت  روش هاي انتقال حرکت
 روش هاي انتقال حرکت 
 تماس لغزشی 
 تماس غلتشی 
 رانش مثبت 

  

 تعریف مرکز آنی دوران  مرکز آنی دوران
 مرکز آنی دوران در اتصاالت دورانی 
 مرکز آنی دوران جسم لغزنده 
 قضیه ي کندي 
 مرکز هاي آنی دورانی اولیه 
 روش دیاگرام دایره اي براي جایابی مراکز آنی دورانی 
 مکان هندسی مرکز آنی 

  



 استفاده از مراکز آنی دوران محاسبه ي سرعت با  سرعت در مکانیزم ها
 محاسبه ي سرعت با استفاده از روش مولفه اي 
 محاسبه ي سرعت با استفاده از روش سرعت هاي نسبی 

 

  

 معرفی شتاب خطی و زاویه اي در مکانیزم ها  شتاب در مکانیزم ها
 معرفی شتاب کوریولیس 
 محاسبه ي شتاب در مکانیزم هاي مختلف 
 مکانیزم هاي معادل 
 هاي به دست آوردن مرکز انحناروش  
 روش ترسیمی هارتمن ◦
 روش اویلر ساواري ◦

  

 استفاده از روابط مثلثاتی  روش هاي تحلیلی ریاضی
 استفاده از روش اعداد موهومی 

  

نیرو هاي استاتیکی مکانیزم 
 ها و حلیل آن

 انواع نیرو ها در ماشین ها 
 انتقال نیرو ها در ماشین 
 اتصاالتبررسی نیرو ها در  
 ي متفاوتبررسی مکانیزم ها 

  

نیرو هاي اینرسی در ماشین 
 ها

 شتاب هاي خطی و دورانی 
 مدل هاي اصطکاکی 

 اصطکاك خشک ◦
 اصطکاك ویسکوز ◦
 ثقل روش هاي تجربی محاسبه ي ممان اینرسی و مرکز 
 مجموعه هاي معادل دینامیکی 

 

 تقسیم بندي انواع بادامک  بادمک ها
 تقسیم بندي انواع پیرو 
 دیاگرام هاي تغییر مکان پیرو روي بادامک 
 حرکت هاي متداول پیرو 
 مقایسه ي بین منحنی هاي حرکت پیرو 
 تعیین پروفیل بادامک ها 
 تعیین سایز بادامک 

  



 باالنس جرم هاي دوار  باالنس جرم ها
 باالنس استاتیکی ◦
 باالنس دینامیکی ◦

  

 بررسی استوانه هاي غلتان  چرخ دنده ها
 غلتش داخلی ◦
 غلتش خارجی ◦
 اصول حاکم بر چرخدنده ها 
 اصطالحاتتعاریف و  
 مشخصات پروفیل هاي چرخدنده 
 انواع چرخدنده 
 استاندارد هاي چرخدنده 
 رشته چرخدنده هاي ساده و مرکب 
 رشته چرخدنده هاي خورشیدي 
 روش هاي مختلف تحلیل 

 
 

 منابع و مراجع
 Martin, Kinematics and Dynamics of Machines 
 Norton, Design of Machinery 



 آزمایشگاه فیزیک اندازه گیري
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 فیزیک اندازه گیري )ساعت در ترم 32(واحد  1
 

 هدف
 آشنایی با روشهاي اندازه گیري و کالیبراسیون کمیتهاي فیزیکی و ابعادي

 
 مباحث

 
 در فیزیک اندازه گیري، نحوه گزارش نویسی و تعاریف اولیه مقررات آزمایشگاه مقدمه آزمایش ها

 و خطایابی و کالیبراسیون آن گیريساعت اندازهاصول کارکرد  1آزمایش  

 میکرومترخطایابی و کالیبراسیون  2آزمایش  

 ها کولیستست و کنترل  3آزمایش  

 تختی سنج نورياندازه گیري اختالف ارتفاع با طول موج نور با استفاده از  4آزمایش  

 قطعات شکستهطراحی روشهاي ابتکاري براي اندازه گیري  5آزمایش  

 کمپراتور نوريروش اندازه گیري غیر تماسی با کمپراتور بادي و  6آزمایش  

 الکتریکیکمپراتور و  کمپراتور مکانیکیبازرسی بلوك گیج هاي استاندارد با  7آزمایش  

 گیري زبري و بافت سطح و انحناي سطوحاندازه 8آزمایش  

، شتاب، نیرو صوص، جابجایی، کرنش، زمان، سرعت، جرم مخگیري جرم، وزناندازه 9آزمایش  
 و گشتاور

 چرخدندها و پیچ ها 10آزمایش  

 و کنترل گونیاي دقیق تراز دقیق آزمایشگاهیاندازه گیري شیب با  11آزمایش  

 گیري فشار، دما، سرعت سیال، نرخ جریان، و ارتفاع سطح مایعات  اندازه 12آزمایش  

 پروفیل پروژکتوراصول بزرگنمایی اپتیکی در  13آزمایش  

 اندازه گیري کرنش بااستفاده از پل وتسون و اصول کارکرد سلول نیرو سنج   14آزمایش  

 
 

 منابع و مراجع



 مهندس مرتضی دشتی زاده ودکتر فرید رضا بیگلريمترولوژي سطح و زبري سنجی تماسی، تالیف آقاي  

 يگلریرضا ب دیدکتر فري آقا فیتال ،کتاب سیستم اندازه گیري دقیق 
 Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition: Spatial, 

Mechanical, Thermal, and Radiation Measurement John G. Webster, Halit Eren, 2014 
 The Physics of Metrology, by A.J.Hebra,, 2010 
 Metrology for Engineers by G.F.W.Galyer, C.R.Shotbolt. 1990 
 Optical Methods in Engineering Metrology by D. C. Williams, 1993 
 European cooperation for Accreditation of Laboratories, Publication Reference EAL-R2 
 Calibration Standards for Metrology Equipment 



 انتقال حرارتآزمایشگاه 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 انتقال حرارت  )ساعت در ترم 32(واحد  1
 

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

 
 مباحث

 
 هدایت یک بعدي محوري  1آزمایش  آزمایش ها

 در حالت گذرا ◦
 در حالت پایا ◦

 هدایت شعاعی  2آزمایش  

 تشعشع و جا به جایی طبیعی  3آزمایش  

 جا به جایی اجباري صفحه تخت  4آزمایش  

 جا به جایی اجباري صفحه ي فین دار  5آزمایش  

 آب-مبدل حرارتی دولوله آب  6آزمایش  

 جسم تکدما  7آزمایش  

 مبدل حرارتی متراکم با لوله هاي فین دار  8آزمایش  

 
 منابع و مراجع

 انتقال حرارت،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.دستورکار آزمایشگاه  



 کاريجوشکاري و ورقکارگاه 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 - )ساعت در ترم 32(واحد  1
 

 هدف
 آشنایی عملی با روش هاي جوشکاري و ورقکاري

 
 مباحث

 
 بیان نکات ایمنی  کارگاه جوش برق

 آشنائی با تجهیزات جوشکاري برق 
 انواع الکترودهاي جوشکاريآشنایی با  
 بررسی تاثیر پارامترهاي ولتاژ، شدت جریان و سرعت پیشروي 
 چشمی جوشبازرسی نکاتی از  
 تمرین عملی جوشکاري 
 خال جوش ◦
 تختجوش  ◦

 خطی ▪
 زیگزاگی ▪

 گوشه جوش ◦

  

 بیان نکات ایمنی  کارگاه جوش گاز
 گازآشنائی با تجهیزات جوشکاري  
 بر جوشبررسی پارامتر هاي موثر  
 electrode feed rateتاثیر زاویه الکترود و  ◦
 زاویه شعلهتاثیر  ◦
 سرعت پیشرويتاثیر  ◦
 انواع شعله حاصل از جوش گازبررسی  
 چشمی جوشبازرسی نکاتی از  
 تمرین عملی جوشکاري 
 جوش خطی ◦



 جوش لب به لب ◦

  

 کلیاتی از کاربرد ورقکاري و مزایاي آن  کارگاه ورقکاري
 معرفی ابزار ها 
 تجهیزات برش دادن و خم کردن ورقآشنایی با  
 نحوه ي اعمال نقشه گسترده روي ورق 
 نحوه ي صحیح برش ورق 
 صحیح اتصال ورق ها براي تحمل نیروي کششی و فشاريآموزش نحوه  
 کاريقتمرین عملی ور 
 ساخت منشور مستطیلی ◦
 ی شکلهرمتبدیل ساخت  ◦
 جوش مقاومتی  

 
 



 کارگاه اتومکانیک
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 - ساعت در ترم) 32واحد ( 1

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

 
 مباحث

 
 تعریف اتومکانیک   بخش اول

 و منوآل ها و مجالت کتب مرجع معرفی 
 اهمیت صنعت و مسائل خودرو 

  

 معرفی حدود صد قطعه از اجزا موتور  بخش دوم
 لندریس ◦
 در پوش سیلندر ◦
 دریچه ها ◦
 اجزا و قطعات و مکانیزم هاي متصل به دریچه ها ◦
 سمبه و پین سمبه ◦
 یاتاقان ها ◦
 میل لنگ ◦
 فالیویل ◦
 میل بادامک و مکانیزم ها و قطعات واسط دریچه ها با میل سوپاپ ◦
 میل سوپاپ به میل لنگنحوه اتصال انواع  ◦
 تعاریف 
 ، گشتاور و دورتوان ◦
 مصرف سوخت ویژهو  منحنی هاي قدرت و گشتاور ◦
 قاط مرگ باال و پایینن ◦
 و حجم کل احتراق جابه جایی، محفظه حجم ◦
و اهمیت آن و پیشرفت آن طی ضریب تراکم و بازه تغییر آن در انواع موتور  ◦

 تاریخ
 فشار سیلندر ها ◦
 گام سمبه ◦
 نیرو هاي وارد بر سیلندر 



 انواع موتور هاطبقه بندي  
 منحنی هاي دایره اي عملکرد موتور چهار زمانی در موتور بنزینی و دیزلی 
 تئوري ◦
 عملی ◦
 موتور هاي  چند سیلندر 
 نوع خطی ◦
 نوع وي ◦
 باکسرنوع  ◦
 رادیالنوع  ◦
 دبلیو مضرب سه و چهارنوع  ◦
 سیلندر 36معرفی موتور اکس، و انواع موتور تا  ◦
 انواع محفظه احتراقمعرفی کامل  
 سیر تاریخی آن ◦
 جنس و روش هاي ساخت انواع قطعه ها و سیر تاریخی آن تا امروز 

  

 اصول سوخت رسانی  بخش سوم
 سوخت رسانی در موتور بنزینی 
 کاربراتور قدیمی ◦

 معرفی کاربراتور ▪
 طزریق سوخت به داخل و بیرون سیلندر ◦
 نجکشن سیستمیدوآل ا ◦

  

 سیستم جرقه  بخش چهارم
 سیستم جرقه بدون دلکو ◦
 سیستم ها الکترونیکی ◦

  

 خنک کاري در موتور  بخش پنجم
 خنک کاري با هوا  ◦
 خنک کاري با آب ◦
 خنک کاري هوشمند ◦
 خنک کاري هاي احتمالی آینده ◦
 موتور هاي سرامیکی 

  

 روغنکاري در موتور  بخش ششم

  

 موتور دیزل  بخش هفتم
 مقایسه موتور دیزل و بنزینی ◦



 مزایا و معایب ◦

  

 وتور هاي جدیدم  هشتم بخش
 هیبریدي ◦
 الکتریکی ◦
 پیل سلی ◦

  

 مکانیزم هاي جدید در موتور ها  نهمبخش 
 ضریب تراکم متغیر ◦
 غیر فعال کردن برخی سیلندر ها ◦
 استفاده از متریال هاي غیر فلزي و جدید ◦
 الکترونیکیهوشمندي در سیستم هاي  ◦

  

 آلودگی  دهمبخش 
 سوخت 

 
 منابع و مراجع

 
 W. H. Crouse, Automotive Engines  
 Automotive Engineering SAE Magazine  
 Automotive Engineer IMechE Magazine  
 Automotive Engineer ET International Magazine  

 



 آشنایی با مهندسی مکانیک
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 پیشنیاز تعداد واحد

 - ساعت در ترم) 32واحد ( 2
 

 هدف
 معرفی کلی و ابتدایی مهندسی مکانیک

 
 مباحث

 
دانش مکانیک، فلسفه مهندسی، ترکیب دانش مکانیک و فلسفه مهندسی در مهندسی   مقدمات

 مکانیک
 تحول، از انقالب صنعتی تا امروزسیر  
 دامنه نفوذ مهندسی مکانیک در زندگی مدرن 
 هاي تعریف شده براي مهندسی مکانیک: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتريدوره 
 گیریدگیرید و چه یاد نمیچه یاد می 
 تفاوت دانشگاه و مدرسه 

  

 جایگاه مهندس مکانیک
 

 , سلسله مراتب کاري در مهندسی، تفاوت تکنسین و مهندس، مفهوم  
  و   

 هاي کاري پیش روآینده یک مهندس مکانیک و فرصت 
 مفهوم پروژه به عنوان ترکیب کار، زمانبندي، نظم و همکاري براي دستیابی به اهداف بزرگ 
 )بریگز (-هاي فردي، معیار شخصیت مییرتواناییکار گروهی، شخصیت و  
تحوالت جدید، فرصت هاي نو، کسب و کارهاي کوچک مبتنی بر فناوري اطالعات و هوش  

 مصنوعی
 هاي کارياي و جایگاه آنها در همگرایی، تبادل تجربه و خلق فرصتهاي حرفهانجمن 
برق و الکترونیک،  کامپیوتر و آي تی،هاي علمی و کاري دیگر: ریاضیات، ارتباط با زمینه 

 بیولوژي، شیمی و مواد، اقتصاد و مدیریت

  

فرآیند تبدیل ایده به 
 محصول

 هاي الزم براي یک مهندس مکانیکمهارت 
 ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه 



 اصول شناخت مساله و نگاه سیستمی و چند جانبه به آن  
 هاي خالقانهلخالقیت و ابتکار، طراحی و یافتن راه ح 
 هاي تولید و بازارها: زمان، اقتصاد، تکنولوژي، روششناخت محدودیت 
 اصول مصالحه در طراحی و اجرا 
 مهندسی معکوس 
 نگارش گزارش فنی به صورت صحیح، اصول ارائه مطلب براي دیگران 
 ها، پتنت، مقاله ها، دستورالعملاستاندارد 

  

ها و دیسیپلین هاي زمینه
 کاري

 

 انرژي: استحصال، تبدیل، انتقال و بکارگیري آن 
 هاي کاري نوهاي فرآیندي، مواد جدید و حوزهفرآوري مواد: فوالد سازي و صنایع فلزي، واحد 
هاي تولید براي مواد هاي مدرن، روشهاي کالسیک براي فلزات، روشهاي تولید: روشروش 

 غیر فلزي
 وایی، فضاحرکت و حمل و نقل: صنایع خودرو، ریلی، ه 
 ها، دقت و کنترلرباتیک: انتقال نیرو و حرکت، مکانیزم 
هاي مکانیکی در موجودات زندههاي مکانیکی در بدن موجودات زنده، ایدهبیومکانیک: سیستم 
تأسیسات مکانیکی: محیط زیست، رفاه و آسایش و بهداشت، منابع آب، کنترل آلودگی و  

 توسعه پایدار

  

 آشنایی با تجهیزات
 

گري آهنگري و پرس کاريگیري، تجهیزات جوشکاري، ریختههاي ابزار، تجهیزات اندازهماشین 
 ها، بادامک، انتقال نیرو و توانها، چرخدنده، جعبه دنده، مکانیزمها و روتورها، یاتاقانمحور 
 هاي حرارتیها، مبدلها، فنها، پمپها، کمپرسورتوربین 
 هاي الکتریکیماشین 

  

ساختار دوره مهندسی 
 مکانیک

 

 هاي مورد نیازدانش 
 تشریح دروس و درختواره، دروس پایه، اصلی، تخصصی و انتخابی 
 نقش استاد مشاور 
 ها و پروژه نهاییها، کارگاهکارآموزي 
 روش صحیح درس خواندن 
 بیان تحلیل کردن، هاي یک دانشجو: خوب دیدن، درك کردن و فهمیدن، ایده پردازي،مهارت 

تعامل، داد و ستد، به  کردن، بحث و استدالل، جسارت، ثبت کردن و نگارش، آرشیو کردن،
 اشتراك گذاري، همکاري

اي به عنوان یک دانشجو و یک مهندس، پرستیژ و جایگاه یک مهندس مکانیک اخالق حرفه 
 شدر صنف خود



  

 نرم افزارهاي ریاضی   افزارهاآشنایی با نرم
 محاسبات عددينرم افزارهاي  
 هاي برنامه نویسیزبان 
 نرم افزارهاي مدل سازي هندسی 
 نرم افزارهاي تحلیلی شبیه سازي 
 نرم افزارهاي طراحی 
 هاکتابخانه 
 اوپن سورس و اهمیت آن، سیستم عامل لینوکس 

  

ها (در صورت فراهم بازدید
 بودن شرایط و امکانات)

 ترمبازدید از سه یا چهار واحد صنعتی در طول  
 هاي دانشکدهبازدید از آزمایشگاه 

  

 مطالعات موردي
 

 فوالدسازي 
 هاي حرارتینیروگاه 
 خودروهاي عمومی و خاص 
 سازيصنایع ماشین 
 صنایع هوایی 
 صنایع ریلی 
 صنایع دریایی 
 صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه و نفت 
 صنایع غذایی 
 هاهاديصنایع الکترونیک و نیمه 

 
 منابع و مراجع

 ، ترجمه حسن صفاري، انتشارات امیرکبیر.تاریخ علوم جلد اول و دومیر روسو، پی 

 ، ترجمه حسن صفاري، انتشارات امیرکبیر.تاریخ صنایع و اختراعاتیر روسو، پی 

 Dixit, U. S., Hazarika, M., Davim, J. P., A Brief History of Mechanical 

Engineering, Springer, 2017. 

 Code of Ethics of Engineers, ASME, P-15.7, 2012. 

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



 هاي آموزشیمنابع مختلف دروس پایه و تخصصی مهندسی مکانیک و فیلم 

 



 دینامیک تخصصی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 1دینامیک  ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

 فضا و دینامیک تحلیلی در صلباجسام  آشنایی با دینامیک
 

 مباحث
 

سینماتیک جسم 
 صلب در فضا

 حرکت نسبی 
 زوایاي اویلري 

  

سینتیک جسم 
 در فضا صلب

 اندازه حرکت جسم صلب در سه بعد 
 تنسور ممان اینرسی 
 ي حرکت سه بعدي جسم صلبمعادالت حرکت جسم صلب برا 
 معادالت حرکت اویلر 
 اصل ضربه و مقدار حرکت 

  

انرژي جسم 
 صلب در فضا

  يانرژي جسم صلب در حرکت سه بعد 
 اصل کار و انرژي 

  

حرکت جسم 
 صلب

  اي ثابتحرکت جسم صلب حول نقطه  
 ز گشتاور یک جسم با تقارن محوريحرکت آزاد ا 
 آزاد از گشتاور یک جسم نامتقارن حرکت 

  

 مقدمه اي بر دینامیک تحلیلی (معادالت الگرانژ) دینامیک تحلیلی

 
 

 منابع و مراجع
 J. L. Meriam, L. G. Kraige, Engineering Mechanics Dynamics 
 Irving H. Shames, G. Rao, Engineering Mechanics Dynamics 

 



 2انتقال حرارت 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 1نتقال حرارت ا ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

 ها در تحلیل مسایل مهندسی (مباحث تکمیلی)آشنایی با قوانین انتقال حرارت و نحوه استفاده از آن
 
 

 مباحث
 

 نیروي شناوري و فرض بوزینسک  جابجایی آزاد
 حل الیه مرزي جریان آزاد روي صفحه تخت عمودي 
 روابط تجربی براي جابجایی آزاد 
 هاي عموديدیوارها و استوانه ◦
 استوانه افقی ◦
 صفحه افقی و صفحه مایل ◦
 کره ◦
 فضاهاي بسته ◦
 ترکیب جابجایی اجباري و آزاد 

  

 بین سطوح غیر سیاه انتقال حرارت تشعشعی  تشعشع
 تشعشع گاز 
 انتقال حرارت تشعشعی بین سطوح با وجود گاز فعال 
 تشعشع سطوح صیقلی 
 تشعشع خورشیدي 

  

 پدیده میعان و انتقال حرارت میعانی  جوشش و میعان
 اي میعان فیلمی و قطره 
 میعان در لوله هاي افقی 
 جوشش و انتقال حرارت جوششی 
 جوشش استخري 
 انتقال حرارت جوششی و میعانیروابط تجربی  



  

هاي اي بر مبدلمقدمه
 حرارتی

 ضریب انتقال حرارت کلی 
 هاهاي حرارتی از نظر آرایش جریانانواع مبدل 
 اختالف دماي میانگین لگاریتمی 
 ضریب کارایی و مفهوم  

 
 

 منابع و مراجع
 Bergman, L.T., Incropera, F.P., Dewitt, D.P., Lavine A.S., Introduction to heat 

transfer. 
 Holman, J.P., Heat transfer. 



 کارگاه ریخته گري
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 - ساعت در ترم) 32واحد ( 1

 
 هدف

 هاي تهیه قالب و فرآیند ریخته گري آشنایی عملی با اصول و روش
 

 مباحث
 

کارگاه ریخته 
 گري

 معرفی بخش هاي مختلفگردش کار در کارگاه و  
 مواد قالبگیري اصول ایمنی در کار با مذاب و 
 اصول ساخت قالب 
 مواد قالبگیري ◦
 قالبهاي فلزي ◦
 ايقالبهاي ماسه ◦
 روش هاي اندازه گیري خواص مواد قالب هاي ماسه اي و ماهیچه: 
 قابلیت گذردهی گاز اندازه گیري ◦
 پایداري حرارتی اندازه گیري ◦
 خواص مکانیکی (کششی، برشی و فشاري) اندازه گیري ◦
 بندي تعیین دانه ◦

 نمودار توزیع اندازهرسم  ▪
 اندازه گیري درصد رطوبت و چسب ◦
 آشنایی با ابزار قالبگیري و ساخت یک قالب ساده 
 ماهیچه در ریخته گري 
 سبه نیروي هاي وارده بر ماهیچه نحوه محا ◦
 ثابت نگه داشتن ماهیچه در موقعیت خود ◦
 آشنایی با انواع کوره هاي ذوب  
 فرآیند ذوب فلز 
 ابزارهاي کنترل دما ◦
 سرباره نقش ◦
 نحوه تصفیه مذاب ◦
 اندزه گیري سیالیت مذاب ◦
 انواع سیستم راهگاهی و تغذیه گذاري  
 مختلف تمیز کردن قطعات ریخته شدهروشهاي  
 يگرعیوب ریخته 



 خطاي ابعاد ◦
 واپیچش و تنش پسماند در قطعات ریخته گري ◦
 عملیات تکمیلی 
 برش راهگاه و تغذیه ◦
 تمیزکاري و پلیسه گیري ◦
 بازرسی غیرمخرب ◦
 پوشش ◦

 
 



 کنترل اتوماتیکآزمایشگاه 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 کنترل اتوماتیک ساعت در ترم) 32واحد ( 1

 
 هدف
 با مبانی کنترل سیستم ها تجربی آشنایی

 
 مباحث

 
 معرفی آزمایشگاه  مباحث

 Matlabدر محیط نرم افزار  Real Time Workshopمعرفی  
 کنترل دو ضعیتی 
 سیستم هاي با تاخیر زمانی  
 کنترل هاي ترکیبی 
 کنترل مفصل انعطاف پذیر 
 Matlab Identification Toolboxشناسایی سیستم ها به کمک  
 P کنترل 
 PDفیدبک سرعت  
 شناسایی سسیتم ها در حوزه فرکانس 
 پایداري سیستم 
 جبران کننده ها 
 PICآشنایی با میکرو کنترلر هاي  
 PLCآشنایی با  

 
 منابع و مراجع

 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.، کنترل اتوماتیکدستورکار آزمایشگاه  
 



 روش المان هاي محدود
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 2مقاومت  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

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

 
 مباحث

 
 محدود المان بر تاکید با دیفرانسل معادالت حل عددي هاي روش بر مقدمه  بخش اول
 بعدي یک مسائل براي ریتز روش  بخش دوم

 بعدي یک مسائل براي ) کالوکیشن و گالرکین( وزنی باقیمانده هاي روش  بخش سوم

 بعدي یک مسائل براي) مربعات حداقل و دامنه زیر( وزنی باقیمانده هاي روش  بخش چهارم

 بعدي 2 مسائل براي قبل روشهاي ارائه  بخش پنجم

 المانها براي یاب درون توابع با آشنایی و ها المان به دامنه تقسیم  بخش ششم

 دیفرانسیل معادله حل هاي روش از یکی اعمال با المان معادله یافتن  بخش هفتم

 حاکم جبري معادله سیستم یافتن و المانها معادالت مونتاژ  بخش هشتم

 مختلف مرزي شرایط اعمال هاي روش  بخش نهم

 خطی معادالت بزرگ هاي سیستم حل براي تکرار هاي روش با آشنایی  بخش دهم

 حرارت و االستیسیته مسائل در محدود المان مستقیم هاي روش با آشنایی  بخش یازدهم

 مختلف بعدي 1 المانها ساخت با آشنایی  بخش دوازدهم

 مختلف مسئله نوع چند براي سختی ماتریس محاسبه  بخش سیزدهم

 زمان حوزه در مسئله حل هاي روش با آشنایی  بخش چهاردهم

 محدود المان هاي افزار نرم توسط مسئله حل روش با آشنایی  بخش پانزدهم

 
 

 منابع و مراجع
 A First Course in the Finite Element Method, D. A. Logan, 6th Edition, 2015, Cengage 

Learning
 The Finite Element Method, Thomas J. R. Hughes, First Edition, 1987, Prentice Hall 



 A First Course in Finite Elements, Jacob Fish and Ted Belytschko, First Edition, 2007, John 
Wiley & Sons



 مقدمه اي بر دینامیک سیاالت محاسباتی 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 و محاسبات عددي 2مکانیک سیاالت  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 آشنایی با مبانی حل عددي معادالت حاکم بر دینامیک سیاالت و انتقال حرارت
 

 مباحث
 

هاي عددي و معادالت حاکم بر دینامیک سیاالت وي حلآشنایی با مفاهیم اولیه  اولبخش 
 انتقال حرارت

دسته بندي معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه ي دوم و شرایط مرزي   بخش دوم
 ي مرتبطو اولیه 

 ي استخراج)هاي تفاضل محدود (معرفی و نحوهروش  بخش سوم

هاي حلتفاضل محدود براي معادالت دیفرانسیل بیضوي (روشهاي روش  بخش چهارم
 هاي معادالت خطی)دستگاه

هايهاي تفاضل محدود براي معادالت سهموي (مفهموم پایداري روشروش  بخش پنجم
 عددي)

 جابه جایی-روش حجم محدود براي مسائل پخشی و پخشی  بخش ششم

 روش و نحوه ي شبیه سازي عددي مسائل در نرم افزار   بخش هفتم
 آموزش نرم افزار  

 
 منابع و مراجع

 
  



 کارگاه برش فلزات
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 و مبانی برق و الکترونیک 1مکانیک سیاالت  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف
 ها آن طراحی چگونگی و پنوماتیک و هیدرولیک سیستمهاي عملکرد با آشنایی

 
 مباحث

 
 هیدرولیکی سیستمهاي کاربردهاي و مقدمه  بخش اول
 پمپها  بخش دوم

 جهت کنترل شیرهاي  بخش سوم

 فشار کنترل شیرهاي  بخش چهارم

 جریان کنترل شیرهاي  بخش پنجم

 هیدرولیکی عملگرهاي  بخش ششم

 آکوموالتور  بخش هفتم

 نیوماتیک  بخش هشتم

 
 

 منابع و مراجع
 سید مهدي رضاعی، حمید باصريسیستم هاي هیدرولیک و نیوماتیک،  کتاب کاربرد 

 John Watton, Fundamentals of Fluid Power Control, 2009 

 



 کاربرد هیدرولیک و نیوماتیکآزمایشگاه 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 طراحی سیستم هاي هیدرولیک و نیوماتیک ساعت در ترم) 32واحد ( 1

 
 هدف
و  جریان کنترل شیرهاي فشار، کنترل شیرهاي جهت، کنترل شیرهاي پمپها، سیال، کمک به قدرت انتقال با دانشجویان آشنایی

 نیوماتیک
 

 مباحث
 

آشنایی با تجهیزات اولیه نیوماتیکی مانند کمپرسور هوا، انواع شیرها و  سرفصل مطالب
 FLUID SIMعملگرهاي نیوماتیکی و نحوه طراحی مدار در نرم افزار 

يطراحی مدارهاي نیوماتیکی توسط شیرهاي حافظه دار نیوماتیکی در مدارها  
 کاربردي 

 کاربرد شیر تاخیر در وصل نیوماتیکی در مدار  

آشنایی با تجهیزات سیستم الکترونیوماتیکی از قبیل رله، شیرهاي نیوماتیکی  
 با پیلوت الکتریکی و ...

 کاربرد رله و مدار خود نگهدار در طراحی مدار الکترو نیوماتیکی  

 در مدار الکترونیوماتیکیمعرفی تایمر تاخیر در وصل و تاخیر در قطع   

 معرفی کانتر(شمارنده) در مدار الکترونیوماتیکی  

 طراحی مدار توسط تایمر و کانتر در مدارهاي کاربردي  

و کاربرد آن در سیستم هاي نیوماتیکی و نحوه طراحی مدار  PLCآشنایی با   
 LOGO Soft Comfort در نرم افزار

 لوگو  PLCطراحی مدار در   

 تجهیزات یونیت هاي هیدرولیکی، انواع پمپ، شیر اطمینان و ...معرفی   

 نحوه عملکرد پمپ چرخدنده اي و استخراج منحنی مشخصه آن  

معرفی شیر اطمینان یک مرحله اي و دو مرحله اي، نحوه عملکرد شیر   
 اطمینان و استخراج منحنی مشخصه آن

کنترل جریان با جبران آشنایی با عملکرد شیر کنترل جریان معمولی و شیر   
 فشار در سیستم هیدرولیکی



در مدار هیدرولیکی  کاربرد آکومالتور در مدار هیدرولیکی و نحوه عملکرد آن  

 
 منابع و مراجع

 ،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.هیدرولیکدستورکار آزمایشگاه  
 سید مهدي رضاعی، حمید باصري -کتاب کاربرد سیستم هاي هیدرولیک و نیوماتیک 



 روش هاي طراحی مهندسی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 (ه) 2طراحی اجزا  ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

 آشنایی با فرآیند طراحی همه جانبه نگر و روشهاي علمی براي تصمیم گیري و بهینه سازي
 

 مباحث
 

طراحی ها در  ها و راهبرد روش
 مهندسی

 هاي پیش ساخته راهبرد 
 هاي شناخت ساختار مسئله  روش 
 هاي ایده یابی و ارزیابی روش 

  

 طراحی مفهومی   فرآیند طراحی سامانه و محصول
 طراحی اولیه  
 طراحی جزییات  
 ارزیابی 

  

روشهاي تصمیم گیري  بر اساس احتماالت مشخص و یا  روش هاي تصمیم گیري
 نامعلوم 

 کارآیی، آرایه و درخت تصمیم  
 فرآیند سلسله مراتبی 
  شیوه  
 تحلیل حساسیت عوامل 

  

 ها تشخیص ناکارآمدي  روش هاي انتخاب مواد
 روشهاي کمیت سنجی در انتخاب 
 روش محدوده هاي خواص و هزینه ویژه 

  

 دیفرانسیل و ضرایب الگرا نژ  بهینه سازي
 هاي عددي روش 
 سیمپلکس  



 هندسیرنامه ریزي ب 

  

 بهره مرکب   مبانی تحلیل اقتصادي
 مقایسه هزینه ها در راه حلهاي مهندسی 
 تورم  
 استهالك 

  

 روش مسیر بحرانی   برنامه ریزي پروژه

  

 تئوري و قضایاي احتمال   احتماالت و  آمار مهندسی
 توزیعهاي فراوانی  
 رگرسیون 

  

ارزیابی قابلیت اطمینان سامانه هاي 
 مهندسی

 تابع ریاضی  
 آهنگ از کار افتادن  
 تحلیل سامانه هاي ساده و پیچیده 

  

 انتروپومتري   فاکتورهاي انسانی
 ارگونومی  
 فاکتورهاي حسی و روانی 

 
 منابع و مراجع

 
 محسن رضائیان، روش هاي طراحی مهندسی، انتشارات امیرکبیر،  

 Engineering Design , Dieter , G., Schmidt, L.C. Mc Graw Hill 2009 
 Standards for Engineering Design and Manufacturing, Khan,W.A., Raouf,A.Taylor&Francis, 2006 
 Practical Studies in Systematic Design , Hbka , V , Anderson , M , Eder, W.E, 1998 Butterworths 
 Materials Selection in Mechanical Design (3rd Ed.), Ashby,M.F. Butterworth-Heinemann 2005 
 Introduction to Ergonomics, Kroemer, K.H.E. 2005 



 علم موادآزمایشگاه 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 علم مواد (پ/ه) ساعت در ترم) 32واحد ( 1

 
 هدف
 و مصرف پر آلیاژي مواد مکانیکی رفتار و ساختار ریز شناخت و میکروسکپی بررسی جهت نمونه سازي آماده روش هاي آموزش
 آنها حرارتی عملیات

 
 مباحث

 
 متالوگرافی نمونه سازي آماده  1آزمایش  آزمایش ها

 شده داده کربن ومقاطع کربنی فوالدهاي ساختار ریز بررسی  2آزمایش  

 خاکستري و سفید چدنهاي ساختار ریز برسی  3آزمایش  

 چدنها این حراري عملیات و داکتیل و مالیبل چدنهاي ساختار ریز بررسی  4آزمایش  

 آلیاژي فوالدهاي ساختار ریز بررسی  5آزمایش  

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

 بازپخت (آنیل) حرارتی عملیات  7آزمایش  

 کربنی فوالدهاي مارتنزیتی حالت تغییر حرارتی عملیات  8آزمایش  

 کربنی فوالدهاي تپر عملیات  9آزمایش  

 ژومینی آزمون  10آزمایش  

 مجد تبلور آزمون  11آزمایش  

 
 منابع و مراجع

 ،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.علم مواددستورکار آزمایشگاه علی صدوق ونینی،  



 مبانی برق و الکترونیک
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 کدانشکده مهندسی مکانی

 

 پیشنیاز تعداد واحد
 1مبانی برق  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 ها و ژنراتور ها آشنایی با مدار هاي مغناطیسی و انواع موتور
 

 مباحث
 

 مغناطیسیتعریف شار و کمیت هاي مربوط به میدان هاي   مدار هاي مغناطیسی
 MMFو  EMFتعریف  
 مقایسه ي کمیت هاي مغناطیس و الکتریسیته 
 القاي مغناطیسی هسته ها و مفاهیم مربوط به آن 
 تحلیل هسته هاي مغناطیسی 

  

مقدمه اي بر الکترومغناطیس 
 و تولید الکتریسیته و حرکت

 قوانین فارادي و لنز 
 تعریف ژنزاتور  
 تحلیل کیفی تولید الکتریسیته  ◦
 ها مفاهیم کلی مربوط به ژنراتور ◦
 رامتر هاي فیزیکییجاد شده توسط ژنراتور بر حسب پامحاسبه ي اختالف پتانسیل ا ◦
 تعریف موتور 
 تحلیل کیفی تولید حرکت توسط موتور ها ◦
 ها مفاهیم کلی مربوط به موتور ◦

  

ماشین هاي ساختمان 
 DCالکتریکی 

 استاتور و روتور 
 کموتاسیون 
 جاروبک 
 و انواع سیم پیچی موتور هاکالف ها  
 سیم پیچی مجاور کمپلکس ◦
 سیمپیچی موجی ◦

  

 ولتاژ تولیدي در ژنراتور  ژنراتور 



 DCمدار معادل ژنراتور  
 DCتنظیم ولتاژ و راندمان ژنراتور  
 انواع تلفات و تلفات هسته فوکو 
 و کاربرد هاي آن DCانواع ژنراتور هاي  
 ژنراتور شنت ◦
 ژنراتور سري ◦
 کومپوند ژنراتور ◦

 شنت کوتاه ▪
 شنت بلند ▪

 DCشرایط موازي کردن ژنراتور هاي  

  

 DCگشتاور تولیدي در موتور  موتور هاي الکتریکی 
 DCمدار معادل موتور  
 DCو راندمان موتور  دورتنظیم  
 و کاربرد هاي آن DCانواع موتور هاي  
 موتور شنت ◦
 کوتور سري ◦
 موتور کومپوند ◦

 شنت کوتاه ▪
 شنت بلند ▪

 اندازي و توقف موتور هاراه  

  

 ترانسفورماتور ایده آل و واقعی ترانسفورماتور ها
 کاربرد ترانسفورماتور ها 
 انواع توان در ترانسفورماتور ها 
 تلفات و راندمان  
 تحلیل ترانس واقعی و محاسبه ي افت ولتاژ 
 آزمایش هاي مربوط به ترانسفورماتور ها ◦
 تنظیم ولتاژ در ترانسفورماتور ها 
 ترانس هاي چند سیمه 
 ترانس هاي چند فاز 

 

 تعریف سنکرون ژنراتور سه فاز سنکرون
 ژنراتور هاي دو قطبی و چند قطبی 
 ژنراتور هاي سه فاز ستاره و مثلث 
 مقادیر اسمی ژنراتور ها 
 تلفات و راندمان 
 تعیین تلفات ژنراتور هاي سنکرون ◦



 تنظیم ولتاژ 

 

 ساختمان موتور هاي القایی موتور هاي القایی (آسنکرون)
 انواع روتور ◦
 انواع قطب ها ◦
 تعریف لغزش 
 مقادیر اسمی موتور هاي آسنکرون 
 تلفات و راندمان 
 تعیین تلفات موتورهاي آسنکرون ◦
 تنظیم دور 
 راه اندازي موتور هاي آسنکرون 

 
 



 نیروگاه حرارتی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 1و انتقال حرارت  2، مکانیک سیاالت 2ترمودینامیک  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف
 حرارتی هاي سامانه طراحی در مکانیک مهندسی هاي درس گیري به کار و حرارتی هاي نیروگاه با آشنایی

 
 مباحث

 
 بخار نیروگاههاي بر اي مقدمه  بخش اول

 وضعیت صنعت برق در ایران . جهان ◦
 چرخه هاي ترمودینامیک مولد توان ◦

 احتراق و سوخت  بخش دوم
 انواع سوخت ◦
 احتراق کامل ◦
 احتراق ناقص ◦
 آزمون هاي تعیین عملکرد بویلر ◦

 بویلر  بخش سوم
 بویلرهاي صنعتی و نیروگاهی ◦
 مایع و بخارطراحی چرخش آب  ◦
 اجزاي بویلرها شامل درام، سوپرهیتر و... ◦

 دودکش و کوران  بخش چهارم
 طراحی کوران در بویلر ◦

 بویلرهاي باریاب گرما  بخش پنجم
 تفاوت بویلرهاي بازیاب گرما و بویلرهاي معمولی ◦
 مباحث منتخب در طراحی یویلرهاي بازیاب  گرما ◦
◦  

 هاي بخار وترکیبی نیروگاه در کن خنک هاي مجموعه  بخش ششم

 و طراحی آن کندانسور  بخش هفتم

 و طراحی آن تغذیه آب هاي گرمکن  بخش هشتم

 آب تصفیه روشهاي  نهمبخش 

 بخار هاي توربین  بخش دهم



 هاي بخارانواع توربین ◦
 طبقه گذاري در توربین ◦
 کنترل دور توربین ◦

 و چرخه ترکیبی بخار نیروگاه هاي چرخه آرایش  بخش یازدهم

 و چرخه ترکیبی بخار نیروگاه اجزاي چیدمان  دوازدهم بخش

 مولد توان چرخه روي بر انرژي موازنه  بخش سیزدهم

 خارب هاي نیروگاه در منتخب مباحث  
  ترکیبی هاي چرخه ◦
 همزمان تولید هاي چرخه ◦

 
 منابع و مراجع

 
 M. M. El-wakil, Power plant Technology  



 موتور هاي احتراق داخلی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 ، اتومکانیک (پ/ه)2ترمودینامیک  ساعت در ترم) 32واحد ( 3

 
 هدف

 موتور هاي احتراق داخلی آشنایی با اصول تحلیل و طراحی
 

 مباحث
 
 انرژي و آثار تبدیل انرژي در موتور  اول مبحث

 تاریخچۀ تبدیل انرژي و موتورهاي درونسوز  دوم مبحث

 دسته بندي موتورهاي درونسوز و تحلیل موضوعهاي وابسته  سوم مبحث

 گرماپویایی موتور، شبیه سازي و نرم افزارهاي محاسبات مهندسی  چهارم مبحث

 مفهوم بازده هاي مختلفچرخه هاي واقعی،   پنجم مبحث

 کلیات احتراق  ششم مبحث

 احتراق موتورهاي اشتعال تراکمی (دیزل و دوگانه سوز)  هفتم مبحث

 احتراق موتورهاي اشتعال جرقه اي (اتو)،احتراق اشتعال تراکمی همگن  هشتم مبحث

 تنفس ، روبش ، تخلیه  نهم مبحث

 تزریق سوخت در موتورهاي دیزل  دهم مبحث

 مدیریت موتورهاي دیزل  یازدهم مبحث

 ریق سوخت در موتورهاي اتوسوخت آمایی و تز  دوازدهم مبحث

 مدیریت هوشمند  سیزدهم مبحث

 آالیندگی موتورها  مبحث چهاردهم

 روغنکاري  مبحث پانزدهم

 خنک کاري  مبحث شانزدهم

 پرخورانی و موتورهاي مرکب  مبحث هفدهم

 
 مراجعمنابع و 

 Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals 
 Fergusan, Internal Combustion Engine 



 طراحی مبدل هاي حرارتی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 (پ/ه) 2انتقال حرارت  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف
 حرارتی هاي مبدل طراحی نحوه آموزش

 
 مباحث

 
 صنعت در حرارتی هاي مبدل کاربرد  مقدمه

 ها فین در آن کاربرد و هدایت 
  

 ساده هاي لوله دسته  جابه جایی خارجی
  دار فیندسته لوله هاي  
 لوله درون حرارت انتقال 
 ها مبدل بندي دسته 

  

 هاي مبدل کلی تئوري
 حرارتی

 موازي جریان هاي مبدل تحلیل 
 آن بر موثر پارامترهاي و مبدل تاثیر ضریب ◦
 حرارتی هاي مبدل عملکرد نمودارهاي 
 ها مبدل کلی تئوري از استفاده با کاربردي مسایل تحلیل 

  

 حرارتی هاي مبدل مختلف انواع ساختار با آشنایی  بخش چهارم
 طراحی انواع مبدل ها 
 اي دولوله هاي مبدل طراحی ◦
 لوله و پوسته هاي مبدل طراحی ◦
 فین و صفحه هاي مبدل طراحی ◦
 صفحه و قاب هاي مبدل طراحی ◦

 
 منابع و مراجع

 
 Geoffrey Frederick Hewitt, Process Heat Transfer Vol1 
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 انرژي هاي تجدید پذیر
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 2ترمودینامیک  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف
 هاي تولید پاك برق دانشجویان با روش ییآشنا

 
 مباحث

 
مقدمه انرژي و 

 الکتریسیته
 اهمیت تولید برق 
 وضعیت برق در دنیا و ایران  
 اهمیت راندمان در تولید برق  
 مزایاي انرژي هاي تجدیدپذیر  
 انواع انرژي هاي تجدیدپذیر و معرفی اجمالی آنها  
 اقتصاد انرژي هاي تجدید پذیر 

  

 انرژي باد  بخش دوم

 پیل هاي سوختی  بخش سوم

 انرژي خورشیدي  بخش چهارم

 انرژي زمین گرمایی  بخش پنجم

 
 منابع و مراجع

 
 مقاله هاي مرتبط به درس 



 توربین گاز و موتور جت
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 1و انتقال حرارت  2ترمودینامیک  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 گازي هاي نیروگاه و جت هاي موتور ترمودینامیکی محاسبات و شناسایی
 مباحث

 
 واحد هاي توربین گاز باز با تک محور و چند محور  مقدمه

 چیدمان هاي مختلف توربین هاي چند محور 
 چرخه هاي مختلف توربین گاز بسته 
اب موتور براي موتور هاي هواپیما نظامی، مسافربري به تفصیل، انتخ 

 هواپیما هاي مشخص
بر نمونه نیروگاه هاي داخلی و مشخصات فنیکید اکاربردهاي صنعتی با ت 

 آن ها
 مسائل محیط زیستی 

  

 چرخه هاي ایده آل  نیروگاه هاي گاز
 تخطی ها از چرخه هاي ایده آل و روش هاي لحظات نمودن افت اجزا 
 عملکرد چرخه در حول نقطه طراحی 
 ا اولویت تولید غیر از قدرت مکانیکیچرخه ب 

 غذایی مولد حرارت براي صنایع 
 چرخه هاي توربین گازي بسته 

  

 شاخص هاي طراحی  موتور هاي هواپیما
راندمان دیفیوزر هاي ورودي هوا و نازل هاي خروجی دود با شرح منحنی 

 هر یک -
اصول کارکرد موتور هاي توربوجت، نمونه هاي مورد استفاده در هواپیما 
 اصول کارکرد موتورهاي توربوفن، نمونه هاي مورد استفاده در هواپیما 
کارکرد موتورهاي توربوپراپ، نمونه هاي مورد استفاده در هواپیما،اصول  

 پرفروشترین نمونه ها
 اصول کارکرد موتورهاي توربوشفت، نمونه هاي مورد استفاده 
  لد قدرت کمکیوواحد هاي م 



نمونه هواپیماهاي مورد استفاده) ، After Burner( وسترهاي تراست  

  

 در درس توربوماشین جزئیات منحنی عملکرد کمپرسور

  

 در درس توربوماشین جزئیات منحنی عملکرد توربین ها

  

افت فشار در محفظه 
 احتراق

 افت فشار در محفظه احتراق 

  

پیشبینی عملکرد واحد 
 هاي توربین گاز

 عملکرد اجزا 
 عملکرد چرخه در نقاط طراحی و خارج از طراحی 
 Matching توربین و کمپرسور در واحد هاي صنعتی 
 Matching رسور، محفظه احتراق، توربین و نازل در واحدیوزر کمپدیف

 هاي هوایی

 
 منابع و مراجع

 
 H. I. H. Sarravanamuttoo, H. Cohen, G. F. C Rogers, Gas Turbine Theory, 2nd Ed 



 دینامیک گاز
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 2و مکانیک سیاالت  2ترمودینامیک  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 دینامیکی گاز ها آشنایی با اصول 
 

 مباحث
 

 جریان تک بعدي برگشت پذیر در کانال ها با تغییر سطح مقطع  اول مبحث

  

 موج ضربه عمودي  دوم مبحث

  

 موج ضربه مایل  سوم مبحث

  

 خط فانو  چهارم مبحث

  

 خط رایلی  پنجم مبحث

  

  جریان با تغییر سطح مقطع  ششم مبحث
 انتقال حرارت 
 اصطکاك  
 اضافه شدن جرم 

  

 رم جت ها  هفتم مبحث

 
 منابع و مراجع

 R. D. Zucker, Fundamental of Gas Dynamics, Third Edition, John Wiley and sons, 2020 
 



 توربوماشین
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 2و سیاالت  2ترمودینامیک  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف
 صفر سطح محاسبه براي توانایی ایجاد. ناپذیر تراکم پذیر، تراکم مرکز، از گریز محوري، توربوماشین از هایی نمونه با دانشجویان آشنایی
 صنعت در ها توربوماشیناز  استفاده نحوه با آشنایی، ها ماشین توربو

 
 مباحث

 
 آنالیز ابعادي  بخش اول
 تئوري توربوماشین ها  بخش دوم

 توربین هاي هیدرولیکی  بخش سوم

 ها مپپ  بخش چهارم

 فن ها و دمنده ها  بخش پنجم

 توربین هاي شعاعی  بخش ششم

 هاي محوريتوربین   بخش هفتم

 کمپرسور هاي شعاعی  بخش هشتم

 کمپرسور هاي محوري  بخش نهم

 
 منابع و مراجع

 
 Murty D. V. 'Turbomachinery, concepts, applications and design' Taylor and Francis, 2018 



 اقتصاد مهندسی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 - ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

یادگیري مفاهیم اصلی اقتصاد مهندسی و تکنیک هاي ارزیابی اقتصادي پروژه ها در شرایط قبل و بعد از مالیات و تورم، یادگیري آنالیز 
 ارزیابی اقتصادي پروژه ها در شرایط عدم قطعیتحساسیت و 

 
 مباحث

 
 مقدمه اي بر اقتصاد مهندسی  بخش اول

 تخمین هزینه ها 
 انواع تصمیم گیري 
 RORو MARRمفاهیم بهره، ارزیابی زمانی پول، اصل تعادل،  
 فرآیند مالی، فاکتور هاي اقتصاد مهندسی و روابط بین آن ها 
 هندسی، درونیابی خطیفرآیند شیب یکنواخت و سري  

  
 ارزیابی اقتصادي به روش ارزش فعلی  بخش دوم

 ارزش یکنواخت سالیانه و  ارزیابی اقتصادي به روش 
 ارزیابی اقتصادي روش نرخ بازگشت سرمایه 
 ارزیابی اقتصادي به روش نسبت منافع به مخارج  
 ارزیابی اقتصادي به روش دوره بازگشت سرمایه و ارزش آینده 

  
سوم بخش  استهالك و روش هاي محاسبه آن  

 فرآیند مالی پس از کسر مالیات  
 تاثیر روش ها استهالك در تحلیل هاي اقتصادي 
 تجزیه و تحلیل تعویض 
 آنالیز حساسیت تحلیل هاي اقتصادي 
 تحلیل نقطه سر به سر 
 براي آنالیز حساسیت Excelبکارگیري  
 معرفی تورم  
 نحوه ارزیابی طرح ها با وجود تورم 



  
 تحلیل اقتصادي در شرایط عدم اطمینان  بخش چهارم

 جدول پرداخت 
 امید ریاضی 
 قاعده هاي تصمیم گیري در شرایط عدم اطمینان 
 روش درخت تصمیم 
 روش بیز براي ارزیابی اقتصادي پروژه ها 
 تحلیل ریسک و همبستگی در ارزیابی اقتصادي پروژه ها 
 ریسک در فرآیند مالی تجمعی 
 فرآیند مالی جهت ارزیابی اقتصادي پروژه هاشبیه سازي  
 جهت شبیه سازي فرآیند مالی Excelبه کارگیري  

 
 

 منابع و مراجع
 محمد مهدي اسکونژاد، ارزیابی پروژه هاي صنعتی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 حمیدرضا گل مکانی، اقتصاد مهندسی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 Blank, L. and Tarquin, A. Engineering Economy, 8th edition, McGraw-Hill, 2018. 
 Newman, D.G., Echenbach, T.G. and Lavelle, J.P. Engineering Economics Analysis 13th edition, 

Oxford University Press, 2017 



 حرارت مرکزي و تهویه مطبوع
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 1و انتقال حرارت  2سیاالت مکانیک ، 2ترمودینامیک  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

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

 
 مباحث

 
 مطبوع شرایط و محیط با انسان بدن حرارتی تبادل  بخش اول
 مطبوع تهویه هاي پروژه محاسبه و طراحی مراحل  بخش دوم

 مرطوب هواي فرآیندهاي  بخش سوم

 ساختمان حرارتی بار برآورد  بخش چهارم

 سرمایشی بار برآورد  بخش پنجم

 سرمایش مولد هاي دستگاه  بخش ششم

 ساختمان سرمایش هاي دستگاه انتخاب  هفتمبخش 

 ساختمان کانال هاي شبکه طراحی  بخش هشتم

 بخار هاي شبکه طراحی  نهمبخش 

 ابوریحان ساختمان موتورخانه از بازدید  

 
 منابع و مراجع

 
 مقیمان، محمد، مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزي 
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 اصول انتقال جرممبانی و 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 2مکانیک سیاالت  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف
 جرم انتقال اتیعمل در یطراح یمبان و جرم انتقال در يمدلساز بر يامقدمه جرم، انتقال يکاربردها و میمفاه ،یمبان با ییآشنا

 
 مباحث

 
 تعاریف  جرم اي بر انتقالمقدمه

 بندي عملیات انتقال جرمدسته 
 صنعت جداسازي کاربرد در 

  
 تعاریف شار  در سیاالت نفوذ مولکولی

 قانون فیک 
 نفوذ در حالت پایدار 
 نفوذ یک طرفه 
 نفوذ متقابل 
 ضرائب نفوذ در گازها و مایعات 
 نفوذ در سیستمهاي غیرکارتزین 
 پایدار (قانون دوم فیک)هاي شبهنفوذ در سیستم 
 معادله دیفرانسیل انتقال جرم و قانون بقاي جرم 
  

  
  مفاهیم اولیه  جابجاییبا روش انتقال جرم 

 ال جرمضرایب انتق 
 اي انتقال جرمهتئوري 
 هاي بدون بعد در انتقال جرمروهگ 
 روابط تجربی در محاسبات ضرایب انتقال جرم 
 آن کاربردهاي و جرم انتقال ضرایب محاسبات 
 هاي انتقالتشابه پدیده 



  

 نتقال جرمتعادل در ا  انتقال جرم بین فازها
 انتقال جرم بین فازها 
 هاي انتقال جرممقاومت 
 جرم موازنه مواد در انتقال 
 فرایند ناپایدار 
 ناهمسوو  فرایند همسو 
 محاسبات تعداد واحدهاي انتقال 

  

 معرفی تجهیزات انتقال جرم  دهنده گاز/مایعتجهیزات تماس
 دارهاي سینیطراحی برج 
 حاسبات قطر و ارتفاعم 
 هاي پرشدهطراحی برج 
 محاسبات قطر و افت فشار 

  

  انواع فرایندهاي جذب گازي  جذب گازي
 دمادما و غیر همجذب گازي هم 
 هاي پیوسته در تماس گاز/مایعارتفاع برج 

 
 

 منابع و مراجع
 R.E. Terybal, Mass Transfer Operation, 3rd Ed, 1980 
 C.J. Geankoplis, Transport Processes and Separation Process Principles, 4th Ed, 2003 
 Mass Transfer: Fundamental and Applications by Hines & Maddox, 1st ed 
 Transport Phenomena by R.B. Bird et al. 2nd ed 
 Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants by E.E. Ludwing 



 سیستم هاي انتقال آب
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 2مکانیک سیاالت  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف
 آب انتقال هاي سیستم طراحی کلی مباحث با آشنایی

 
 مباحث

 
 آب انتقال کلی مباحث با آشنایی  بخش اول
 ها قنات با آشنایی  بخش دوم

 هیدرولوژي مباحث  بخش سوم

 هیدرولیک مباحث  بخش چهارم

 لوله در جریان اي پایه اصول  بخش پنجم

 لوله شبکه تحلیل  بخش ششم

 ویژه مباحث  بخش هفتم

 
 منابع و مراجع

 رحیم زاده، حسن، سیستم هاي انتقال آب 
 

 P. K. Swame, Design of Water Supply Pipe Networks 



 طراحی مبدل هاي حرارتی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 (پ/ه) 2انتقال حرارت  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف
 حرارتی هاي مبدل طراحی نحوه آموزش

 
 مباحث

 
 صنعت در حرارتی هاي مبدل کاربرد  مقدمه

 ها فین در آن کاربرد و هدایت 
  

 ساده هاي لوله دسته  جابه جایی خارجی
  دار فیندسته لوله هاي  
 لوله درون حرارت انتقال 
 ها مبدل بندي دسته 

  

 هاي مبدل کلی تئوري
 حرارتی

 موازي جریان هاي مبدل تحلیل 
 آن بر موثر پارامترهاي و مبدل تاثیر ضریب ◦
 حرارتی هاي مبدل عملکرد نمودارهاي 
 ها مبدل کلی تئوري از استفاده با کاربردي مسایل تحلیل 

  

 حرارتی هاي مبدل مختلف انواع ساختار با آشنایی  بخش چهارم
 طراحی انواع مبدل ها 
 اي دولوله هاي مبدل طراحی ◦
 لوله و پوسته هاي مبدل طراحی ◦
 فین و صفحه هاي مبدل طراحی ◦
 صفحه و قاب هاي مبدل طراحی ◦

 
 منابع و مراجع

 
 Geoffrey Frederick Hewitt, Process Heat Transfer Vol1 



  انتخاب مواد مهندسی در طراحی و ساخت
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک
 مهندسی ساخت و تولید

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 (ه) 2متالوژي و طراحی اجزا  ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

را از منظر طراحی و ساخت درك کرده و این هاي مختلف مواد هاي گروهتربیت مهندسین طراحی است که بتوانند محدودیت
.ها را در مرحله انتخاب مواد اعمال کنندمحدودیت  

 
 مباحث

 
معرفی روند منطقی طراحی فرآینداي بر انتخاب مواد در طراحی و ساخت، مقدمه  بخش اول

 ساخت

 دار خواص مواد، اصول انتخاب موادمواد مهندسی و خواص آنها و نمو  بخش دوم

 متناقض، نحوه در نظر گرفتن قیود مختلف و توابع هدف  بخش سوم

 در نظر گرفتن مالحظات شکلی قطعه نحوه انتخاب ماده با بخش چهارم
 هاي مکانیکیاد هیبرید در طراحینحوه انتخاب مو  
 هاي ساختدر نظر گرفتن محدودیت نحوه انتخاب مواد مهندسی با 

هاي زیست محیطی و طراحیهنظر گرفتن جنبنحوه انتخاب مواد مهندسی با در   بخش پنجم
 صنعتی

 انتخاب مواد مهندسی به کمک کامپیوتر  بخش ششم
 
 

 منابع و مراجع
 

 Ashby, M.F.; Materials Selection in Mechanical Design, 4th Edition, Elsevier, San Francisco, 2011. 
 Scallan, P., Process planning: the design/manufacture interface, Springer, 2003. 
 Callister, W.D.; Materials Science for Engineering: An Introduction, 7th Edition, Wiley, 2007. 

 



 روش هاي طراحی مهندسی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 (ه) 2طراحی اجزا  ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

 آشنایی با فرآیند طراحی همه جانبه نگر و روشهاي علمی براي تصمیم گیري و بهینه سازي
 

 مباحث
 

طراحی ها در  ها و راهبرد روش
 مهندسی

 هاي پیش ساخته راهبرد 
 هاي شناخت ساختار مسئله  روش 
 هاي ایده یابی و ارزیابی روش 

  

 طراحی مفهومی   فرآیند طراحی سامانه و محصول
 طراحی اولیه  
 طراحی جزییات  
 ارزیابی 

  

روشهاي تصمیم گیري  بر اساس احتماالت مشخص و یا  روش هاي تصمیم گیري
 نامعلوم 

 کارآیی، آرایه و درخت تصمیم  
 فرآیند سلسله مراتبی 
  شیوه  
 تحلیل حساسیت عوامل 

  

 ها تشخیص ناکارآمدي  روش هاي انتخاب مواد
 روشهاي کمیت سنجی در انتخاب 
 روش محدوده هاي خواص و هزینه ویژه 

  

 دیفرانسیل و ضرایب الگرا نژ  بهینه سازي
 هاي عددي روش 
 سیمپلکس  



 هندسیرنامه ریزي ب 

  

 بهره مرکب   مبانی تحلیل اقتصادي
 مقایسه هزینه ها در راه حلهاي مهندسی 
 تورم  
 استهالك 

  

 روش مسیر بحرانی   برنامه ریزي پروژه

  

 تئوري و قضایاي احتمال   احتماالت و  آمار مهندسی
 توزیعهاي فراوانی  
 رگرسیون 

  

ارزیابی قابلیت اطمینان سامانه هاي 
 مهندسی

 تابع ریاضی  
 آهنگ از کار افتادن  
 تحلیل سامانه هاي ساده و پیچیده 

  

 انتروپومتري   فاکتورهاي انسانی
 ارگونومی  
 فاکتورهاي حسی و روانی 

 
 منابع و مراجع

 
 محسن رضائیان، روش هاي طراحی مهندسی، انتشارات امیرکبیر،  

 Engineering Design , Dieter , G., Schmidt, L.C. Mc Graw Hill 2009 
 Standards for Engineering Design and Manufacturing, Khan,W.A., Raouf,A.Taylor&Francis, 2006 
 Practical Studies in Systematic Design , Hbka , V , Anderson , M , Eder, W.E, 1998 Butterworths 
 Materials Selection in Mechanical Design (3rd Ed.), Ashby,M.F. Butterworth-Heinemann 2005 
 Introduction to Ergonomics, Kroemer, K.H.E. 2005 



 یاتاقان و روغن کاري
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 2مکانیک سیاالت  ساعت در ترم) 32واحد ( 2
 

 هدف
هاي صنعتی براي کمترین اتالف  هاي لغزشی و غلتشی ماشینشناخت اصول تریبولوژي مهندسی، خواص روغن و طراحی یاتاقان

 و سایش اصطکاکی
 

 مباحث
 

 کاري و خواص فیزیکی روغن روغن   بخش اول
 ها گروه بندي و معیارهاي انتخاب یاتاقان  بخش دوم

 تحلیل و طراحی یاتاقانهاي هیدروستاتیکی  بخش سوم

 صول روانکاري هیدرودینامیکا  بخش چهارم

 تحلیل عملکرد یاتاقانهاي ژورنال  بخش پنجم

 مبانی مکانیک تماس  بخش ششم

 هاي غلتشی روغنکاري االستوهیدرودینامیکی و طراحی یاتاقان  بخش هفتم

 هاي االستومریک طراحی نشت بند  بخش هشتم

 مالحظات طراحی در یاتاقان بندي  بخش نهم

 طراحی یاتاقان با فیلم طبیعی فشردنی هیدروستاتیکی  بخش دهم

 
 

 منابع و مراجع
 Engineering Tribology by G.W.Stachowiak, A.W.Batchelor, 3rd ed. 2005 
 Theory and Practice of Lubrication for Engineers by D.D.Fuller, 1984 
 Shiegley’s Mechanical Engineering Design by R.G.Budynas, J.K.Nisbet, 9th ed. 2011 
 Tribology in Machine Design by T.A.Stolarski,1st ed. 1999 



 براي ساخت و همبنديطراحی 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 2طراحی اجزا  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف
 ساخت هاي فرآیند شناخت اساس بر قطعات طراحی در گیري تصمیم هاي روشو  ساخت هاي روش با آشنایی

 
 مباحث

 
 همبندي و ساخت براي طراحی اهداف  بخش اول

 دستی روش با همبندي براي محصول طراحی اصول  بخش دوم

  ربات از استفاده و ماشینی همبندي براي محصول طراحی اصول  بخش سوم

 ساخت براي فلزي غیر و فلزي مواد پذیري فرآیند  بخش چهارم

 محصول تولید ریسک تعیین و قطعات همبندي قابلیت و تولید قابلیت شاخصهاي ارزیابی  بخش پنجم

   T&GD-ISO گذاري تلرانس استاندارد  بخش ششم
  DRF , RFS , LMC, MMC مفاهیم 
 قطعات ابعادي ویژگیهاي یا و ها، سطوح لبه مجازي، خطوط اساس بر مبناها 
  اي زاویه ارتباط و سطوح بودن مستوي 
 مرکزي خارج و مرکزي هم ، تقارن پروفیل ها، ، اي استوانه و مخروطی ، گردي تلرانس 

 با موقعیت تلرانس تعیین - مرکب پروفیلهاي کنترل و سوراخها موقعیت تعیین در مبناها  بخش هفتم
 ترکیبی و گروهی ویژگیهاي

  همبندي بعد تلرانس تعیین در قطعات ابعاد برداري مدلسازي  بخش هشتم
 کلی هزینه سازي بهینه براي ابعادي تلرانس تخصیص 

 قطعات ماشینکاري براي طراحی  بخش نهم

 ماسه در ریخته گري براي طراحی  بخش دهم

 فلزي هاي ورق دهی شکل براي طراحی  بخش یازدهم

  فلزي قطعات دایکست براي طراحی  بخش دوازدهم

 پودر متالورژي روش با ساخت براي طراحی  بخش سیزدهم

 داغ) کوبش( آهنگري روش به شکلدهی براي طراحی  بخش چهاردهم



 شکل دهی و قالبگیري براي پلیمري قطعات طراحی  بخش پانزدهم

 
 

 منابع و مراجع
 Product Design for Manufacture and Assembly, Boothroyd G., Dewhurst P., 3rd ed., 2011 
 Designing Capable and Reliable Products” Booker J.D.,Rainer M., Swift,K.G. Butterworth 
 Heinemann, 200 - Dimensioning and Tolerancing Handbook” by Drake, P.J., McGraw Hill 
 Geometrical Dimensioning and Tolerancing for Design, Manufacturing and Inspection” by 
 Henzold,G. , Elsevier, 2006 
 Modern Engineering Tolerancing” by Hill, R.,Jensen,C.H., McGraw Hill, 1998 
 Design for manufacturability handbook, Bralla J., G., 2nd ed. 1999 
 Designing Plastic Parts for Assembly, Tres P.A, 7th ed., 2014 



 طراحی مکانیزم ها
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 مکانیک برش فلزات و کارگاه ماشین ابزار ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

تلرانسی و طراحی و تهیه  نقشه هاي آشنائی با قید و بند ها بعنوان تجهیزات ضروري در تولید انبوه قطعات یکسان ، و انجام محاسبات 
 اساختی  قید و بنده

 
 مباحث

 
 تعاریف  تعاریف

  تاریخچه 
 معرفی و وظایف اجزا قید و بند 
 جنس هاي مورد استفاده براي اجزا قید و بند 

  

 ش مراحل و مراحل طراحی قید و بندپی  تحلیل ابتدایی
 ارزیابی اقتصادي 

  

 انطباقات در طراحی قید و بندها تلرانس و  مقدمات طراحی
 نقشه کشی قید و بند 

  

  اصول کلی موقعیت دهی  طراحی قید و بند
  ي مختلف موقعیت دهی از سطوح مسطحها روش 
 پروفیل و استوانه اي 
 تلرانس در اجزا اصلی قید و بندمحاسبه  
 طراحی اجزا موقعیت دهنده ها 
 پدیده گیر کردن 
 پین هاي ضدگیر 
 هم مرکزکننده  
 تعویض یا باز و بست قید و بند 
 و بند  استفاده از پران ها در قید 
 مشکالت براده 



 معرفی روش هاي مختلف گیره بندي 
 طراحی اجزا گیره بندي  
 یکسان سازها 
 راهنماي ابزار  
 انواع بوش هاي سوراخکاري  
 انتخاب و طراحی بوش ها 
 طراحی بدنه قید و بند 
 جزا استاندارد قید و بندها 

 
 

 منابع و مراجع
Jig & Fixture Design Manual; E.K.Henriksen 
Jig & Fixture Design; F.D.Jones 
Jig & Fixture;P.H.Joshi 
Tool Design; H.W.Pollack 

 



 ماشین به کمک کامپیوترطراحی 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 و محاسبات عددي 2طراحی اجزا  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف
 از استفاده با و دلخواه بارگذاري و هندسه با پیچیده هاییمدل به شده ساده هايمدل از ماشین اجزاء طراحی درس مفاهیم توسعه
 المان افزاري نرم هايبسته

 
 مباحث

 
محدود المان افزارهاي نرم در تحلیل و مدلسازي نحوه بر مروري  مقدمه

  

تحلیل المان محدود در محیط 
APDL 

 مدلسازي خرپاي دو بعدي 
 مدلسازي خرپاي سه بعدي 
 مسائل تنش صفحه اي 
 هاي مدلسازي سه بعديتکنیک 
 آنالیز مودال 
 برنامه نویسی پارامتریک 

  

تحلیل المان محدود در محیط 
Ansys Workbench 

 Sketchingمحیط  
 مدلسازي دو بعدي 
 مدلسازي سه بعدي 
 شبیه سازي سه بعدي 
 مدلسازي سطوح 
 مدلهاي خطی 
 هاي بهینه سازي با روش المان محدودتکنیک 
 Shapeبهینه سازي  ◦
 Topologyبهینه سازي  ◦
 مش بندي 
 سفتی ناشی از تنشکمانش خطی و  
 آنالیز مودال 
 اي گذراآنالیز سازه 
 شبیه سازي غیر خطی 



 مواد غیرخطی 
 دینامیک صریح 

  

هاي خرابی استاتیکی و تئوري
 دینامیکی

 بارگذاري استاتیکی (مواد ترد) 
 بارگذاري استاتیکی (مواد نرم)  
 بارگذاري خستگی 

  

 مدلسازي اتصاالت پیچی  

  

 حالت پایدار  مدلسازي حرارتی
 حالت گذارا  
 هاي کوپلهآنالیز میدان 

 
 

 منابع و مراجع
 

 Lee H. H., Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 17, 2017.  
 ANSYS Mechanical and Workbench User's Guide. Release 17.0. 

 



 طراحی مکانیزم ها
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 دینامیک ماشین ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 ها و طراحی کنترل کننده براي آن آشنائی با انواع کنترل کننده ها براي سیستم هاي  صنعتی
 

 مباحث
 

 ماشینمروري بر دینامیک   مقدمه
 تعاریف 

  

 مبانی سنتز نوع  سنتز نوع
 زنجیره هاي کمکی 
 سنتز چند نوع مکانیزم 

  

 خطاي ساختاري  سنتز ابعادي مکانیزم ها
 نقاط دقت 
 روش چبی شف 
 روش هاي ترسیمی و تحلیلی سنتز ابعادي 
 سنتز ابعادي مکانیزم ها با سه نقطه دقت به روش ترسیمی 
 مکانیزم چهار میله اي  ◦
 لنگ و لغزندهمکانیزم  ◦
 سنتز ابعادي مکانیزم ها با چهار نقطه دقت به روش ترسیمی 
 قضایاي مقدماتی ◦
 مکانیزم چهار میله اي ◦
 مکانیزم لنگ و لغزنده ◦
 سنتز ابعادي مکانیزم ها به روش جبري 
طراحی مکانیزم هاي چهارمیله اي و لنگ و لغزنده با سه، چهار و ◦

 پنج نقطه دقت

  

موهومی استفاده از اعداد 
 در سنتز مکانیزم ها

 مکانیزم هاي مولد تابعطراحی  
 مولد مسیر و مولد حرکت 



 احی مکانیزم ها با اهداف ترکیبیطر 
 طراحی مکانیزم ها براي سرعت و شتاب 

  

 منحنی هاي واسط و مکانیزم هاي هم اصل  -
 امیکی مکانیزم ها به روش ماتریسیتحلیل دین 
 مکانیزم هاي چند حلقه اي 

 
 

 منابع و مراجع
 G. Erdman, G. N. Sandor, Sridhar Kota, Mechanism Design: Analysis and Synthesis, 

4th Ed 
 G. N. Sandor, Sridhar Kota, Advanced Mechanism Design: Analysis and Synthesis, 

Vol 2,1st Ed 
 

 



 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 مکانیک برش فلزات و کارگاه ماشین ابزار ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 آشنایی با اصول طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
 

 مباحث
 

 CAD/CAMسخت افزارها و نرم افزارهاي مورد استفاده در سیستم هاي   بخش اول

 آشنایی با انواع پایگاه داده  بخش دوم

 و آشنایی با استانداردهاي گرافیکی CDA/CAMروشهاي انتفال اطالعات در سیستم هاي   بخش سوم

 بعدي 3مقدمه اي بر مدلسازي هندسی   بخش چهارم

 سیمیمدل سازي سه بعدي   بخش پنجم

 مدل سازي سه بعدي سطحی  بخش ششم

 مدل سازي سه بعدي توپر  بخش هفتم

 مقدمه بر انواع منحنی ها  بخش هشتم

 Bezierو  Cubic Splineتحلیل منحنی هاي   بخش نهم

 در نرم افزارها G-Codeو آشنایی با اصول تولید خودکار  CAMمقدمه اي بر   بخش دهم

 ماشینکاري در ماشین هاي کنترل عددي انواع استراتژي هاي  بخش یازدهم

 )CAPPسیستم هاي برنامه ریزي تولید به کمک کامپیوتر (  بخش دوازدهم

 آشنایی با اصول کنترل تطبیقی در ماشینکاري  بخش سیزدهم

 آشنایی با تغییرات هندسی مورد استفاده در نرم افزار ها  بخش چهارده

 Bezierو  Cubic Splineمقدمه اي بر سطوح   بخش پانزده

 
 



 فرآیند هاي ساخت قطعات ماشینکاريطراحی 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 مکانیک برش فلزات ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

 تربیت متخصصانی مسلط به فرایندهاي ماشینکاري و مالحظات مربوط به انتخاب جزئیات این فرایندها
 

 مباحث
 

 بخش اول
  معرفی روند منطقی طراحی فرآیند ساخت 

 هاي مهندسیتفسیر نقشه 

 بخش دوم
 انتخاب فرآیندهاي ساخت اولیه 

 کارينحوه انتخاب فرآیند ماشین 

 طراحی فرآیند ساخت قطعات تراشکار  بخش سوم

 
 

 منابع و مراجع
 

 Halevi, G.; Weil, R.D., Principles of process planning: A logical approach, First Edition, 
Chapman & Hall, London, 1995. 

 Halevi, G., Process and operation planning, Springer, 2003. 
 Scallan, P., Process planning: the design/manufacture interface, Springer, 2003 



 3مقاومت مصالح 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 2مقاومت مصالح  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف
اي بر تئوري االستیسیته، تیر بر بستر االستیک، مسائل غیر االستیک، مخازن جدار ضخیم و صفحات دوار، خزش، خستگی و مقدمه
 شکست

 
 مباحث

 
 ولفه هاي آن و تغییرات آن در فضاشرایط تنش در یک جسم در حال تعادل بر حسب م  تحلیل تنش

 شرایط پیوستگی ماده تغییر شکل یافته 

  

 روابط کرنش تغییر مکان کرنش و تغییر مکان 
 معادالت سازش 
 حالت کرنش در یک نقطه 
 تغییر مکان هاي کلی     

  

 کرنش –روابط تنش   

  

   فرموله کردن مسائل در االستیسیته  االستیسیته
 مرزيشرایط  
 روابط حاکم در مسائل کرنش صفحه اي یا تنش صفحه اي 
 تابع تنش  
 روش هاي حل مسائل دو محوري  
 محوري  3روابط حاکم در مسایل  
 اصل جمع آثار 
 اصل تک جوابی حل هاي االستیسیته  
 اصل سن 
 مسایل دو محوري در سیستم محورهاي قطبی روش تبدیل روابط کارتزین  
 روش مستقیم 
 مسائل صفحه اي متقارن محوري   



  

 یادآوري معیارهاي تسلیم  تسلیم و شکست
 شکست در اثر بار نوسانی 
 خزش 

  

 مخازن جدار ضخیم و دیسک دوار  مخازن

  

 تیر روي تکیه گاه االستیک  مسائل تیر ها
 مسایل غیراالستیک   

 
 منابع و مراجع

 شاکري، محمود، مقاومت مصالح پیشرفته و االستیسیته کاربردي، ویرایش دهم 
 
 

 



 مکانیک مواد مرکب
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 2مقاومت مصالح  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

تحلیل تنش و طراحی سازه ، یی با خواص و رفتار مکانیکی آنهاآشنا ،فلزات براي جایگزینآشنایی با مواد مرکب به عنوان گزینه اي 
 هاي ساخته شده از این مواد

 
 مباحث

 
 تعریف و دسته بندي  مقدمه اي بر مواد مرکب

 ساختارهاي تشکیل دهنده 
 کامپوزیت هاي ذره اي 
 کامپوزیت هاي الیه اي 
 کامپوزیت هاي الیافی 
 اممپوزیت هاي امتزاحیک 
 عوامل موثر بر خواص کامپوزیت هاي الیافی 
 آشنایی با روش هاي ساخت 

  

خواص مکانیکی مختصري از 
 کامپوزیت هاي الیافی

 منحنی تنش کرنش اجزاي یک ماده مرکب  
 تئوري ساده براي الیاف بلند  
 ممتدمکانیسم تقویت الیاف م 
 الیاف کوتاه و مکانیسم مقاومت آنها 
 کامپوزیت ها با توزیع تصادفی الیاف 
 مقدمه اي بر اثرات فشار  
 جهت الیاف و مدهاي مختلف شکست 

  

 سفتی االستیک و ماتریس سازگاري در مواد غیر ایزوتروپ  ناهمسانگردها الستسیتها
 مواد در حاالت مختلف تقارن االستیکی  
االستیک یک ماده مفهوم فیزیکی ضرایب تانسور 

 ارتوتروپیک
 بررسی ویژگیهاي گرمایی و نمناکی مواد مرکب 

  



و  مدول برشی ،مدول االستیسته برشی
 میکرو مکانیک

 ها قانون مخلوط 
 مدول هاي الستیسیته طولی و عرضی 
 مدول االستیسته برشی   
 مدول برشی عرضی  
 ضرایب پواسون طولی و عرضی  
 ضرایب انبساط حرارتی و رطوبتی  
 هدایت حرارتی  
 نفوذ رطوبت   
 حرارت مخصوص 
 قانون اصالح شده مخلوط ها  
 روابط نیمه تجربی 

  

آنالیز الیه هاي مواد مرکب و چند الیه 
 ها

 الیه هاي مواد مرکب   
 چند الیه ها   
 قرارداد و کدگذاري لمینیت ها  
 معادالت چند الیه ها  
 لمینیت هاي خاص 

  

آنالز ورق هاي ساخته شده از مواد 
 مرکب

 معادالت تعادل ورق 
 خمش ورق هاي مرکب  
 شرایط مرزي ورق 
 حل ناویر براي ورق هاي مرکب 

  

تیرها , ستون ها و میله هاي ساخته 
 شده از مواد مرکب

 معادالت تیرهاي متقارن  
 تئوري دیگر براي خمش و کشش تیرهاي الیه اي   
 کشش ساده  
 خمش ساده  
 حاسبه تغییر مکان در خمشم 

  

 روابط حاکم   تنش هاي حرارتی
 روش حل مسائل تنش هاي حرارتی  
 تنش هاي حرارتی در ورق هاي ارتوتروپیک 

  

 ،یمم کرنشکسما، یمم تنشکسما
 ساي و هیل 

 استحکام لمینت ها 
 ردمعیارهاي استحکام در الیه هاي منف 
 واکنش کوادراتیک 



 طراحی لمینیت با استفاده از معیارهاي شکست 

  

رشته پیچی و طراحی مخازن 
 کامپوزیتی

 معرفی روش رشته پیچی 
 مزایا و معایب  
 تکنیک نوارپیچی  
 محورهاي حرکت  
 انواع ماشین هاي رشه پیچی 
 فرآیند تولید  
 الگوي پیجش 
 مندرل ها  
 پخت نهایی  
 نصب الهک ها و اتصاالت  
 تئوري براي طراحی لوله هاي رشته پیچی شده 

  

 طراحی براي سفتی با حداقل کردن وزن  طراحی و خواص سازه هاي ساندویچی
 روش ترسیمی  
 مقاومت سازه هاي ساندویچی  
 مدهاي شکست 

  

 اتصاالت مکانیکی  کامپوزیتیاتصاالت در سازه هاي 
  آنمزایا و معایب و اتصاالت چسبی  
 طراحی   
 روش هاي مختلف تعمیر 

 
 منابع و مراجع

 
  



 سیگنال ها و سیستم ها
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 مبانی برق و الکترونیک، ارتعاشات ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

زمان ( شامل زمان  ك رفتار سیستمهاي خطی را در حوزهدر این درس ابزار ریاضی الزم براي  نمایشهاي مختلف سیگنالها و  تحلیل و در
تعریف می شود که  پروژهپیوسته و زمان گسسته) و فرکانس معرفی خواهد شد. براي لمس  بهتر  کاربرد مطالب ارائه شده، یک یا چند 

 انجام می گردد. با کمک نرم افزار  
 مباحث

 
 آشنایی با سیگنالهاي  مختلف زمان پیوسته و زمان گسسته  اول آزمایش

 سیستمهاي خطی تغییر ناپذیر با زمان  دومآزمایش 

 سري فوریه سیگنالهاي پیوسته  آزمایش سوم

 سیگنالهاي پیوسته سري فوریه  آزمایش چهارم

 تبدیل فوریه سیگنالهاي گسسته  آزمایش پنجم

 نمونه برداري  آزمایش ششم

 تبدیل الپالس و کاربدرهاي آن  آزمایش هفتم

 و روش هاي آن Zتبدیل   آزمایش هشتم

 لتفضاي حا روش   آزمایش نهم

 
 

 منابع و مراجع
 Signals and Systems, second edition, A. V. Oppenhheim, A. S. Willsky with S.  H. Navab, 

Prentice-Hall, 1997 
 Signals and Systems, Continuous and Discreet,  R. E. Ziemer, W. H. Transter, and D. R. 

Fannin, Macmillan, 1990 
تحت عنوان سیگنالها و سیستمها توسط دکتر پرویز جبه دار  ماراالنی  در انتشارات دانشگاه تهران  به چاپ  2و 1ترجمهْ  

 رسیده است.
 



 طراحی مکانیزم ها
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 دینامیک ماشین ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 ها و طراحی کنترل کننده براي آن آشنائی با انواع کنترل کننده ها براي سیستم هاي  صنعتی
 

 مباحث
 

 ماشینمروري بر دینامیک   مقدمه
 تعاریف 

  

 مبانی سنتز نوع  سنتز نوع
 زنجیره هاي کمکی 
 سنتز چند نوع مکانیزم 

  

 خطاي ساختاري  سنتز ابعادي مکانیزم ها
 نقاط دقت 
 روش چبی شف 
 روش هاي ترسیمی و تحلیلی سنتز ابعادي 
 سنتز ابعادي مکانیزم ها با سه نقطه دقت به روش ترسیمی 
 مکانیزم چهار میله اي  ◦
 لنگ و لغزندهمکانیزم  ◦
 سنتز ابعادي مکانیزم ها با چهار نقطه دقت به روش ترسیمی 
 قضایاي مقدماتی ◦
 مکانیزم چهار میله اي ◦
 مکانیزم لنگ و لغزنده ◦
 سنتز ابعادي مکانیزم ها به روش جبري 
طراحی مکانیزم هاي چهارمیله اي و لنگ و لغزنده با سه، چهار و ◦

 پنج نقطه دقت

  

موهومی استفاده از اعداد 
 در سنتز مکانیزم ها

 مکانیزم هاي مولد تابعطراحی  
 مولد مسیر و مولد حرکت 



 احی مکانیزم ها با اهداف ترکیبیطر 
 طراحی مکانیزم ها براي سرعت و شتاب 

  

 منحنی هاي واسط و مکانیزم هاي هم اصل  -
 امیکی مکانیزم ها به روش ماتریسیتحلیل دین 
 مکانیزم هاي چند حلقه اي 

 
 

 منابع و مراجع
 G. Erdman, G. N. Sandor, Sridhar Kota, Mechanism Design: Analysis and Synthesis, 

4th Ed 
 G. N. Sandor, Sridhar Kota, Advanced Mechanism Design: Analysis and Synthesis, 

Vol 2,1st Ed 
 

 



 مکاترونیک
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 مبانی برق و الکترونیک ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 ها ر ها و شنایی دانشجویان با مبانی ابتدایی طراحی مدارهاي آنالوگ و دیجیتال، برنامه نویسی میکروکنترلآ
 

 مباحث
 

 آنالوگ  الکترونیک  مکاترونیک
 الکترونیک دیجیتال 
  
  
  

 منابع و مراجع
 

 مکاترونیک کاربردي، فرشاد برازنده، امیر منعمیان اصفهانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول 
 



 مکاترونیکآزمایشگاه 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 مبانی برق و الکترونیک، مکاترونیک (ه) ساعت در ترم) 32واحد ( 1

 
 هدف
 PLCبا طراحی مدار هاي آنالوگ و دیجیتال، میکروکنترلر ها و برنامه نویسی  آشنایی

 
 مباحث

 
 معرفی وسایل آزمایشگاه و کار با فیلترها  مباحث

 یکسوسازها و رگوالتورها 
 آشنایی با الکترونیک دیجیتال 
 برنامه نویسی میکروکنترلر 
 برنامه نویسی  
 - 
 iبرنامه نویسی  
 و سخت افزار در حلقه کار با بردهاي  
 پروژه عملی درس 

 
 منابع و مراجع

 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.مکاترونیک، دستورکار آزمایشگاه برآزنده، فرشاد،  
 



 اندازه گیري در سیستم هاي کنترلل
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیازز --پیشنیاز   تعداد واحد

 کنترل (ه) ساعت در ترم) 48واحد ( 3
 

 هدف
مهندسی و مفهوم عدم هاي آن، آشنایی با مبانی آمار و احتمال ها و ویژگیگیري و کاربرد آن در آزمایشآشنایی با مفهوم و اصول اندازه

اي متغیرها، آشنایی با حسگرها و عملگرهاي مختلف و نقش و عملکرد آنها در گیري و کاربرد آنها در تخمین بازهقطعیت در اندازه
 گیري و کنترلهاي اندازهسیستم

 
 مباحث

 
 گیريمفاهیم اساسی و اصول اندازه  مفاهیم اساسی

  هادر آزمایش کاربرد اندازه گیري 
  استانداردها ◦
 ونکالیبراسی ◦

  
  متغیرهاي تصادفی  مبانی آمار و احتمال

 هاي احتمال گسسته و پیوستهتوزیع 
 برنولی ◦
 اي پواسون هندسیدوجمله ◦
 نرمال ◦
 نمایی ◦
 گاما ◦
◦   
 چی اسکوئر ◦
 گیري و آزمون فرضیهتوزیع نمونه 
  ب نرمالتوزیع میانگین و تقری ◦
 قضیه حد مرکزي ◦
 اي براي میانگین و واریانساي و بازهنقطهبرآوردهاي  
 آزمون فرضیه 

  
 گیري آماريتئوري اندازه  گیريکاربرد آمار و احتمال در اندازه

 هاي محدودگیري بر مبناي دادهاندازه 
اياي و بازهو برآوردهاي نقطه گیريهاي الزم براي هر اندازهآشنایی با تعداد آزمون 
 همبستگیرگرسیون و تحلیل  



  
 گیريخطاهاي اندازه  آنالیز عدم قطعیت

 منابع خطا 
 انواع خطا و تصحیح آن 

  
هاي استاتیک و دینامیک ویژگی
هاسیگنال  

 هاي ورودي و خروجیسیگنال 
 با مفهوم دامنه آشنایی 
 فاز و تبدیل فوریه و طیف فرکانسی 

  
گیريهاي اندازهرفتار سیستم  2و  1، مدل مرتبه گیرياندازه هايارائه مدل براي سیستم  

  هاي داراي چند وروديسیستم 
  

گیري آنالوگآشنایی با وسایل اندازه  انجری  
 مقاومت 
 ولتاژ 

  
برداري و هاي نمونهآشنایی با تکنیک
 وسایل دیجیتال

 هافیلتر، انتقال و ثبت دادهت،هاي تقویآشنایی با تکنیک 
 آشنایی با حسگرهاي جابجایی 
  دماآشنایی با حسگرهاي  
 فشارآشنایی با حسگرهاي  
 سرعتآشنایی با حسگرهاي  
 سنجآشنایی با حسگرهاي 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. 
 



 طراحی سیستم هاي کنترل
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 کنترل اتوماتیک ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 ،هاي کنترل پیاده سازي و اجزاي مورد استفاده در سیستم ،تعمیق مفاهیم ارائه شده در درس کنترل
 

 مباحث
 

آشنایی با اجزاي کنترل 
 صنعتی

 عملگرها 
 درایورها 
 سنسورها 
 تقویت کننده ها 

  
  طراحی  و شبیه سازي درایور موتورمقدماتی   الکترونیکمروري بر 

 تقویت کننده سنسور و فیلتر آنالوگ 
  

 مروري بر مدلسازي و روشهاي شناسایی سیستمهاي خطی  طراحی
 روشهاي طراحی کنترلر با استفاده از روش مکان هندسی ریشه ها 
 روشهاي طراحی کنترلر در حوزه فرکانس 
 روشهاي طراحی کنترلر در حوزه فرکانس 
 سیستمهاي زمان گسسته کنترلطراحی  
و پیاده سازي عملی بر روي یک مدار  I adderو برنامه نویسی با زبان  PLCآشنایی با  

 نیوماتیک
 
 

 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. 



 رباتیک
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 ارتعاشات ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 رباتآشنایی با اصول طراحی 
 

 مباحث
 

 مقدمه و مفاهیم پایه در رباتیک  بخش اول

 توصیفات فضایی و تبدیل ها بخش دوم

 سینماتیک مستقیم و معکوس  بخش سوم

 ژاکوبین: سرعت ها و نیروهاي استاتیک  بخش چهارم

 دینامیک  بخش پنجم

 
 منابع و مراجع

 J.J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control 
 M.W. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar, Robot Modeling and Control 
 L. Sciavicco, B. Siciliano, Modelling and Control of Robot Manipulators 



 کارگاه برش فلزات
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 و مبانی برق و الکترونیک 1مکانیک سیاالت  ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف
 ها آن طراحی چگونگی و پنوماتیک و هیدرولیک سیستمهاي عملکرد با آشنایی

 
 مباحث

 
 هیدرولیکی سیستمهاي کاربردهاي و مقدمه  بخش اول
 پمپها  بخش دوم

 جهت کنترل شیرهاي  بخش سوم

 فشار کنترل شیرهاي  بخش چهارم

 جریان کنترل شیرهاي  بخش پنجم

 هیدرولیکی عملگرهاي  بخش ششم

 آکوموالتور  بخش هفتم

 نیوماتیک  بخش هشتم

 
 

 منابع و مراجع
 سید مهدي رضاعی، حمید باصريسیستم هاي هیدرولیک و نیوماتیک،  کتاب کاربرد 

 John Watton, Fundamentals of Fluid Power Control, 2009 

 



 کاربرد هیدرولیک و نیوماتیکآزمایشگاه 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 طراحی سیستم هاي هیدرولیک و نیوماتیک ساعت در ترم) 48واحد ( 1

 
 هدف
و  جریان کنترل شیرهاي فشار، کنترل شیرهاي جهت، کنترل شیرهاي پمپها، سیال، کمک به قدرت انتقال با دانشجویان آشنایی

 نیوماتیک
 

 مباحث
 

 هیدرولیک  آزمایش ها
 نیوماتیک  

 الکترونیوماتیک  

 
 منابع و مراجع

 ،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.هیدرولیکدستورکار آزمایشگاه  



 مبانی هوش محاسباتی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 محاسبات عددي ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 زيه هاي عصبی مصنوعی و سیستم هاي فاآشنایی با شبک
 

 مباحث
 

 شبکه هاي عصبی معرفی  مبحث اول
 تک الیه    مبحث دوم

 Feed-Forwardشبکه هاي  
 توابع پایه اي شعاعی  مبحث سوم

 خاطرات انجمنی  مبحث چهارم
 شبکه هاي رقابتی 

 معرفی سیستم هاي فازي  مبحث پنجم
 روابط فازي  مبحث ششم

 متغیر هاي زبانی و قواعد فازي  مبحث هفتم

 سیستم هاي فازي  مبحث هشتم

 طراحی سیستم هاي فازي  مبحث نهم

 کاربرد شبکه هاي عصبی و منطق فازي در کنترل و سیستم هاي مکاترونیکی  مبحث دهم

 
 

 منابع و مراجع
 A Course in Fuzzy Systems and Control, L. X. Wang, Prentice-Hall International, Inc,1997 
 Fundamentals of Neural Networks Architectures, Algorithms and Applications, L. Faussett,  

Prentice-Hal, 1994 
 Computational Intelligence an Introduction, A.P. Engelbrecht, John Wiley, 2007 
 References: 
 Introduction to Artificial Neural Systems, J. K. Zurada, West  publishing company, 2nd edition 

2006, 
 Neural networks and learning machines, S. S. Haykin, Prentice Hall , third edition,2008  
 Fuzzy Logic with Engineering Applications, T. J. Ross, John Wiley and Sons, 2nd edition 2004 



 1387مبانی شبکه هاي عصبی،  دکتر باقر منهاج، انتشارات دانشگاه  صنعتی امیر کبیر،  
 1388، انتشارات دانش نگار، چاپ دوم، اجمحاسبات فازي،  دکتر باقر منه 

 
  



 مبانی دینامیک خودرو
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 ت مکانیکیارتعاشا ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 آشنایی با مباحث و مبانی دینامیک خودرو
 

 مباحث
 

 تاریخچه خالصه توسعه صنعت خودرو  مقدمه
 یان دسته بندي ها خودروها موضوعب 
 جایگاه و اهداف درس 

  
 مختصات  مکانیک تایرهاي بادي

 نیروها وگشتارهاي تایر 
 مقاومت غلتشی تایر 
  نیروي جلوبري و لغزش طولی 
 نیروي ترمزي و سرخوردن 
 خواص دورزنی تایر 
 عملکرد تایر روي سطح خیس 
 خواص سواري تایر 
 مدل سازي تایر براي مبحث شبیه سازي دینامیک خودرو 

  
عملکرد ترمزگیري 
 وشتابگیري خودرو

 ت طولیمعادالت حرک 
 نیروها و گشتاورهاي آئرودینامیک 
 سیستم انتقال قدرت و تعویض دنده 
 عملکرد ترمزگیري 
 راندمان ترمزگیري 
 صله توقففا 
 طراحی سیستم ترمز گیري 
 سیستم ترمزگیري پاد قفل 
 سیستم کنترل رانش 



 سیستم الکترونیکی پایداري 
  

 پاسخ انسان به ارتعاش  راحتی سفر
 ل هاي راحتی سفر و کاربرد آن هامعرفی مد 
 مقدمه اي بر ارتعاشات اتفاقی 
 سطوح جاده، سیستم هاي تعلیق 
 ي تعلیقطراحی سیستم ها 
 سیستم هاي تعلیق نیمه فعال و فعال 

  

 هندسه فرمان  خصوصیات مانوري
 هندسه آکرمن 
 ربرد آن هامدل هاي مانوري و کا معرفی 
 پاسخ ماندگار به ورودي فرمان 
 آزمایش خصوصیات مانوري خودرو 
 صوصیات پاسخ گذرا، پایداري جهتیخ 
 خودرو-سیستم حلقه بسته راننده 
 اي بر سیستم هاي چهار چرخ فرمانمهمقد 

  

 ژگونی شبه استاتیک خودرو صلبوا  واژگونی خودرو
 استاتیک خودرو معلق (تعلیق دار)واژگونی شبه  
 حالت گذراي غلت 
 تجربه تصادف 

  

تحلیل و مدل سازي 
 کامپیوتري

 معرفی و مقایسه چند کدشبیه سازي در محیط  
 و  و مدلسازي در محیط نرم افزار آشنایی  

 
 

 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. 



 دینامیک سامانه هاي فضایی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 دینامیک تخصصی ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 ، سینماتیک و دینامیک حرکت مداري فضاپیما و سمت آنعلوم و فناوري فضایی هفضاپیماها، ماموریت ها و تاریخچآشنایی با 
 

 مباحث
 

 آشنایی با علوم و فناوري فضایی  اول مبحث

 جایگاه علوم و فناوري فضایی در کشور   دوم مبحث

 مکانیک مدار هاي فضایی  سوم مبحث

 سینماتیک سیستم هاي فضایی  چهارم مبحث

 سیستم هاي فضایی دینامیک  پنجم مبحث

 زیر سیستم تعیین سمت و مدار  ششم مبحث

 سمت و مدار کنترلزیر سیستم   هفتم مبحث

 ي فضاییمهندسی سیستم و استاندارد ها  هشتم مبحث
 درخت فناوري 

 
 منابع و مراجع

 Sidi J. Marcel, Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering approach, Vol 7, 
1997 

 



  کارگاه طراحی و ساخت اجزا ماشین
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 2و  1مکانیک برش فلزات، کارگاه ماشین ابزار، طراحی اجزاء ماشین  ساعت در ترم) 32واحد ( 1

 
 هدف

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

 مباحث
 

اي انتخاب یک سامانه مکانیکی براي طراحی و ساخت: این سامانه باید به گونهجلسه اول:   سرفصل مطالب
باشد که دربردارنده اجزاء مختلف ماشین از قبیل شفت، چرخدنده، پولی، یاتاقان و ...باشد. 

 ها اشاره کرد.توان به گیربکسها میسامانهاي از این به عنوان نمونه
با استفاده از دستگاه هاي موجود در سامانه مکانیکی انتخابی خشن تراشی شفت دوم:جلسه  

 .تراش
با استفاده از دستگاه هاي موجود در سامانه مکانیکی انتخابی پرداختکاري شفتسوم: جلسه  

 .تراش
فرز و شروع به با استفاده از دستگاه ساده  آشنایی با نحوه ساخت چرخدندهچهارم: جلسه  

 هاي ساده سامانه انتخابی.ساخت چرخدنده
 هاي ساده سامانه انتخابی.تکمیل ماشینکاري چرخدنده پنجم:جلسه  
 هاي ساده سامانه انتخابی.تکمیل ماشینکاري چرخدنده ششم:جلسه  
فرز و شروع به با استفاده از دستگاه مارپیچ  چرخدنده آشنایی با نحوه ساخت هفتم:جلسه  

 هاي مارپیچ سامانه انتخابی.ساخت چرخدنده
 هاي مارپیچ سامانه انتخابی.تکمیل ماشینکاري چرخدنده هشتم:جلسه ( 
 هاي مارپیچ سامانه انتخابی.تکمیل ماشینکاري چرخدنده نهم:جلسه  
فرز و شروع به ساخت با استفاده از دستگاه آشنایی با نحوه ساخت بادامک  دهم:جلسه  

 هاي سامانه مکانیکی انتخابی.بادامک
 هاي سامانه انتخابی.تکمیل ماشینکاري بادامک یازدهم:جلسه  
سازي آن آشنایی با نحوه مونتاژ اجزاء بر روي شفت با استفاده از خار و پیادهدوازدهم:  جلسه 

 بی.در رابطه با اجزاء سامانه مکانیکی انتخا
آشنایی با نحوه مونتاژ اجزاء بر روي شفت با استفاده از انواع مختلف سیزدهم: جلسه  

 سازي آن در رابطه با اجزاء سامانه مکانیکی انتخابی.انطباقات و پیاده
با استفاده ماشینکاري اجزاء تشکیل دهنده پوسته سامانه مکانیکی انتخابی  چهاردهم:جلسه  

 فرز و سنگ. هاياز دستگاه

 



 منابع و مراجع
 Arshinov V. and Ilekseev G.: Metal Cutting Theory and Cutting Tool Design, 1976. 
 Boothroyd G.: Fundamental of Metal Machining and Machine Tools, 1985. 
 Trent E.M.: Metal Cutting, 1994. 
 Armarego E.J.A. and Brown R.O.: The Machining of Metals, 1969. 
 Krar S.F., Oswald J.W. and Amand J.E.: Technology of Machine Tools, 1986. 
 Shaw M.C.: Metal Cutting Principles, 1991. 

 



 عملیات حرارتی صنعتی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 انتقال حرارتمتالورژي،  ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

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

 مباحث
 

 ساختمان درونی و خواص فلزات  اول مبحث
 زنی و رشدجوانه 
 یفیوژن) بازیابی و تبلور مجدد مروري بر نفوذ (د 
 دیاگرام آهن و کربن 
 استحاله بینابینی و مارتنزیتی 
 و عوامل مؤثر بر آنها T.T.T ،C.C.Tدیاگرامهاي  

  

 روشهاي مختلف عملیات حرارتی شامل  دوم مبحث
  آنیل کردن ◦
 نرماله کردن ◦
 سخت کردن ◦
 تمپر کردن ◦
 مارتمپرینگ ◦
 آستمپرینگ ◦
 عملیات سخت کردن سطحی شامل: 
 نیتریده کردن ◦
 کربوره کردن ◦
 کربونیتریده کردن ◦
 ايسخت کردن القائی و شعله ◦
 پذیري (آزمایش جومینی)سختی 
 محیطهاي سردکننده 

  

  پذیرياصر آلیاژي بر قابلیت سختیاثر عن  سوم مبحث
 استفاده از آنهااي مختلف و طرز فوالده T.T.T ،C.C.Tآشنائی با دیاگرامهاي  



  

 تکمیل سطح پس از عملیات حرارتی  عملیات  چهارم مبحث
 برطرف کردن اکسیدها ◦
 زدائیگریس ◦
 گیري تاب ◦
 کنترل کیفیت ◦

  

 عملیات حرارتی قطعات متداول  پنجم مبحث
 هاچرخ دنده ◦
 فنرها ◦
 قالبها ◦

  

 یات حرارتی در رابطه با جوشکاريعمل  ششم مبحث
 گیبا خورد عملیات حرارتی در رابطه 
 رارتی قطعات سرد و گرم نورد شدهعملیات ح 

  

  عملیات حرارتی آلیاژهاي آلومینیم  هفتم مبحث
 عملیات حرارتی چدنها 
 فوالدهاي ابزار 
 مس و آلیاژهاي آن 

 



 تکنولوژي روش هاي جوشکاري
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 متالورژي ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

درس تکنولوژي روشهاي جوشکاري به منظور آشنایی با مفاهیم اساسی این تکنولوژي بعنوان مهمترین و پرکاربردترین تکنولوژي ایجاد 
 اتصال بین قطعات صنعتی ارائه می شود.

 
 مباحث

 
 نآشنایی با جوشکاري و مفاهیم اساسی آ  اول مبحث

  

 با تئوري قوس الکتریکی  آشنایی  دوم مبحث

  

 روش جوشکاري الکترود دستی و کاربرد الکترودهاي پوششدار مختلف  سوم مبحث

  

 يهاي فوالدهاي مناسب براي جوشکار آشنائی با فوالد ها و ویژه گی  چهارم مبحث

  

 انتقال حرارت در حوزه جوش  پنجم مبحث

  

 )HAZمتاثر از حرارت جوش ( متالورژي جوش، تعیین ساختار فلز جوش و منطقه  ششم مبحث

  

 ت جوشکاريمفهوم قابلی  هفتم مبحث

  

 عیوب تکنیکی و عیوب متالورژیکی جوشها   هشتم مبحث

  

 ترك خوردگی هاي جوشی   نهم مبحث
 انجمادي ◦
 هیدرژنی ◦



  

 تنشهاي پسماند و اعوجاج هاي جوشی  دهم مبحث

  

 PQR و  WPSآشنائی با بازرسی جوش و   یازدهم مبحث

  

 آشنائی با اصول طراحی اتصاالت جوشی  دوازدهم مبحث

 
 مراجعمنابع و 
 1398 هندسی جوش، ایرج ستاریفرمبانی م 

 Modern welding technology, H. Cary, 2005    
 



 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 مکانیک برش فلزات و کارگاه ماشین ابزار ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 آشنایی با اصول طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
 

 مباحث
 

 CAD/CAMسخت افزارها و نرم افزارهاي مورد استفاده در سیستم هاي   بخش اول

 آشنایی با انواع پایگاه داده  بخش دوم

 و آشنایی با استانداردهاي گرافیکی CDA/CAMروشهاي انتفال اطالعات در سیستم هاي   بخش سوم

 بعدي 3مقدمه اي بر مدلسازي هندسی   بخش چهارم

 سیمیمدل سازي سه بعدي   بخش پنجم

 مدل سازي سه بعدي سطحی  بخش ششم

 مدل سازي سه بعدي توپر  بخش هفتم

 مقدمه بر انواع منحنی ها  بخش هشتم

 Bezierو  Cubic Splineتحلیل منحنی هاي   بخش نهم

 در نرم افزارها G-Codeو آشنایی با اصول تولید خودکار  CAMمقدمه اي بر   بخش دهم

 ماشینکاري در ماشین هاي کنترل عددي انواع استراتژي هاي  بخش یازدهم

 )CAPPسیستم هاي برنامه ریزي تولید به کمک کامپیوتر (  بخش دوازدهم

 آشنایی با اصول کنترل تطبیقی در ماشینکاري  بخش سیزدهم

 آشنایی با تغییرات هندسی مورد استفاده در نرم افزار ها  بخش چهارده

 Bezierو  Cubic Splineمقدمه اي بر سطوح   بخش پانزده

 
 منابع و مراجع

 



 قالب پرس طراحی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 طراحی قید و بند، 2مقاومت  ،1طراحی اجزا  ،متالورژي ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

آشنایی با انواع روش هاي پرسکاري ورق در تولید قطعات صنعتی و انواع پرس ها و آموزش محاسبات ، طراحی و تهیه نقشه هاي  
 البهاي برش ، خم ، فرم و کشش عمیقساختی ق

 
 مباحث

 
 آشنایی با فرایندهاي شکل دهی فلزات که نیاز به قالب دارند  اول مبحث

  

 تعاریف   دوم مبحث
 کاربرد  
 محسنات و معایب پرسکاري  
   طبقه بندي عملیات پرسکاري ورق 

  

  انواع پرس ها  سوم مبحث
 انتخاب پرس   

  

  تئوري قالب هاي برش شامل  چهارم مبحث
 قالبکلیرانس  ◦
 سطوح برش  ◦
 محاسبه نیروي برش  ◦
 روشهاي کاهش نیرو ◦
 نیروي بیرون انداز ◦

  

 معیار طراحی و طراحی اجزاء قالب برش  پنجم مبحث

  

 نقشه کشی قالب   ششم مبحث
 روشهاي ساخت قالب  



  

 تئوري خم   هفتم مبحث
 پارامترهاي خمکاري  
 ات و قالبهاي خمکاريانواع عملی 
 برگشت فنري    

  

 نیروهاي خمکاري   هشتم مبحث
 اجزاء استاندارد قالبهاي خم  
 طراحی قالب خم 

  

 نواع قالبهاي فرم ا  نهم مبحث
 محدودیت در عمق  
 طراحی قالبهاي فرم 

  

 استوانه اي  آنالیز کشش عمیق  دهم مبحث
 پارامترهاي کشش عمیق  
 یوب قطعات ع 

  

 رح عملیات ساخت ظرف استوانه اي ط  یازدهم مبحث
 تعیین تعداد مراحل کشش    

  

 محاسبه نیروي کشش  دوازدهم مبحث
 اجزاء قالبهاي کشش عمیق  
 طراحی قالبهاي کشش عمیق 

  

 پروژه: طراحی و ارائه نقشه هاي ساختی قالب  سیزدهم مبحث

 
 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 

 



 تکنولوژي آلتراسونیک
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 ارتعاشات مکانیکی ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

 تکنولوژي آلتراسونیکآشنایی با 
 

 مباحث
 

 مقدمه و تاریخچه  اول مبحث
 ند هاي آلتراسونیکماهیت فرآی 
 مزایا و معایب 

  

 امواج آلتراسونیک و تئوري آن و روش هاي تولید موج آلتراسونیک  دوم مبحث
◦ Whistle 
◦ Mangneto-Strictive 
◦ Electro-Strictive 

  

 کاربرد هاي صنعتی و تولیدي آلتراسونیک  سوم مبحث
 Sewing and Solderingجوشکاري،  ◦
 سوراخکاري، برشکاري، تراشکاري مواد ترد و سخت ◦
 فرآیند هاي فرم دهی تاثیر آن در ◦

 آهنگري ▪
 ریخته گري پیوسته ▪
 کشش عمیق  ▪
 کشش سیم ▪

 تاثیر آن در فرآیند هاي ماشینکاري سنتی ◦
 سوراخ کاري ▪
 تراشکاري ▪
 فرزکاري ▪
 سنگ زنی ▪

 غیر سنتیتاثیر آن روي فرآیند هاي  ◦
▪ EDM 
▪ ECM 

 اتوماسیون و متالورژي پودر ◦



 مهندسی سطح ◦
 فرآیند هاي فیزیکی و شیمیایی تاثیر آن روي ◦

 واکنش هاي شیمیایی ▪
 مواد سمی ▪
 تعلیق ▪
 انحالل ▪
 گاززدایی ▪
 پراکندگی کوالیدي ▪

 تاثیر آن روي فرآیند هاي روکش زنی ◦
 تمیزکاري لوله ها و تجهیزات در صنایع نفتی و پتروشیمیایی ◦
 تمیزکاري قطعات پیچیده  ◦

  

 کاربرد هاي دارویی  چهارم مبحث

  

 کاربرد هاي کشاورزي  پنجم مبحث

  

  کاربرد هاي ارتباطی  ششم مبحث

 
 مراجعمنابع و 

 McGeough, J. A. " Advanced Methods of Machining" Chapman and Hall Ltd. , U.K.,1988 
 Benedict, G. F. "Nontraditional Manufacturing Processes" Marcel Dekker Inc., USA,1987. 
 Machining Data Handbook, 3rd Edition, Vol. 2, Machining Data Centre (MDC), USA,1980 
 Tools and Manufacturing Engineering Handbook, Society of Manufacturing Engineering, 

USA 
 Metals Handbook 
 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 ModarresUniv., 

Tehran, 1992 
 Frederick Julian, R. "Ultrasonic Engineering" John Wiley Sons Inc., USA, 1965  
 Magazine of  Metalworking Manufacturing, USA, 1983 
 Norio Taniguchi "Current State and Future Trends of Ultra-precision Machining and Ultra-

fine Material Processing" Annals of the CIRP,Vol. 32/ 2/ 1983 
 Hassan El-Hofy "Advanced Machining Processes - Nontraditional and Hybrid Machining 

Processes" Production Engineering Department, Alexandria University, Egypt, McGraw-Hill, 
2005 

 



 طراحی مکانیزم ها
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 مکانیک برش فلزات و کارگاه ماشین ابزار ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

تلرانسی و طراحی و تهیه  نقشه هاي آشنائی با قید و بند ها بعنوان تجهیزات ضروري در تولید انبوه قطعات یکسان ، و انجام محاسبات 
 اساختی  قید و بنده

 
 مباحث

 
 تعاریف  تعاریف

  تاریخچه 
 معرفی و وظایف اجزا قید و بند 
 جنس هاي مورد استفاده براي اجزا قید و بند 

  

 ش مراحل و مراحل طراحی قید و بندپی  تحلیل ابتدایی
 ارزیابی اقتصادي 

  

 انطباقات در طراحی قید و بندها تلرانس و  مقدمات طراحی
 نقشه کشی قید و بند 

  

  اصول کلی موقعیت دهی  طراحی قید و بند
  ي مختلف موقعیت دهی از سطوح مسطحها روش 
 پروفیل و استوانه اي 
 تلرانس در اجزا اصلی قید و بندمحاسبه  
 طراحی اجزا موقعیت دهنده ها 
 پدیده گیر کردن 
 پین هاي ضدگیر 
 هم مرکزکننده  
 تعویض یا باز و بست قید و بند 
 و بند  استفاده از پران ها در قید 
 مشکالت براده 



 معرفی روش هاي مختلف گیره بندي 
 طراحی اجزا گیره بندي  
 یکسان سازها 
 راهنماي ابزار  
 انواع بوش هاي سوراخکاري  
 انتخاب و طراحی بوش ها 
 طراحی بدنه قید و بند 
 جزا استاندارد قید و بندها 

 
 

 منابع و مراجع
Jig & Fixture Design Manual; E.K.Henriksen 
Jig & Fixture Design; F.D.Jones 
Jig & Fixture;P.H.Joshi 
Tool Design; H.W.Pollack 

 



  کارگاه ساخت قالب ها و قیود
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 مکانیک برش فلزات (ه) ساعت در ترم) 32واحد ( 1

 
 هدف

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

 مباحث
 

 لب و قید و بند در قالب کار گروهیانجام پروژه ساخت قا  سرفصل مطالب

 
 منابع و مراجع

 Jig & Fixtures Design Manual , P.H. Joshi , Mc Graw-Hill,2010 

 



 طراحی و ساخت به کمک کامپیوترآزمایشگاه 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر ساعت در ترم) 32واحد ( 1

 
 هدف
 کامپیوتر کمک به ساخت و طراحی اصول با آشنایی

 
 مباحث

 
با آموزش کار 

 نرم افزار
 آموزش مدلسازي و ساخت با استفاده از نرم افزار  
 آموزش مدلسازي و ساخت با استفاده از نرم افزار  
 و  آموزش برنامه نویسی با  

 



 قالب پرس طراحی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 فلزات برش مکانیک ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

 آشنایی با ماشین ابزار و روشهاي تولید انبوه قطعات مکانیکی
 

 مباحث
 

 تراشکاري تولیدي  اول مبحث

  

 ماشینهاي چرخ دنده تراش  دوم مبحث
 هاي سادهچرخ دنده ◦
 مارپیچ ◦
 و حلزونیعمودي  ◦
 هاي مخروطچرخ دنده ◦
 چرخ شانه ◦
 های و پرداخت سطح دندانهسنگ زن ◦

  

 کشیهاي خان ماشین  سوم مبحث

  

 زنی خزشیسنگ  چهارم مبحث

  

 ماشینکاري سرامیک ها   پنجم مبحث

  

 روشهاي مختلف تولید انبوه انواع پیچها و مهره ها  ششم مبحث

  

  ماشینکاري و پرداخت قطعات دقیق  روش هاي  هفتم مبحث
 هونینگ  ◦
 لپینگ  ◦
 روشهاي دیگر ◦



  

 خطوط تولید خودکار  هشتم مبحث

  

 نمونه سازي سریع  نهم مبحث

 
 مراجعمنابع و 
 ، سه جلد لرینوشته رکس مدانشنامه ماشینکاري  

 Applied Machining Technology, By: Heinz Tschätsch,   Springer 
 MACHINE TOOLS HANDBOOK, DESIGN AND OPERATION, By P H Joshi, 

McGraw_Hill Pub. 
 



 تست غیر مخرب
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 يجوشکار يروشها يتکنولوژ ،يگرختهیاصول ر ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

 تست هاي غیر مخرب و اصول آنها آشنایی با انواع روش هاي
 

 مباحث
 

 مقدمه  اول مبحث

  

 هاي غیر مخربآزمایش   دوم مبحث
 بازبینی با مایع نفوذي ◦
 بازبینی با ذرات مغناطیسی ◦
 بازبینی با جریان گردابی ◦
 با الکترومگنت (برق و مغناطیس) آزمایش ◦
 بازبینی با پرتونگاري ◦
 بازبینی با تشعشع صوتی ◦
 بازبینی با ماوراء صوت ◦
 بازبینی با موج کوتاه ◦
 بازبینی به روش گرمائی ◦

  

 آزمایشهاي غیرمخربکاربرد   سوم مبحث
 ریخته گري ◦
 جوشکاري ◦

 



 تست غیر مخربآزمایشگاه 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 تست غیر مخرب (پ/ه) ساعت در ترم) 32واحد ( 1

 
 هدف

 مهندسی قطعات کیفی ارزیابی منظور به غیرمخرب هاي آزمون اجراي تجربی فراگیري
 

 مباحث
 

 برداري بهره و تولید فرآیندهاي در قطعات عیوب با آشنایی  مقدمه هاآزمایش 
 چشمی هاي روش  1آزمایش  

 التراسونیک آزمون  2آزمایش  

 کارنت ادي آزمون  3آزمایش  

 مغناطیسی ذرات آزمون  4آزمایش  

 نافذ مایعات آزمون  5آزمایش  

 
 منابع و مراجع

 ،  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.تست غیر مخربدستورکار آزمایشگاه احمدي نجف آبادي، مهدي،  



  فلزات  گرياصول ریخته
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 متالورژي ساعت در ترم) 32واحد ( 2

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

 
 مباحث

 
 گريمقدمه بر صنعت ریخته  گريمقدمه بر صنعت ریخته

  

  ترکیب آلیاژها  ذوب فلزات
 اساس متالورژیکی ذوب 
 ذوب عملیات 
 کاربرد متالورژي 

  

گري خواص فیزیکی و ریخته
 فلزات مایع

 خواص فیزیکی 
 خواص شیمی فیزیکی 
 گريخواص ریخته 
 گري و نورديآلیاژهاي ریخته 

  

 گاز -یستمهاي فلزشیمی فیزیک س  گازها و فلزات
 گاز -موارد عملی سیستمهاي فلز 
 خارج کردن گاز از فلز مایع 
 گازها و ساختمان فلزات 
 گازها و خواص فلزات 

  

 تبلور  انجماد
 شرایط تعادلی 
 شرایط غیرتعادلی 

  



  مشخصات تعذیه آلیاژها  انجماد در تغذیه
 نفوذ هندسی در انجماد 
 زمان انجماد و قانون کورینو 
 روشهاي تغذیه 
 گريریخته حرارت و سرعت 
 طرح و عمل منابع تغذیه 
 محاسبات مدول قطعه 
 تغییرات در طرح منابع تغذیه 
  راندمان تغذیه و اتصال 
 مبردها 

  

  اجزاء سیتسم راهگاهی  گاهیسیستمهاي راه
 سیستمهاي فشار 
 انواع سیستمهاي راهگاهی 
 کاربرد هیدرولیک در سیستمهاي راهگاهی 
 اريهاي علمی سیستم راهکتوجیه 
 نیروهاي وارد بر قالب 

  

  قالب و مواد آن  هاقالب
 قالبهاي فلزي 
 اي و مواد معدنیقالبهاي ماسه 
 گريفعال و واکنش قالب در ریختهفعل وان 
 عملیات کنترل خواص مخلوط 
 مشخصات متالورژیکی قالب و مواد آن 

  

گري با تکنولوژي و ریخته
 ماسه

 گريدلهاي ریختهم 
 هاماسه 
 هاآزمایش ماسه 
 گريتجهیزات و وسائل ریخته 
 گیريماهیچه 
 گیريقالب 
 گري با ماسهریخته 

  

 گري با ماسهریخته  گري با ماسهریخته

  

  روشهاي مختلف تمیز کردن قطعات ریخته شده  یازدهم مبحث



  

 گريعیوب ریخته  دوازدهم مبحث

  

 خطاي ترکیب  خطاي ابعاد
 شکلیبی 
 عیوب گازي 
 اینکلوژنها 
 یوب انقباض در مایعع 
 عیوب انقباض در جامد 
 سایر عیوب 
 تأثیر عیوب 
  بازرسی و کنترل 
 استانداردها 
 وسائل و تجهیزات 
 آلیاژ و خواص مکانیکیترکیب  
 آزمایشهاي غیرمخرب 
 کنترل کیفی 

 
 مراجعمنابع و 

 Castings, John Campbell, University of Birmingham, UK, BUTTERWORTH, 2003 
 ASM Handbook, Formerly Ninth Edition, Metals Handbook Volume 15 Casting 
 Foseco Ferrous Foundryman’s Handbook, Edited by John R. Brown 
 Foseco Non-Ferrous Foundryman’s Handbook, Revised and edited by John R. Brown 
 Fundamentals of solidification, third edition, Kurz Fisher  

 



 آزمایشگاه متالورژي و عملیات حرارتی
 انشگاه صنعتی امیرکبیر د

 دانشکده مهندسی مکانیک
 مهندسی ساخت و تولید

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 (ه) متالورژي ساعت در ترم) 32واحد ( 1

 
 هدف
 خواص آلیاژهاي صنعتی تعیین و ریزساختار بررسی منظور به حرارتی عملیات و متالورژي هايآزمایش با آشنایی

 
 مباحث

 
 متالوگرافی  سرفصل ها

 ریزساختار فلزات و آلیاژهاي آهنیبررسی  
 بررسی خواص مکانیکی فلزات 
 زات و آلیاژهاي آهنی و غیرآهنی سختی سنجی فل 
 ها (چدن سفید، خاکستري، مالیبل و داکتیل) و بررسی ریزساختار آنها انواع چدن 
 آلیاژهاي غیرآهنی (آلیاژهاي مس، آلومینیوم و ...) و بررسی ریزساختار آنها  
 پیرسختی آلیاژهاي غیرآهنی  
 مروري بر نفوذ  
 یاگرام آهن و کربن د 
 و عوامل موثر بر آنها  CCTو  TTTاستحاله بینابینی و مارتنزیتی، دیاگرام هاي  
 شامل انواع عملیات حرارتی تعادلی و غیرتعادلی 
 کردنهمگن  ◦
 آنیل کردن ◦
 نرماله کردن ◦
  کروي کردن ◦
 بازیابی و تبلور مجدد ◦
 تنش گیري ◦
 کوئنچ کردن  ◦
 هاي کوئنچ شده تمپر کردن نمونهبازپخت یا  
 سختی پذیري (آزمایش جومینی)  
 اثر عناصر آلیاژي بر قابلیت سختی 

 
 منابع و مراجع

 ویسرکانی، ت,مواد علم اصول 



 گلعذارو کاربرد عملیات حرارتی، اصول  
 



 کارگاه ریخته گري
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 - ساعت در ترم) 32واحد ( 1

 
 هدف

 هاي تهیه قالب و فرآیند ریخته گري آشنایی عملی با اصول و روش
 

 مباحث
 

کارگاه ریخته 
 گري

 معرفی بخش هاي مختلفگردش کار در کارگاه و  
 مواد قالبگیري اصول ایمنی در کار با مذاب و 
 اصول ساخت قالب 
 مواد قالبگیري ◦
 قالبهاي فلزي ◦
 ايقالبهاي ماسه ◦
 روش هاي اندازه گیري خواص مواد قالب هاي ماسه اي و ماهیچه: 
 قابلیت گذردهی گاز اندازه گیري ◦
 پایداري حرارتی اندازه گیري ◦
 خواص مکانیکی (کششی، برشی و فشاري) اندازه گیري ◦
 بندي تعیین دانه ◦

 نمودار توزیع اندازهرسم  ▪
 اندازه گیري درصد رطوبت و چسب ◦
 آشنایی با ابزار قالبگیري و ساخت یک قالب ساده 
 ماهیچه در ریخته گري 
 سبه نیروي هاي وارده بر ماهیچه نحوه محا ◦
 ثابت نگه داشتن ماهیچه در موقعیت خود ◦
 آشنایی با انواع کوره هاي ذوب  
 فرآیند ذوب فلز 
 ابزارهاي کنترل دما ◦
 سرباره نقش ◦
 نحوه تصفیه مذاب ◦
 اندزه گیري سیالیت مذاب ◦
 انواع سیستم راهگاهی و تغذیه گذاري  
 مختلف تمیز کردن قطعات ریخته شدهروشهاي  
 يگرعیوب ریخته 



 خطاي ابعاد ◦
 واپیچش و تنش پسماند در قطعات ریخته گري ◦
 عملیات تکمیلی 
 برش راهگاه و تغذیه ◦
 تمیزکاري و پلیسه گیري ◦
 بازرسی غیرمخرب ◦
 پوشش ◦

 
 



 آمار و احتماالت مهندسی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 1ریاضی  ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف
 مهندسی هاي فرایند در تجربی اطالعات و ها داده تحلیل براي آماري هاي روش و مفاهیم با آشنائی

 
 مباحث

 
 مفهوم و نقش آمار در مهندسی  مقدمه

 کاربرد هاي مهندسی آمار و احتماالت  

  

 نمونه  تعاریف
 نمایش جدولی 
 ....میانگین، نما، میانه و 
 توزیع فراوانی 
 تغییر پذیري 
 انحراف معیار 

  

 تعریف احتمال  مفاهیم اساسی در احتمال
 پیشامد  
 تبدیل و ترکیب در احتماالت 
  شرطیو احتماالت توام  
 تقضایاي احتماال 

  

متغیرهاي تصادفی و توزیع 
 احتمال متغیر هاي گسسته

 توزیع دوجمله اي 
 توزیع پواسون  
 توزیع فوق هندسی 

  



توزیع احتماالت متغیر 
 تصادفی  پیوسته  

 توزیع نرمال 
 توزیع نمایی 
 توزیع یکنواخت 

  

 قابلیت اطمینان  برآورد آماري
 بازه اطمینان 

  

 آزمون فرضیه  آزمون فرضیه
 تصمیم گیري 

  

 رگرسیون خطی  رگرسیون خطی
 تحلیل همبستگی در رگرسیون 
 تحلیل واریانس 

 
 منابع و مراجع

 
 ، ترجمه تیموري یانسري آمار و احتمال براي مهندسی مدرن 
 عمیدي آمار ریاضی، جان فروند، ترجمه 



 برش فلزات مکانیک
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 
 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد

 برش فلزات (ه) فیزیک اندازه گیري، مقاومت مصالح، متالورژي (پ/ه) و کارگاه ساعت در ترم) 48واحد ( 3

 
 هدف

 انتخاب  مناسب ابزار و  پارامترهاي این فرایندآشنایی با فرایندهاي ماشینکاري و نحوه 
 

 مباحث
 

 هاي تراشماشین  سرفصل مطالب
 کاراي نگه دارنده ابزار و قطعههسامانه 
 جنس و هندسه ابزار برش 
 فرایندهاي تراشکاري 
 جعبه دنده دستگاه تراش 
 مقادیر بهینه شکل هندسی قلم 
 مکانیک برش فلزات 
 حرارت در برش فلزات 
 برش کاري بر راندمان اثر متغیرهاي ماشین 
 ماشین فرز 
 دستگاه تقسیم 
 فرزکاري چرخدنده ساده 
 مخروطی و مارپیچ 
 هافرزکاري بادامک 
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