
 ریاضیات مهندسی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 پیشنیاز تعداد واحد

 2معادالت و ریاضی  (ساعت در ترم 48)واحد  3

 

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

 

 مباحث

 

ایجاد معادالت دیفرانسیل 

 جزئی
 معادالت دیفرانسیل جزئی معرفی 
 بسط تیلور 
 به دست آوردن معادالت دیفرانسیل جزئی 

 مساله ی ارتعاش نخ ◦
 مساله ارتعاش غشا ◦
 معادله ی پیوستگی در سیاالت ◦
 ارتعاش طولی یک میله و ... ◦

  

 و ویژگی های آن فوریه سریمعرفی   سری فوریه
 تغییر بازه ی سری فوریه در حالت کلی 

 شرایط دریکله 
 فرم مختلط سری فوریه 

  

 روش جداسازی متغیر ها  معادالت دیفرانسیلحل 
 انتگرال پویسان 
 روش تغییر پارامتر  

  

 تبدیل فوریه  تبدیالت
 تبدیل سینوسی فوریه ◦

 تبدیل کسینوسی فوریه ◦

 تبدیل مختلط فوریه ◦

 تبدیل الپالس 



 قضیه ی کانولوشن ◦
 شرایط وجود تبدیل الپالس ◦
 الپالس معکوس ◦

  تبدیالتحل معادالت دیفرانسیل با استفاده از 

  

 مروری بر اعداد مختلط  توابع مختلط
 توان رسانی اعداد مختلط 
 حل معادالت جبری 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 
 مختلط انتگرال در صفحه ی 
 انتگرال روی خط 
 قضیه ی انتگرال کوشی 
 فرمول انتگرال کوشی 
 نامساوی کوشی 
 قضیه ی لیوویل 
 قضیه ی موررا 
 سری ها 

 سری عددی ◦

 سری تابعی ◦

 سری توانی ◦

 سری تیلور ◦

 سری لورن ◦

 تکینگی توابع مختلط 
 قضیه ی باقی مانده 
 محاسبه ی انتگرال ها 

 

 

 منابع و مراجع
 Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics 



 استاتیکمکانیک 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 پیشنیاز تعداد واحد
 1ریاضی  (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 

 

 اصطکاک خشک نیقوان  اصطکاک
 اصطکاک در گوه ها، پیچ ها، یاتاقان ها، دیسک ها، کالچ هاي خشک و تسمه ها 
 اصطکاک 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 فلزی و غیر فلزی در جهت تحلیل علت شکست و خرابی 

 قطعات

 

 مباحث

 

 کرنش برشی و  تعریف کرنش تک محوری  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 هوک 
 تغییر شکل عضوها تحت اثر بار محوری 
 مسایل نامعین استاتیکی 
  بارگذاری چند محوری و نسبت پواسون 
   تمرکز تنش 

  

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

  

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

  

 تنشهای برشی در عضوهای جدار نازک  های برشی در خمش تنش



 مرکز برش 

  

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

  

 تنشهای ناشی از بارهای خمش و پیچش  تنش های مرکب
 تنشهای ناشی از بارهای خمش و محوری 

  

  یل استوانه های جدار نازکلحت 
 های طولی و محیطی در استوانه ها تنش 
 هتنش در کر 
 نقدمه ای بر خمش نا متقارم 
 در تیر های 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
 1مقاومت مصالح  ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

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

 و به دست آوردن تغییر شکل های مصالح در بارگذاری های متفاوت قطعات

 

 مباحث

 

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

 مرکب یبارگذار
 یمور سه بعد یهریکاربرد دا 
  ریزتیخ نییتعخیز تیر و روش های 
 استاتیکی نیبر مسائل نامع دیتأک 
 روش جمع آثار 

  

و شکست  میتسل یارهایمع

 مواد
 ترسکا  اریمع 
 ززیفون م اریمع  
 یتنش عمود بیشینه اریمع 
 شکست مواد ترد یارهایمع 

  

 یو کار خارج کیاالست یفهوم انرژم  یانرژ یروش ها
 مختلف  یبارگذار یبرا یرابطه انرژ نییتع 
 یمکان مجاز رییو تغ روین ،یاصل کار مجاز  
 مکان متقابل رییاصل تغ 
 روش بار واحد 
 کملم یانرژ 
 یضربه ا یکاربرد در بارگذارو  نینامع لیو کاربرد آنها در حل مسا انویگلیکاست یایقضا 

  



ستون ها یداریپا   یدر حالت تعادل یداریمفهوم پا  
 ستون ها یداریپا یتئور 
 آن یهاتیمحدود و متفاوت یمرز طیشرا یبرا لریاو یبار حد 
 خارج از مرکز یمحور یتحت بارها یداریپا 
 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 



 متالورژی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 پیشنیاز تعداد واحد
 )پ/ه(  1و مقاومت مصالح   شیمی عمومی ساعت در ترم( 48واحد ) 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 

 S-Nمنحنی  ◦

 تشکیل و توسعه ترک ◦

 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 مادی
 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 
  ایالخط صفحهحرکت منحنی 
 الخط فضاییحرکت منحنی 
  کار و انرژی 
  توان و بازده مکانیکی 
  تابع پتانسیل و انرژی پتانسیل 
 معادله کار و انرژی 
  اصل بقاء انرژی مکانیکی 
 ایو مقدار حرکت خطی ضربه و مقدار حرکت زاویه ضربه 
  برخورددر بقاء مقدار حرکت  



  

ذراتسینتیک مجموعه     قانون دوم نیوتون و معادالت حرکت 
  کار و انرژی 
  ضربه و مقدار حرکت 
 بقاء انرژی 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 انرژی 
   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 



 ۱مکانیک سیاالت 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 پیشنیاز تعداد واحد
 )پ/ه( 1دینامیک 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 نیروی فشار  هیدرواستاتیک
 تعادل در سیال و توزیع فشار هیدرواستاتیک 
 اصول کار مانومتر و فشارسنجی 
 محاسبه نیروی ناشی از فشار وارد شده به صفحه تخت 
  صفحه منحنیمحاسبه نیروی ناشی از فشار وارد شده به 
 ورقانون ارشمیدس و نیروی وارد شده به جسم شناور و غوطه 
 پایداری تعادل جسم شناور 

  

 معرفی دیدگاه الگرانژی و اولری  حرکت شناسی سیال
 بیان تفاوت ذره مادی 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 الگرانژی به اولری 
 تبیین مفهوم تغییرات زمانی و تغییرات جابجایی در حجم کنترل 
 قانون بقای جرم و معادله پیوستگی 
 قانون دوم نیوتن و معادله مومنتم 
 یل کاربردیترکیب معادله های پیوستگی و مومنتم برای تحلیل مسا 



 نیروی وارد شده به پره ◦
 توربین، جت، نازل ◦

 معادله مومنتم زاویه ای 
 معادله توربوماشین اولر ◦

 ترکیب معادله پیوستگی و مومنتم در امتداد خط جریان 
 معادله اولر برای خط جریان ◦
 معادله برنولی، فرضیات آن و کاربردها ◦
 مفهوم فشار استاتیکی، دینامیکی و کل ◦
 لوله پیتو ◦

 قانون اول ترمودینامیک و معادله انرژی 
 ساده سازی برای خط جریان و معادله برنولی تعمیم یافته ◦
 مفهوم هد پمپ، هد توربین و هد تلف شده ◦

  

 تفاوت کمیت های فیزیکی با اعداد ریاضی و مفهوم بعد، واحد و اندازه  تحلیل ابعادی
  ابعاد کمیت های فیزیکیسیستم آحاد و مفهوم ابعاد اصلی و نحوه استخراج 
 اصل همگنی ابعادی 
 هاهای بی بعد و نحوه استخراج آنقضیه پای باکینگهام، گروه 
 تشابه 

 هندسی ◦
 سینماتیکی ◦
 دینامیکی ◦

 های موفقکاربرد تشابه در تعمیم نتایج آزمایشگاهی و نمونه 
 ضریب پسای استوانه و کره ◦
 افت فشار در لوله و نمودار مودی ◦

 

 منابع و مراجع
 White, F.M, Fluid Mechanics, McGraw-Hill 

 Fox, McDonald, Introduction to Fluid Mechanics 



 ۱ترمودینامیک 

 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 هایدیدگاه 

 ها به گسترده و متمرکزبندی آنمفهوم خواص و دسته 

 خواص دما، فشار، حجم مخصوص 
 مفهوم تعادل، فرآیند، فرآیند شبه تعادلی، چرخه 
 آل معرفی گاز ایده 

  

تحلیل انرژی در 

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

  

 معرفی ماده خالص  خواص مواد خالص
  قانون فاز گیبس و نمودارPVT 

 گانهشباع، تک فاز، نقطه بحرانی، نقطه سهمعرفی نواحی ا 
 معرفی جداول بخار 

 بخار-جدول اشباع مایع ◦
 جدول بخار فوق گرم ◦
 جدول مایع متراکم ◦

  

تحلیل انرژی در 

 سیستم باز 

 معرفی مفهوم سیستم باز و حجم کنترل 
 استخراج قانون بقای جرم برای سیستم باز 



  بازاستخراج قانون اول ترمودینامیک برای سیستم 
 مفهوم فرآیندهای گذرا، پایا، شرایط یکنواخت 
 تحلیل انرژی در اجزای مختلف 

 کمپرسور ◦
 پمپ ◦
 توربین ◦
 مبدل حرارتی ◦
 شیر اختناق ◦
 کن مخلوط ◦

  

قانون دوم 

 ترمودینامیک
 پذیری مفهوم بازگشت 
 پذیر ماشین حرارتی بازگشت 
 های قانون دوم ترمودینامیکبیان 

 پالنک-کلوین ◦
 کلوزیوس ◦

  پذیر ماشین حرارتی برگشتراندمان 

 چرخه کارنو 
 ناپذیری بازگشت 

 نامساوی کلوزیوس 
  تعریف انتروپی و محاسبه آن با استفاده از جداول ترمودینامیکی 

 اصل افزایش انتروپی 
 تحلیل قانون دوم ترمودینامیک برای سیستم بسته 
 تحلیل قانون دوم ترمودینامیک برای سیستم باز 

  

ترکیب قانون اول و 

-دوم ترمودینامیک

 اگزرژی

 مفهوم کار بازگشت پذیر و قابلیت کاردهی 
 معرفی اگزرژی به عنوان یک خاصیت ترمودینامیکی 
 تحلیل اگزرژی برای سیستم بسته 
 تحلیل اگزرژی برای سیستم باز 
 بازگشت ناپذیری 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 

 

 



 1طراحی اجزا 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 پیشنیاز تعداد واحد
 (هو علم مواد ) 1و دینامیک  1مقاومت 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 یریپذتیو مسئول یمنیا ،یمراحل مختلف طراح نیرابطه ب 
  اطمینان تیقابلو  نانیاطم بیضرمفاهیم 
 خواص مکانیکی مواد مهندسی 
 کلیاتی از روش های تولید 
 کلیاتی از عملیات حرارتی 
 سیستم نامگذاری فوالدها 

  

مروری بر مباحث مکانیک 

 جامدات
  مختلف بارگذاری ساده و مرکبانواع 
 تنش یمولفه ها 
 کرنش-روابط تنش 
 یرشبو  یچشیپ ،یخمش ،یطول یاز برگذار یناش یتنش ها 
 های اصلی و دایره مورتنش 

  

 مکان به روش رییتغ افتنی  تغییر شکل ها و سفتی
 یریانتگرال گ ◦
 یکرنش یانرژ ◦

 انویگلیکاست هیقض 

  

 یدر بارگذار یشکست و خراب

یکیاستات  
 در مواد مختلف میمختلف شکست و تسل یها یتئور 
 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 یحداکثر تنش عمود اریمع 
 در مواد ترد مور بهبود یافته اریمع 
 طراحی بر اساس قابلیت اطمینان 
  تنشتمرکز 
 طراحی بر اساس مکانیک شکست 

  

 یشکست 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 یتنش ها 
 یخستگ یارهایمع 
 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 های موجود 
 تلرانش ها و انطباقات 

  

دائم  ریاتصاالت غ یطراح

و پرچ( و مهره چیپ)  
 چیدنده پ یو استانداردها فیتعار 
 قدرتانتقال  یها جیپ 
 عضوها یسفتو  ها و مهره چیپ یسفت 
 یچاستحکام پ 
 یخارج یکشش یاتصاالت تحت بارها 
 بار آن شیبا پ چیرابطه گشتاور وارد بر پ 
 اتصاالت  دربار  شیپ 
 در اتصاالت یکینامید یبارگذار 
 وارد بر اتصاالت یبرش یبارها 
 معرفی انواع پرچ ها و نحوه ی پرچ کاری 
 چینش مناسب پرچ ها 
 نمونه ای از محاسبات پرچ ها 

  

 اتصاالت دائم یطراح

گرم( میلحی و جوشکار)  
 یجوشکار ینمادها 
 ییلب به لب و گلو یهاجوش 
 ادر جوش ه یچشیپ یهاتنش 
 ها یدر جوش یخمش یتنش ها 



 یاستحکام اتصاالت جوش 
 یکیاستات یبارگذار 
 یخستگ یربارگذا 

  

یکیمکان یفنرها   چیمارپ یتنش در فنرها  
 چیمارپ یشکل در فنرها رییتغ 
 یکشش یفنرها 
 یفشار یفنرها 
 مواد فنر 
 یکیاستات یدر بارگذار یفشار چیمارپ یفنرها 
 یخستگ یبارگذار 
 یچشیپ چیمارپ یفنرها 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
 2 کشی صنعتی و نقشه 1 اجزا طراحی ساعت در ترم( 48واحد ) 3

 

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

 

 مباحث

 

 مخازن استوانه ای جدار ضخیمتحلیل تنش در   مسائل متقارن محوری
 تحلیل تنش در انطباقات پرسی 
 تحلیل تنش در بارگذاری تماسی 
 انتقال گشتاور با استفاده از اتصاالت محکم و مطمئن 
 انتقال گشتاور با استفاده از اتصاالت اصطکاکی 

  

 آن یریگاندازه یهاو روش گرانروی فیتعر  یلغزش اتاقانی
 با آنها ییروغن و آشنا یاستانداردها 
 جداول روغن 
  لیدخ یبا پارامترها ییپتروف و آشنا اتاقانیمدل 
 روغن لمیف یداریو ناپا یداریپا 
 یروغن اتمسفر هیبا تغذ یکینامیدرودیه یها اتاقانی یدو بعد لیتحل 
 حاکم یمعادله ها یبند فرمول 
 یسه بعد یبند فرمول 
 اتاقانیمعادالت  یحل منحن 
  کارکرد یانتخاب روغن مناسب برادرجه حرارت کارکرد و 
 اتاقانیحاکم بر کارکرد  یبدست آوردن پارامترها 
 ها اتاقانی نیبوش و پوسته ا یساختار و جنس 
 نروغ هیتغذ یروشها 
  روغن تحت فشار هیبا تغذ یها اتاقانیساختار 
 بدست آوردن درجه حرارت تعادل 
 مختلف کار کرد طیدر شرا مناسب بدست آوردن روغن 

  



ی غلتک غلتش اتاقانی

 ایاستوانهو  یاساچمه
 یغلتش یاتاقانهای یساختار کل 
 دقت ساخت و جنس آنها 
 د انجمن سازندگان یاتاقان ها در استاندار نگیها و رولربر نگیبلبر ییو شناسا ینامگذار

  (AFBMAغلتشی امریکا )

 ها و ساختار و کاربرد آنها نگیولربرها و ر نگیانواع بلبر 
 ها نگیها و رولربر نگیعمر بلبر فیتعر 
 از انواع آنها کیهر  یضرائب 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 
 یمالحظات کاربرد و نصب و روغن کار 
 نصب یها تلرانس 
 یو شناور حیصح تیتثب 
 و استاندارد آنها یمحور تیتثب یروشها 
 ینوار 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 یهاداستاندار 
 کیمتر یهادنده  
 معمول یساخت چرخدنده و روشها یکنولوژت 
 مربوطه یهندسه تماس و روابط هندس 
 تداخل و رفع آن 
 ساده یها چرخدنده 
 ها دنده یکیروابط حاکم بر استحکام استات 
 یخمش یو امکان بروز خستگ یکینامیاثرات د 
 یکینامید یدندانه ها در بارها یخمش یاستحکام خستگ 
 دندانه ها یسطح یخستگ 
  ها سطح دنده یلکچ دهیدو استوانه و پد یدگیتنش له یبرا هرتزروابط تنش 
 دندانه ها یسطح یاستحکام خستگ 
 آنها یجهت سختکار یحرارت اتیها عمل جنس چرخدنده 
 نهیها و بدست آوردن ابعاد به چرخدنده یطراح یمتدولوژ 
 یمواز یبا محورها چیمارپ یها چرخدنده 

 فیتعار ◦
  ایمزا ◦
 تهایمحدود ◦



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

 یمواز ریغ یمحورها
  (حلزون )حلزون و چرخ یحلزون یها 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 یچرخ دنده ها 
 ساده یمخروط یها چرخدنده 
 یکیناتیروابط س 
 ییرویروابط ن 
  یو سطح یدر محاسبات استحکام خمش الزماشاره به ضرائب 
 چیمارپ یمخروط یها چرخدنده 
  چرخدنده صفحه 
  تاجیچرخدنده 

  

انتقال قدرت  یدستگاه ها

 انعطاف پذیر
 انتقال توان یانواع روشها 
 نوع محرکه ها تسمه ها نشیانتقال توان و عوامل مؤثر در گز یکیمکان یانواع روشها 
 در ارتباط با انتقال قدرت توسط تسمه  هیاول فیتعار 
 تخت و روابط حاکم بر آنها یتسمه ها 
 تخت یتسمه ها رساختا 
 کشش تسمه ها شپی 
 انتقال مواد )نقاله ها(  یکاربرد تسمه تخت برا 
 یهاتسمه V شکل و ساختار و کاربرد آنها 

 یانواع تسمه ها V شکل 

 کارکرد بیضر نییعت 
 انتخاب تسمه مناسب و تعداد آن یاستانداردها 
 فهیچند رد یهاقرقره یطراح 
 یهاتسمه یریدر بکارگ یفن اتعمر تسمه، مالحظ نیتخم V شکل 

 دار دندانهی هاتسمه 
 انتقال قدرت یغلتک یرهایزنج 
 ریزنج یریبکارگ لیدال حیتشر 
 ریشناخت ساختار زنج 
  استانداردI SO  وNSI مناسب ریدر انتخاب زنج 



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

  

نگلیپکو و ترمزها و کالچها   یصنعت یو کاربردها فیتعار 
 یمخروط یها کالچ 

 کاربردها وساختار  ◦
 روابط حاکم ◦

 یسکید یها کالچ 
 حاکم یوابط اساسر ◦
 ثابت شیفشار ثابت و سا ◦
 در خودروها یسکید یها ساختار کالچ ◦
 چند صفحه و کاربرد آنها یسکید یها کالچ ◦

 یسکید یترمزها 
 و کاربردها ایمزا ◦
 روابط حاکم  ◦
 وهابه لنت ها در خودر رویانتقال ن زمیو مکان یسکید یساختار ترمزها ◦
 خشک و تر یها لنت یسکید یهاچ مالحظات ساخت و مواد در ترمزها و کال ◦

 یا تسمه یترمزهاها و چ کال 
 کاربردها ◦
 وارده به تسمه یها کار و تنش زمیمکان ◦
 یتسمه اچ هرزگرد در کال یپول ◦
 یا تسمه یدر ترمزها رویاعمال ن ◦
 یتسمه ا یدر ترمزها یخود قفل ◦

 ی کفشک یترمزها 
 یخود قفل دهیصول کارکرد و پدا ◦
 و خارج کاسه و روابط حاکم بر آنها یداخل یکفشک یرمزها ◦
 دو طرف یها لنتتفاوت عملکرد  ◦
 یکفشک یجهت بهبود عملکرد ترمزها یاصالحات ساختار ◦
 در خودروها یکفشک یساختار ترمزها ◦
 از مرکز زیگر یکفشک یهاچ کال ◦

 تهایکاربردها و محدود ▪
 یمالحظات طراح ▪

 لوال در مرکز با یککفش یهاچ کال ◦
 روابط حاکم  ▪



 و کاربرد ایمزا ▪
 و کاربرد آنها یرمالشیغ یهاچ 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 مدارهایDCو  AC، تحلیل مدارهای یآموزش مبانی برق و الکترونیک، آشنایی با اجزا الکترونیک

 ها و ژنراتور ها و انواع موتورهای مغناطیسی 

 

 مباحث

 

 مقدمه  فصل اول

 تعاریف اولیه مدارهای الکتریکی 

  

 مدار های الکتریکی جریان مستقیم  فصل دوم

  معرفی اجزا 

 روشهای تحلیل مدار 

  

 مدار های الکتریکی جریان متناوب  فصل سوم

 تعاریف  ◦

 اجزا  ◦

 RLCمدارهای  ◦

  

 دیود  فصل چهارم

 مبانی عملکرد  ◦

 تحلیل مدار  ◦

 کاربردها ◦

  

 ترانزیستور  فصل پنجم

 مبانی عملکرد  ◦

 تحلیل مدار  ◦

 کاربردها ◦



  

 مدار های مغناطیسی  فصل ششم

 تعاریف  ◦

 حل مدار ◦

  

 الکترو مغناطیس  فصل هفتم

 مبانی ایجاد ولتاژ و حرکت 

  

 DCموتور ها و ژنراتور های   فصل هشتم

 ساختار  ◦

 انواع  ◦

 معادالت عملکردی ◦

  

 ACموتورهای   فصل نهم

  

 مباحث ویژه  فصل دهم

 الکترونیک کاربردی 

 میکروکنترلر ها ◦

 ترانسفورماتور ها ◦

 

 مراجع و منابع
 William H. Hayt, Engineering Circuit Analysis  
 



  فیزیک اندازه گیری

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 پیشنیاز تعداد واحد
 - (ساعت در ترم 32)واحد  2

 

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

 روش اندازه گیری

 

 مباحث

 

 تعاریف در فیزیک اندازه گیری  تعاریف

 خطا در اندازه گیری 

 امواج نور به عنوان استاندارد طول 

  

 اندازه گیری خطی  اندازه گیری

 اندازه گیری زاویه 

 تقسیم دایروی 

 بلوک گیج ها جهت کنترل دقیق و سریع 

 طراحی روش اندازه گیری قطعات شکسته 

 مترولوژی ماشین ابزار 

  چرخدنده هااندازه گیری 

 اندازه گیری دنده پیچ ها 

 اندازه گیری زبری و بافت سطح و انحنای قطعات 

 اندازه گیری جا به جایی، کرنش، زمان، سرعت و شتاب در حرکت خطی و دورانی 

 اندازه گیری جرم، وزن و جرم مخصوص 

 اندازه گیری نیرو و گشتاور 

 اندازه گیری فشار دما و سرعت سیال 

 ع سطح مایعاتنرخ جریان و ارتفا 

  نرو -طراحی وسایل اندازه گیری مانند گیج برو 

 

 

 

 منابع و مراجع



 مترولوژی سطح و زبری سنجی تماسی، تالیف آقای مهندس مرتضی دشتی زاده ودکتر فرید رضا بیگلری 

 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 



 آزمایشگاه مقاومت مصالح

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 پیشنیاز تعداد واحد
 )ه( 2مقاومت 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 هایب

 

 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 های اصدست آوردن 

 آزمون پیچش و برش 4آزمایش  

 آزمون تیر مرکب 5آزمایش  

 آزمون خمش مرکب 6آزمایش  

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

 تئوری 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 های نقشه کشی صنعتی و تقویت تجسم فضایی دانشجویان در درک احجام

 

 مباحث

 

 صنعتی و اهمیت آن در صنعتمقدمه ای 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 مقیاساستانداردهای کاغذ ، 

  

 سه تصویر با احجام مستویرسم   رسم سه تصویر

  حجام استوانه ایارسم 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 های متفرقه )برش موضعی 

 مستثنیات برش 

 



 

 منابع و مراجع
  شریفصنعتی ، مهندس احمد متقی پور، انتشارات دانشگاه 1رسم فنی و نقشه های 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
، درک قطعات صنعتی، مونتاژ و دمونتاژ قطعات و تهیه ی نقشه خوانیصنعتی، تقویت   آشنایی دانشجویان با استاندارد های نقشه کشی

 نقشه های اجرائی

 

 مباحث

 

 خطانواع   ترسیمیهندسه 

 وضعیت دو خط نسبت به هم 

 متقاطع  ◦

 موازی ◦

 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 

  مستویاحجام تقاطع صفحات خاص با 

  غیر مشخص با احجام مستویتقاطع صفحات 

 تقاطع احجام مستوی با هم 

 تقاطع صفحه با احجام دورانی 

 با روش های متفاوت تقاطع استوانه با مخروط 

 با روش های متفاوت تقاطع استوانه با استوانه 

 تقاطع مخروط با مخروط با روش های متفاوت 

  

 گسترش هرم  گسترش

 گسترش منشور 



  استوانهگسترش 

 گسترش مخروط 

 گسترش کانال های تبدیل 

  

 اتصاالت موقت  اتصاالت

 و واشر پیچ و مهره ◦

 و واشر استاندارد های پیچ و مهره ▪

 و واشر انواع پیچ و مهره ▪

 پیچ و مهره و واشرنحوه ی ترسیم  ▪

 انواع پروفیل دنده و کاربرد آنها ▪

 دنده های چند راهه، گام واقعی و گام ظاهری ▪

 پین ◦

 پین و کاربر آنهاانواع  ▪

 خار ◦

 انواع خار و کاربرد آنها ▪

 

 اتصاالت دائم 

 جوش ◦

 استاندارد های مربوط به جوش ▪

 نقشه خوانی جوش و عالئم مربوط به آن ▪

 پرچ ◦

 انواع پرچ ▪

 کاربرد پرچ ها و عالئم اختصاری آنها ▪

  

 اجزای ماشینمعرفی کلی   اجزای ماشین

  در نقشه ها اجزای ماشینآشنایی با نحوه ی نمایش 

 و انواع آن  رسم چرخدنده 

 رسم بلبرینگ و انواع آن 

 

  

 گذاری تلرانس ،گذاریاندازه 

 و کیفیت سطوح
  صنعتی گذاریاندازه  استاندارد هایاصول و 

 و استاندارد های مربوطه تلرانس های ابعادی 

 نحوه محاسبه انحراف های مربوطهانواع انطباق ها و  ◦

 تلرانس های ابعادینحوه ی نمایش انواع  ◦

 تلرانس های هندسی 

 انواع تلرانس های هندسی ◦

 کاربرد های تلرانس های هندسی ◦

 نحوه ی نمایش انواع تلرانس های هندسی ◦



  سطوح کیفیت 

 تعاریف مربوط به کیفیت سطوح ◦

 نحوه ی نمایش استاندارد های کیفیت سطوح ◦

  

مونتاژ و دمونتاژنقشه های     مونتاژدر نقشه های  اجزای 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 -عبداهلل ولی نژاد -جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی 



 کارگاه برش فلزات

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 مهندسی ساخت و تولید
 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 مکانیک برش فلزات )ه( ساعت در ترم( 32واحد ) 1

 

 هدف
 آشنایی با فرآیندهای تراشکاری، سوراخکاری و فرزکاری

 

 مباحث

 

 :1فصل

رایندهای تراشکاری و ف

 سوراخکاری

  برش ابزار کردن آشنائی با زوایای قلم تک لبه و تیزاول: جلسه 

  های تراشکاری پایه آشنایی با اجزاء ماشین تراش و عملکرد آنها، انجام عملیات دوم:جلسه

 (شیار تراشیو  پیشانی تراشی، روتراشی)

  حدیده و تراشی با استفاده از رزوهبا  ماشینکاری دسته گیره رومیزی و آشنایی سوم:جلسه

 .قالویز

  کاری بخش آشنایی با مخروط تراشی به روش انحراف سوپرت فوقانی و ماشینچهارم: جلسه

 مخروطی گیره رومیزی.

  تراشی با استفاده از رزوهبا  ماشینکاری پیچ انتقال قدرت گیره رومیزی و آشنایی پنجم:جلسه

 .دستگاه تراش

  های مته و تکمیل پیچ انتقال قدرت گیره آشنایی با اجزاء و عملکرد ماشین ششم:جلسه

 .با استفاده از دستگاه تراشرومیزی 

  گیری نیروهای ماشینکاری )دینامومتری( و تکمیل پیچ آشنایی با نحوه اندازه هفتم:جلسه

 انتقال قدرت گیره رومیزی.

  ماشینکاری شده و تکمیل پیچ انتقال  گیری زبری سطوحآشنایی با نحوه اندازه هشتم:جلسه

 قدرت گیره رومیزی.

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

 گیره رومیزی. 

  

 :2فصل

 فرایندهای فرزکاری

  های فرز ماشین، اجزاء انیورسال، عمودی و افقی های فرزانواع ماشینآشنایی با  دهم:جلسه

 و نحوه عملکرد آنها

  های فرزکاری پایه ، انجام عملیاتمخالفو  فرزکاری موافقآشنایی با مفاهیم  یازدهم:جلسه

 ، پیشانی تراشی و شیار تراشی(تراشکف)

  آشنایی با انواع مختلف تیغ فرز و فرزکاری فک متحرک گیره رومیزی )مکعب  دوازدهم:جلسه

 تراشی(.



  رزکاری بدنه ثابت گیره رومیزی )مکعب تراشی و شیار تراشی(.ف سیزدهم:جلسه 

  تکمیل فرزکاری بدنه ثابت گیره رومیزی )مکعب تراشی و شیار تراشی(.چهاردهم: جلسه 

 

 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. 

 



 آزمایشگاه فیزیک اندازه گیری

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 پیشنیاز تعداد واحد
 فیزیک اندازه گیری (ساعت در ترم 32)واحد  1

 

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

 

 مباحث

 

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

 و خطایابی و کالیبراسیون آن گیریساعت اندازهاصول کارکرد  1آزمایش  

 میکرومترخطایابی و کالیبراسیون  2آزمایش  

 ها کولیستست و کنترل  3آزمایش  

 تختی سنج نوریاندازه گیری اختالف ارتفاع با طول موج نور با استفاده از  4آزمایش  

 قطعات شکستهطراحی روشهای ابتکاری برای اندازه گیری  5آزمایش  

 کمپراتور نوریروش اندازه گیری غیر تماسی با کمپراتور بادی و  6آزمایش  

 الکتریکیکمپراتور و  کمپراتور مکانیکیبازرسی بلوک گیج های استاندارد با  7آزمایش  

 گیری زبری و بافت سطح و انحنای سطوحاندازه 8آزمایش  

، شتاب، نیرو صوص، جابجایی، کرنش، زمان، سرعت، جرم مخگیری جرم، وزناندازه 9آزمایش  

 و گشتاور

 چرخدندها و پیچ ها 10آزمایش  

 و کنترل گونیای دقیق تراز دقیق آزمایشگاهیاندازه گیری شیب با  11آزمایش  

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

 پروفیل پروژکتوراصول بزرگنمایی اپتیکی در  13آزمایش  

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

 

 

 منابع و مراجع



  مهندس مرتضی دشتی زاده ودکتر فرید رضا بیگلریمترولوژی سطح و زبری سنجی تماسی، تالیف آقای 

 یگلریرضا ب دیدکتر فری آقا فیتال ،کتاب سیستم اندازه گیری 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 



 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 

 های تعریف شده برای مهندسی مکانیک: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتریدوره 

 گیریدگیرید و چه یاد نمیچه یاد می 

 تفاوت دانشگاه و مدرسه 

  

 جایگاه مهندس مکانیک

 

  سلسله مراتب کاری در مهندسی، تفاوت تکنسین و مهندس، مفهومFi el d Engi neer , 

Desi gn Engi neer  وChi ef  Desi gner 

 های کاری پیش روآینده یک مهندس مکانیک و فرصت 

 مفهوم پروژه به عنوان ترکیب کار، زمانبندی، نظم و همکاری برای دستیابی به اهداف بزرگ 

  های فردی، معیار شخصیت مییرتواناییکار گروهی، شخصیت و-( بریگزMTBI) 

  تحوالت جدید، فرصت های نو، کسب و کارهای کوچک مبتنی بر فناوری اطالعات و هوش

 مصنوعی

 های کاریای و جایگاه آنها در همگرایی، تبادل تجربه و خلق فرصتهای حرفهانجمن 

 برق و الکترونیک،  کامپیوتر و آی تی،های علمی و کاری دیگر: ریاضیات، ارتباط با زمینه

 بیولوژی، شیمی و مواد، اقتصاد و مدیریت

  

فرآیند تبدیل ایده به 

 محصول

 های الزم برای یک مهندس مکانیکمهارت 

 ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه 



  اصول شناخت مساله و نگاه سیستمی و چند جانبه به آن 

 های خالقانهلخالقیت و ابتکار، طراحی و یافتن راه ح 

 های تولید و بازارها: زمان، اقتصاد، تکنولوژی، روششناخت محدودیت 

 اصول مصالحه در طراحی و اجرا 

 مهندسی معکوس 

 نگارش گزارش فنی به صورت صحیح، اصول ارائه مطلب برای دیگران 

 ها، پتنت، مقاله ها، دستورالعملاستاندارد 

  

ها و دیسیپلین های زمینه

 کاری

 

 انرژی: استحصال، تبدیل، انتقال و بکارگیری آن 

 های کاری نوهای فرآیندی، مواد جدید و حوزهفرآوری مواد: فوالد سازی و صنایع فلزی، واحد 

 های تولید برای مواد های مدرن، روشهای کالسیک برای فلزات، روشهای تولید: روشروش

 غیر فلزی

 وایی، فضاحرکت و حمل و نقل: صنایع خودرو، ریلی، ه 

 ها، دقت و کنترلرباتیک: انتقال نیرو و حرکت، مکانیزم 

 های مکانیکی در موجودات زندههای 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

 

 گری آهنگری و پرس کاریگیری، تجهیزات جوشکاری، ریختههای ابزار، تجهیزات اندازهماشین 

 ها، بادامک، انتقال نیرو و توانها، چرخدنده، جعبه دنده، مکانیزمها و روتورها، یاتاقانمحور 

 های حرارتیها، مبدلها، فنها، پمپها، کمپرسورتوربین 

 های الکتریکیماشین 

  

ساختار دوره مهندسی 

 مکانیک

 

 های مورد نیازدانش 

 تشریح دروس و درختواره، دروس پایه، اصلی، تخصصی و انتخابی 

 نقش استاد مشاور 

 ها و پروژه نهاییها، کارگاهکارآموزی 

 روش صحیح درس خواندن 

 بیان تحلیل کردن، های یک دانشجو: خوب دیدن، درک کردن و فهمیدن، ایده پردازی،مهارت 

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

 اشتراک گذاری، همکاری

 ای به عنوان یک دانشجو و یک مهندس، پرستیژ و جایگاه یک مهندس مکانیک اخالق حرفه

 شدر صنف خود



  

 نرم افزارهای ریاضی   افزارهاآشنایی با نرم

  محاسبات عددینرم افزارهای 

 های برنامه نویسیزبان 

 نرم افزارهای مدل سازی هندسی 

 نرم افزارهای تحلیلی شبیه سازی 

 نرم افزارهای 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 

 های دانشکدهبازدید از آزمایشگاه 

  

 مطالعات موردی

 

 فوالدسازی 

 های حرارتینیروگاه 

 خودروهای عمومی و خاص 

 سازیصنایع ماشین 

 صنایع هوایی 

 صنایع ریلی 

 صنایع دریایی 

 صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه و نفت 

 صنایع غذایی 

 هاهادیصنایع الکترونیک و نیمه 

 

 منابع و مراجع

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

 ترجمه حسن صفاری، 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. 



 های آموزشیمنابع مختلف دروس پایه و تخصصی مهندسی مکانیک و فیلم 

 



 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 



 آزمایشگاه متالورژی و عملیات حرارتی

 انشگاه صنعتی امیرکبیر د
 دانشکده مهندسی مکانیک

 مهندسی ساخت و تولید
 

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

 

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

 

 مباحث

 

 متالوگرافی  سرفصل ها

  ریزساختار فلزات و آلیاژهای آهنیبررسی 

 بررسی خواص مکانیکی فلزات 

 زات و آلیاژهای آهنی و غیرآهنی سختی سنجی فل 

 ها )چدن سفید، خاکستری، مالیبل و داکتیل( و بررسی ریزساختار آنها انواع چدن 

  آلیاژهای غیرآهنی )آلیاژهای مس، آلومینیوم و ...( و بررسی ریزساختار آنها 

  پیرسختی آلیاژهای غیرآهنی 

  مروری بر نفوذ 

 یاگرام آهن و کربن د 

  استحاله بینابینی و مارتنزیتی، دیاگرام هایTTT  وCCT  و عوامل موثر بر آنها 

 شامل انواع عملیات حرارتی تعادلی و غیرتعادلی 

 کردنهمگن  ◦

 آنیل کردن ◦

 نرماله کردن ◦

  کروی کردن ◦

 بازیابی و تبلور مجدد ◦

 تنش گیری ◦

 کوئنچ کردن  ◦

  های کوئنچ شده تمپر کردن نمونهبازپخت یا 

  )سختی پذیری )آزمایش جومینی 

 اثر عناصر آلیاژی بر قابلیت سختی 

 

 منابع و مراجع
 ویسرکانی، ت,مواد علم اصول 



  گلعذارو کاربرد عملیات حرارتی، اصول 

 



 کاربرد هیدرولیک و نیوماتیکآزمایشگاه 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 طراحی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک ساعت در ترم( 48واحد ) 1

 

 هدف
و  جريان کنترل شیرهای فشار، کنترل شیرهای جهت، کنترل شیرهای پمپها، سیال، کمک به قدرت انتقال با دانشجويان آشنايی

 نیوماتیک

 

 مباحث

 

 هیدرولیک  آزمايش ها

  نیوماتیک 

  الکترونیوماتیک 

 

 منابع و مراجع
  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.هیدرولیکدستورکار آزمايشگاه  ، 



 برش فلزات مکانیک

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 مهندسی ساخت و تولید
 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 برش فلزات )ه( فیزیک اندازه گیری، مقاومت مصالح، متالورژی )پ/ه( و کارگاه ساعت در ترم( 48واحد ) 3

 

 هدف
 انتخاب  مناسب ابزار و  پارامترهای این فرایندآشنایی با فرایندهای ماشینکاری و نحوه 

 

 مباحث

 

 های تراشماشین  سرفصل مطالب

 کارای نگه دارنده ابزار و قطعههسامانه 

 جنس و هندسه ابزار برش 

 فرایندهای تراشکاری 

 جعبه دنده دستگاه تراش 

 مقادیر بهینه شکل هندسی قلم 

 مکانیک برش فلزات 

 حرارت در برش فلزات 

 برش کاری بر راندمان اثر متغیرهای ماشین 

 ماشین فرز 

 دستگاه تقسیم 

 فرزکاری چرخدنده ساده 

 مخروطی و مارپیچ 

 هافرزکاری بادامک 

 

 

 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. 

 6.Shaw M.C.: Metal Cutting Principles, 1991. 

 



 کارگاه ریخته گری

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

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

 

 هدف
 های تهیه قالب و فرآیند ریخته گری آشنایی عملی با اصول و روش

 

 مباحث

 

کارگاه ریخته 

 گری

  معرفی بخش های مختلفگردش کار در کارگاه و 

 مواد قالبگیری اصول ایمنی در کار با مذاب و 

 اصول ساخت قالب 
 مواد قالبگیری ◦
 قالبهای فلزی ◦
 ایقالبهای ماسه ◦

 :روش های اندازه گیری خواص مواد قالب های ماسه ای و ماهیچه 
 قابلیت گذردهی گاز اندازه گیری ◦
 پایداری حرارتی اندازه گیری ◦
 خواص مکانیکی )کششی، برشی و فشاری( اندازه گیری ◦
 بندی تعیین دانه ◦

 نمودار توزیع اندازهرسم  ▪
 اندازه گیری درصد رطوبت و چسب ◦

 آشنایی با ابزار قالبگیری و ساخت یک قالب ساده 

 ماهیچه در ریخته گری 
 سبه نیروی های وارده بر ماهیچه نحوه محا ◦
 ثابت نگه داشتن ماهیچه در موقعیت خود ◦

  آشنایی با انواع کوره های ذوب 

 فرآیند ذوب فلز 
 ابزارهای کنترل دما ◦
 سرباره نقش ◦
 نحوه تصفیه مذاب ◦
 اندزه گیری سیالیت مذاب ◦

  انواع سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری 

  مختلف تمیز کردن قطعات ریخته شدهروشهای 

 یگرعیوب ریخته 



 خطای ابعاد ◦
 واپیچش و تنش پسماند در قطعات ریخته گری ◦

 عملیات تکمیلی 
 برش راهگاه و تغذیه ◦
 تمیزکاری و پلیسه گیری ◦
 بازرسی غیرمخرب ◦
 پوشش ◦

 
 



  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 فرآیندهای طراحی و ساخت اجزا مختلف ماشین از قبیل شفت، چرخدنده،

 

 مباحث

 

ای انتخاب یک سامانه مکانیکی برای 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 میسامانهای از این به عنوان نمونه

  با استفاده از دستگاه های موجود در سامانه مکانیکی انتخابی خشن تراشی شفت دوم:جلسه

 .تراش

  با استفاده از دستگاه های موجود در سامانه مکانیکی انتخابی پرداختکاری شفتسوم: جلسه

 .تراش

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

 های ساده سامانه انتخابی.ساخت چرخدنده

  های ساده سامانه انتخابی.تکمیل ماشینکاری چرخدنده پنجم:جلسه 

  های ساده سامانه انتخابی.تکمیل ماشینکاری چرخدنده ششم:جلسه 

  فرز و شروع به با استفاده از دستگاه مارپیچ  چرخدنده آشنایی با نحوه ساخت هفتم:جلسه

 های مارپیچ سامانه انتخابی.ساخت چرخدنده

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

  های مارپیچ سامانه انتخابی.تکمیل ماشینکاری چرخدنده نهم:جلسه 

  فرز و شروع به ساخت با استفاده از دستگاه آشنایی با نحوه ساخت بادامک  دهم:جلسه

 های سامانه مکانیکی انتخابی.بادامک

  های سامانه انتخابی.تکمیل ماشینکاری بادامک یازدهم:جلسه 

 سازی آن آشنایی با نحوه مونتاژ اجزاء بر روی شفت با استفاده از خار و پیادهدوازدهم:  جلسه

 بی.در رابطه با اجزاء سامانه مکانیکی انتخا

  آشنایی با نحوه مونتاژ اجزاء بر روی شفت با استفاده از انواع مختلف سیزدهم: جلسه

 سازی آن در رابطه با اجزاء سامانه مکانیکی انتخابی.انطباقات و پیاده

  با استفاده ماشینکاری اجزاء تشکیل دهنده پوسته سامانه مکانیکی انتخابی  چهاردهم:جلسه

 فرز و سنگ. هایاز 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. 

 



 ۱انتقال حرارت 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 پیشنیاز تعداد واحد
 )پ/ه( 2)پ/ه( و مکانیک سیاالت  2ترمودینامیک  (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 انرژی 

  

 قانون هدایت فوریه  هدایت
 معادله هدایت درون ماده 
 شرایط مرزی 
 هدایت یک بعدی پایا 

 مقاومت حرارتی ◦
 دیوار ترکیبی ◦
 مقاومت تماسی ◦
 مختصات شعاعی و کروی ◦
 (فین)سطوح گسترده  ◦

 هدایت دو بعدی پایا 
 روش تفکیک متغیرها ◦
 شکلیروش ضریب  ◦
 روش عددی ◦

 هدایت گذرا 
 مدل جرم متمرکز ◦
 نمودارهای هایزلر-اثرات مکانی ◦
 جسم نیمه بینهایت ◦
 روش عددی ◦



  

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

  

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

  

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

  

 توسعه یافتگی هیدرودینامیکی و حرارتی  جابجایی داخلی
 معادله انرژی و دمای متوسط 
 تحلیل جابجایی در ناحیه توسعه یافته 
 تحلیل جابجایی در ناحیه در حال توسعه 
 تغییر خواص فیزیکی با دما 
  غیر دایرویجابجایی 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. 

 



 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
 آشنايی با اصول طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

 

 مباحث

 

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

 آشنايی با انواع پايگاه داده  بخش دوم

 و آشنايی 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 آشنايی با اصول تولید خودکار  CAMمقدمه اي بر   بخش دهم

 ماشینکاري در ماشین هاي کنترل عددي انواع استراتژي هاي  بخش يازدهم

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

 آشنايی با اصول کنترل تطبیقی در ماشینکاري  بخش سیزدهم

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

 Bezierو  Cubic Splineمقدمه اي بر سطوح   بخش پانزده

 
 



 کارگاه کنترل عددی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 )پ/ه( CAD CAM CNC ساعت در ترم( 32واحد ) 1

 

 هدف
 محور مانند نیم کره 3اشکال عمومی محور و  2.5و  2برنامه نویسی  برای قطعات  -1

 قابلیت های دستگاه )ماشین وبخصوص کنترلر(ازکافی داشتن شناخت  -2

 وارد کردن اطالعات ابزار و ... فعالیت های مربوط به اپراتوری دستگاه شامل:رفرنس کردن ماشین، ست کردن قطعه کار، -3

 شناخت ابزارها از نظر کاربرد وهندسه -4

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

 

 مباحث

 

 شناخت دستگاه و قسمت های مختلف آن و سیستم مختصاتی دستگاه  اول مبحث

 شناخت کنترلر)شناخت پنل و قابلیت ها (  دوم مبحث

 رفرنس کردن ماشین  سوم مبحث

 و شناخت ابزار های مربوطه ست کردن قطعه کار  چهارم مبحث

 تعریف ابزار و وارد کردن اطالعات آن به دستگاه  پنجم مبحث

 عیب یابی برنامه و تصحیح آن در کنترلر  ششم مبحث

 

 منابع و مراجع

 Siemense Sinumerik 808D programming manual 
 Siemense Sinumerik 808D operation manual 

 



 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 آشنايی

 

 مباحث

 

با آموزش کار 

 نرم افزار
  آموزش مدلسازی و ساخت با استفاده از نرم افزارCATIA 
  آموزش مدلسازی و ساخت با استفاده از نرم افزارSolidWorks 
  آموزش برنامه نويسی باC  وC# 

 



 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 يکسان ، و انجام محاسبات 

 اساختی  قید و بنده

 

 مباحث

 

 تعاريف  تعاريف
 تاريخچه  
 معرفی و وظايف اجزا قید و بند 
 جنس هاي مورد استفاده براي اجزا قید و بند 

  

 ش مراحل و مراحل طراحی قید و بندپی  تحلیل ابتدايی
 ارزيابی 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 
 پديده گیر کردن 

 پین هاي ضدگیر 

  هم مرکزکننده 

 تعويض يا 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 

 يکسان 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 های 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 

 



 فرآیند های الکتروفیزیکی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 الکترونیک و برق مبانی، کامپیوتر کمک به ساخت و طراحی ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 فرآيند های اکتروفیزيکی آشنايی با انواع 

 

 مباحث

 

 مقدمه و تاريخچه  اول مبحث

  

 الکتروفیزيکی طبیعت فرآيند های  دوم مبحث

 مزايا و معايب فرآيند های الکتروفیزيکی   

  

 مدار توان فرآيند های الکتروفیزيکی  سوم مبحث

 Relaxationتئوری و پارامتر های مدار  ◦

 Iso-frequencyتئوری و پارامتر های مدار  ◦

 Iso-pulseتئوری و پارامتر های مدار  ◦

  

 سیستم کنترل گپ  چهارم مبحث

  

 جنس ابزار های الکتروفیزيکی  پنجم مبحث

  الکتروفیزيکی قطعه کار درجنس 

  

  Dielectricسیستم   ششم مبحث

  

 انواع فرآيند های الکتروفیزيکی  هفتم مبحث

◦ Die-sinking 
◦ Wire-cutting 
◦ Drilling 
◦ Grinding 
◦ Heat Treating 



◦ Marking 
◦ Cladding 

 

 مراجعمنابع و 

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

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

U.K., 1989 

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

 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-ConventionalMaterial 

Removal Processes" Annals of the CIRP, Vol. 35/ 2/ 1986 

 Abdullah, A. "Electrophysical Processes" M.Sc. Lecture Notes, Tarbiat ModarresUniv., 

Tehran, 1992 

 Charmilles Technologies "Machining Example: Robofil" Switzerland, No date 

 American Machinist "High-Volume Hole Making with EDM" McGraw- Hill Magazineof 

Metalworking Manufacturing, USA, 1983 

 Peacock, R.G. - Schmitt, P.R." Small, Small Wild Holes" Charmilles, Switzerland, Nodate. 

 Mitsubishi "Wire-cut EDM Systems- H Series" Mitsubishi Electric Corporation, Tokyo,1986 

 Mitsubishi "EDM Systems- K Series" Mitsubishi Electric Corporation, Tokyo, 1986 

 Fanuc Tape Cut "Wire-cut Electric Discharge Machines" Fanuc Ltd. , Japan, 1985 

 Barash,M. - Sri Ram, M.G. "Some Properties of Spark Machined Heat Treated 

Steel"Proceedings of the Third International MTDR, U.K., 1962 

 Matchless Engineering Catalogue, Milton keynes, U.K., 1984 

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

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

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

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

2005 

 



 تکنولوژی روش های جوشکاری

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

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

 

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

 اتصال بین قطعات صنعتی ارائه می شود.

 

 مباحث

 

 نآشنایی با جوشکاری و مفاهیم اساسی آ  اول مبحث

  

 با تئوری قوس الکتریکی  آشنایی  دوم مبحث

  

 روش جوشکاری الکترود دستی و کاربرد الکترودهای پوششدار مختلف  سوم مبحث

  

 یهای فوالدهای مناسب برای جوشکار آشنائی با فوالد ها و ویژه گی  چهارم مبحث

  

 انتقال حرارت در حوزه جوش  پنجم مبحث

  

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

  

 ت جوشکاریمفهوم قابلی  هفتم مبحث

  

 عیوب تکنیکی و عیوب متالورژیکی جوشها   هشتم مبحث

  

 ترک خوردگی های جوشی   نهم مبحث

 انجمادی ◦

 هیدرژنی ◦



  

 تنشهای پسماند و اعوجاج های 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    
 



 کارگاه جوشکاری تخصصی و بازرسی جوش

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 تکنولوژی روش های جوشکاری )ه( ساعت در ترم( 32واحد ) 1

 

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

 تجربی با تکنیکهای مختلف جوشکاریفعالیتهای 

 

 مباحث

 

 آشنائی با تجهیزات جوشکاری برق و ایمنی جوشکاری  اول مبحث

  

 جوشکاریآشنایی با انواع الکترودهای   دوم مبحث

  

 جوشکاری با الکترودهای قلیائی و رتیلی  سوم مبحث

  

 بررسی تاثیر پارامترهای ولتاژ، شدت جریان و سرعت پیشروی  چهارم مبحث

  

 جوشکاری مسطح، افقی و عمودی  پنجم مبحث

  

 آشنائی با جوشکاری گاز  ششم مبحث

  

 MIGو   TIGجوشکاری   هفتم مبحث

  

 آشنائی عملی با جوشکاری زیرپودری و مقاومتی  هشتم مبحث

  

 بازرسی جوشکاری  نهم مبحث

  

 یش فیلماز طریق نما آشنائی با روشهای پیشرفته جوشکاری  دهم مبحث



 

 مراجعمنابع و 

 ،1398 مبانی مهندسی جوش، ایرج ستاریفر 



 قالب پرس طراحی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 طراحی قید و بند، 2مقاومت  ،1طراحی اجزا  ،متالورژی ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
آشنايی با انواع روش های پرسکاری ورق در تولید قطعات صنعتی و انواع پرس ها و آموزش محاسبات ، طراحی و تهیه نقشه های  

 البهای برش ، خم ، فرم و کشش عمیقساختی ق

 

 مباحث

 

 آشنايی با فرايندهای شکل دهی فلزات که نیاز به قالب دارند  اول مبحث

  

 تعاريف   دوم مبحث

  کاربرد 

  محسنات و معايب پرسکاری 

 طبقه بندی عملیات پرسکاری ورق   

  

  انواع پرس ها  سوم مبحث

   انتخاب پرس 

  

  تئوری قالب های برش شامل  چهارم مبحث

 قالبکلیرانس  ◦

 سطوح برش  ◦

 محاسبه نیروی برش  ◦

 روشهای کاهش نیرو ◦

 نیروی بیرون انداز ◦

  

 معیار طراحی و طراحی اجزاء قالب برش  پنجم مبحث

  

 نقشه کشی قالب   ششم مبحث

  روشهای ساخت قالب 



  

 تئوری خم   هفتم مبحث

  پارامترهای خمکاری 

 ات و قالبهای خمکاریانواع عملی 

    برگشت فنری 

  

 نیروهای خمکاری   هشتم مبحث

  اجزاء استاندارد قالبهای خم 

 طراحی قالب خم 

  

 نواع قالبهای فرم ا  نهم مبحث

  محدوديت در عمق 

 طراحی قالبهای فرم 

  

 استوانه ای  آنالیز کشش عمیق  دهم مبحث

  پارامترهای کشش عمیق 

 یوب قطعات ع 

  

 رح عملیات ساخت ظرف استوانه ای ط  يازدهم مبحث

    تعیین تعداد مراحل کشش 

  

 محاسبه نیروی کشش  دوازدهم مبحث

  اجزاء قالبهای کشش عمیق 

 طراحی قالبهای کشش عمیق 

  

 پروژه: طراحی و ارائه نقشه های 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 

 



 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 آشنايی

 

 مباحث

 

 هیدرولیکی سیستمهاي کاربردهاي و مقدمه  بخش اول

 پمپها  بخش دوم

 جهت کنترل شیرهاي  بخش سوم

 فشار کنترل شیرهاي  بخش چهارم

 جريان 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 

 



 الکتروشیمیایی و شیمیایی ماشینکاری کارگاه

 انشگاه صنعتی امیرکبیرد
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 الکترونیک و برق مبانی ،عمومی شیمی ساعت در ترم( 32واحد )1 

 

 هدف
 عملی با روش های ماشینکاری الکتروشیمیايی و شیمیايیآشنايی 

 

 مباحث

 

 مقدمه و تاريخچه  اول مبحث

  

 عت فرآيند های الکتروشیمیايیطبی  دوم مبحث

 مزايا و معايب فرآيند های الکتروشیمیايی   

  

 اچینگ شیمیايی  سوم مبحث

 تئوری ◦

 جنس قطعه کار ◦

 روش های ماسکینگ و جنس ◦

 اچینگ شیمیايی  ◦

  

 ماشینکاری الکتروشیمیايی  چهارم مبحث

 تئوری ◦

 ساختار ماشین ◦

 منبع تغذيه ◦

 ابزار ها ◦

 قطعه کار ◦

 سیستم الکترولیت ◦

 گپ سیستم کنترل ◦

 نقايص و خطرات ◦

  

 ماشین های الکتروشیمیايی متفاوت  پنجم مبحث

◦ Die-sinking 
◦ Grinding 



◦ Drilling 
◦ Stream Drilling 
◦ Turning 
◦ Honing 
◦ Deburring 
◦ Electro-Polishing 

  

 Dischargeفرآيند ماشینکاری الکتروشیمیايی   ششم مبحث

 تئوری ◦

 سوراخ کاری ◦

 تراشکاری ◦

 فرزکاری ◦

 سنگ زنی ◦

 

 مراجعمنابع و 

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

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

U.K., 1989 

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

 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 

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

U.K., 1975 

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

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

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

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

2005 

 



  تکنولوژی ساخت در مقیاس میکرون

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 )ه( قالب طراحی ،الکترونیک و برق مبانی، فلزات برش مکانیک ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

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

 

 مباحث

 

 چرا میکروماشینکاری؟  ؟میکروماشینکاری چیست

 دون نیروماشینکاری تحت نیرو و ب 

 کاربردهای میکروماشینکاری 

 مفاهیم اولیه 

  

 الگونگاری چیست؟  الگونگاری

 انواع ماسکها 

 مراحل الگونگاری 

 رزولوشن در الگونگاری 

  

 (CVDروشهای بخار شیمیایی )  انواع روشهای الیه نشانی

  روشهایPVD 

 کندوپاش 

 اپیتکسی 

 آبکاری الکتروشیمیایی 

 رسوب الکترولس 

  

 زدایش مرطوب  اع روشهای الیه برداریانو

 زدایش پالسما 

 RIE 

 DIR 

  



  CMP های تکمیلی روش

 نفوذ و آالیش 

 فرایندهای باندینگ 

 Dicing 

 تنش زدایی 

  

معرفی چند تکنیک 

 میکروماشینکاری

 LIGA 

 Hot embossing 

 قالب گیری و مهرزنی 

 Soft lithography 

 Contact printing 

  الیه قربانیروش 

 HARPASS 

  

معرفی فرایندهای 

 میکروفورمینگ
 پالستیسیته کریستالی"ای بر تئوری مقدمه"  

  اثر اندازه در فرایندهای میکروفورمینگ 

  شبیه سازی فرایندهای میکروفورمینگ 

 

 مراجعمنابع و 

 Fundamentals of Microfabrication& Nanotechnology, Vol II, 3rd Edition,  Marc J. Madou, 

CRC Press 

 Introduction to computational plasticity F. Dunne & N. Petrinic, oxford university, U.K 

(press); 2005 

 Micro – Scaled products development via Micro forming; M. Wang Fu, W.Lun Chan- 2014, 

Springer 

 



  فلزات  گریاصول ریخته

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

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

 

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

 

 مباحث

 

 گریمقدمه بر صنعت ريخته  گریمقدمه بر صنعت ريخته

  

  ترکیب آلیاژها  ذوب فلزات

 اساس متالورژيکی ذوب 

 ذوب عملیات 

 کاربرد متالورژی 

  

گری خواص فیزيکی و ريخته

 فلزات مايع
 خواص فیزيکی 

 خواص شیمی فیزيکی 

 گریخواص ريخته 

 گری و نوردیآلیاژهای ريخته 

  

 گاز -یستمهای فلزشیمی فیزيک س  گازها و فلزات

 گاز -موارد عملی سیستمهای فلز 

 خارج کردن گاز از فلز مايع 

 گازها و ساختمان فلزات 

 گازها و خواص فلزات 

  

 تبلور  انجماد

 شرايط تعادلی 

 شرايط غیرتعادلی 

  



  مشخصات تعذيه آلیاژها  انجماد در تغذيه

 نفوذ هندسی در انجماد 

 زمان انجماد و قانون کورينو 

 روشهای تغذيه 

 گریريخته حرارت و سرعت 

 طرح و عمل منابع تغذيه 

 محاسبات مدول قطعه 

 تغییرات در طرح منابع تغذيه 

 راندمان تغذيه و اتصال  

 مبردها 

  

  اجزاء سیتسم راهگاهی  گاهیسیستمهای راه

 سیستمهای فشار 

 انواع سیستمهای راهگاهی 

 کاربرد هیدرولیک در سیستمهای راهگاهی 

 اریهای علمی سیستم راهکتوجیه 

 نیروهای وارد بر قالب 

  

  قالب و مواد آن  هاقالب

 قالبهای فلزی 

 ای و مواد معدنیقالبهای ماسه 

 گریفعال و واکنش قالب در ريختهفعل وان 

 عملیات کنترل خواص مخلوط 

 مشخصات متالورژيکی قالب و مواد آن 

  

گری با تکنولوژی و ريخته

 ماسه

 گریدلهای ريختهم 

 هاماسه 

 هاآزمايش ماسه 

 گریتجهیزات و وسائل ريخته 

 گیریماهیچه 

 گیریقالب 

 گری با ماسهريخته 

  

 گری با ماسهريخته  گری با ماسهريخته

  

  روشهای مختلف تمیز کردن قطعات ريخته شده  يازدهم مبحث



  

 گریعیوب ريخته  دوازدهم مبحث

  

 خطای ترکیب  خطای ابعاد

 شکلیبی 

 عیوب گازی 

 اينکلوژنها 

 یوب انقباض در مايعع 

 عیوب انقباض در جامد 

 ساير عیوب 

 تأثیر عیوب 

 بازرسی و کنترل  

 استانداردها 

 وسائل و تجهیزات 

  آلیاژ و خواص مکانیکیترکیب 

 آزمايشهای 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  
 



  مبانی کارآفرينی و تجاری سازی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

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

 

 هدف
.آفرينی و سرفصل مواردی که يک کارآفرين بايد از ان مطلع باشدآموزش اصول و مبانی ايده پردازی، تجاری سازی تحقیقات و کار  

 

 مباحث

 

 مقدمه  اول مبحث

  

 اصول و نیازهای کارآفرينی  دوم مبحث

  

 مبانی تجاری سازی  سوم مبحث

  

 روشهای بازاريابی و جذب سرمايه  چهارم مبحث

  

 روشهای مديريت   پنجم مبحث

 منابع انسانی ◦

 سرمايه ◦

 برنامه ريزی ◦

  

 نی حسابداریاصول و مبا  ششم مبحث

  

 قانون تجارت  هفتم مبحث

  

 قانون کار  هشتم مبحث

  

 چگونگی تاسیس يک شرکت دانش بنیان   نهم مبحث

  



 و تفاوت آنها با يکديگر BPو  FSطرز نوشتن   دهم مبحث

  

 ثبت اختراع و مالکیت فکری  يازدهم مبحث

  

 روشهای ارزش گذاری ايده و مالکیت فکری  دوازدهم مبحث

  

 ارائه دانشجويان  سیزدهم مبحث

 

 مراجعمنابع و 

 مطالب درس به صورت جزوه در اختیار دانشجويان قرارداده می شود 
 



 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 یستمهایبا انواع س انیدانشجو ییآشنا

 

 مباحث

 

 الپالس لیبر تبد یمقدمها  مقدمه

  و معکوس میمستق لیتبد ◦

 ییو نها هیمقدار اول یایقضا ◦

 ها ستمیس یبند و طبقه فیتعر 

 حالت یمدل فضا 

 یبلوک یها اگرامید 

 و اثرات آن دبکیدر مورد ف یاتیکل 

 لیتابع تبد 

 (سونی)روش م یبلوک یها اگرامید یسادهساز 

  

 ستمیس یاضیر یمدل ساز

 اه
 یکیمکان یها ستمیس یاضیر یمدل ساز 

 یکیالکتر یها ستمیس یاضیر یمدل ساز 

 یکیالکترومکان یها ستمیس یاضیر یمدل ساز  

 یکیدورلیه یها ستمیس یاضیر یمدل ساز 

  

 حالت گذرا و ماندگار  ها ستمیس یپاسخ زمان

  مشخصات حالت گذرا 

 یجهش ◦

 زمان نشست و... ◦

 ماندگار( یحالت ماندگار )خطا 

 ستمیاثر کنترل کننده ها بر مشخصات حالت گذرا و ماندگار س یررسب 

  

کننده ها کنترل   کیوماتین یصنعت یکنترل کننده ها 



 کیدرولیه یصنعت یکنترل کننده ها  

 کیالکترون یصنعت یکنترل کننده ها. 

  

  تسیهورو-تبه روش را یداریپا لیتحل  تحلیل پایداری 

 شهیر یروش مکان هندس ( هاRoot Locusدر تحل )یکنترل یها ستمیس یو طراح لی 

  

هاستمیس یپاسخ فرکانس   یپاسخ فرکانس شینما یروش ها 

 ستیکوئیبه روش نا یفرکانس دانیدر م ستمهایس یداریپا یبررس 

 یمشخصات پاسخ فرکانس 

 حد فاز و بهره ◦

 و... دیتشد ممیماکس ◦

  

کنترل و طراحی  میتنظ

هاکننده  

 هاکنترل کننده میتنظ 

 کنترل یستمهایبهبود کار س یها براجبران کننده یطراح 

 یکنترلرها یطراح PID کولزیو ن گلریبه کمک جداول ز 

 

 

 منابع و مراجع

 Katsuhiko Ogata, Control engineering, 5th edition 



  حرارتی هایاشعه با مواد پردازش

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 انتقال حرارت ساعت در ترم( 48واحد ) 3

 

 هدف
 پردازش مواد با اشعه هاي حرارتیآشنايی با انواع روش هاي 

 

 مباحث

 

   حرارتی هاياشعه با مواد پردازشماهیت   اول مبحث

 مزايا و معايب 

  

 Laser-Beamتاريچه و مقدمات و ساختار فرآيند   دوم مبحث

 برشکاري ◦

 جوشکاري ◦

 عملیات حرارتی ◦

◦ Marking 
 روکش زنی ◦

  

 Plusmaتاريچه و مقدمات و ساختار فرآيند   سوم مبحث

 برشکاري 

 جوشکاري 

 عملیات حرارتی 

 روکش زنی 

 

 منابع و مراجع

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

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

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

 Tools and Manufacturing Engineering Handbook, Society of Manufacturing Engineering, 

USA 

 Metals Handbook 

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



 Abdullah, A. "Electrophysical Processes" M.Sc. Lecture Notes, Tarbiat ModarresUniv., 

Tehran, 1992 

 Rykalin, N.- Uglov, A. - Kokora, A. "LASER Machining and Welding" Translated fromthe 

Russian by Glebov O. ,Mir Publishers, Moscow, 1978 

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

 Von Dobeneck, D.- Steigerwald, K. H. "Electron Beam Machining- The Progress andits 

Industrial Application" IEE Conference No. 133, 1975 

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

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

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

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

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

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

2005 

 



 الکتروشیمیایی و شیمیایی ماشینکاری کارگاه

 انشگاه صنعتی امیرکبیرد
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 الکترونیک و برق مبانی ،عمومی شیمی ساعت در ترم( 32واحد )1 

 

 هدف
 عملی با روش های ماشینکاری الکتروشیمیايی و شیمیايیآشنايی 

 

 مباحث

 

 مقدمه و تاريخچه  اول مبحث

  

 عت فرآيند های الکتروشیمیايیطبی  دوم مبحث

 مزايا و معايب فرآيند های الکتروشیمیايی   

  

 اچینگ شیمیايی  سوم مبحث

 تئوری ◦

 جنس قطعه کار ◦

 روش های ماسکینگ و جنس ◦

 اچینگ شیمیايی  ◦

  

 ماشینکاری الکتروشیمیايی  چهارم مبحث

 تئوری ◦

 ساختار ماشین ◦

 منبع تغذيه ◦

 ابزار ها ◦

 قطعه کار ◦

 سیستم الکترولیت ◦

 گپ سیستم کنترل ◦

 نقايص و خطرات ◦

  

 ماشین های الکتروشیمیايی متفاوت  پنجم مبحث

◦ Die-sinking 
◦ Grinding 



◦ Drilling 
◦ Stream Drilling 
◦ Turning 
◦ Honing 
◦ Deburring 
◦ Electro-Polishing 

  

 Dischargeفرآيند ماشینکاری الکتروشیمیايی   ششم مبحث

 تئوری ◦

 سوراخ کاری ◦

 تراشکاری ◦

 فرزکاری ◦

 سنگ زنی ◦

 

 مراجعمنابع و 

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

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

U.K., 1989 

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

 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 

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

U.K., 1975 

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

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

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

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

2005 

 



 تکنولوژی آلتراسونیک

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 ارتعاشات مکانیکی ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 تکنولوژی آلتراسونیکآشنايی با 

 

 مباحث

 

 مقدمه و تاريخچه  اول مبحث

 ند های آلتراسونیکماهیت فرآي 

 مزايا و معايب 

  

 امواج آلتراسونیک و تئوری آن و روش های تولید موج آلتراسونیک  دوم مبحث

◦ Whistle 
◦ Mangneto-Strictive 
◦ Electro-Strictive 

  

 کاربرد های صنعتی و تولیدی آلتراسونیک  سوم مبحث

 Sewing and Solderingجوشکاری،  ◦

 سوراخکاری، برشکاری، تراشکاری مواد ترد و سخت ◦

 فرآيند های فرم دهی تاثیر آن در ◦

 آهنگری ▪

 ريخته گری پیوسته ▪

 کشش عمیق  ▪

 کشش سیم ▪

 تاثیر آن در فرآيند های ماشینکاری سنتی ◦

 سوراخ کاری ▪

 تراشکاری ▪

 فرزکاری ▪

 سنگ زنی ▪

 غیر سنتیتاثیر آن روی فرآيند های  ◦

▪ EDM 
▪ ECM 

 اتوماسیون و متالورژی پودر ◦



 مهندسی سطح ◦

 فرآيند های فیزيکی و شیمیايی تاثیر آن روی ◦

 واکنش های شیمیايی ▪

 مواد سمی ▪

 تعلیق ▪

 انحالل ▪

 گاززدايی ▪

 پراکندگی کواليدی ▪

 تاثیر آن روی فرآيند های روکش زنی ◦

 تمیزکاری لوله ها و تجهیزات در صنايع نفتی و پتروشیمیايی ◦

 تمیزکاری قطعات پیچیده  ◦

  

 کاربرد های دارويی  چهارم مبحث

  

 کاربرد های کشاورزی  پنجم مبحث

  

  کاربرد های 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 WileySons Inc., USA, 1965  

 Magazine of  Metalworking Manufacturing, USA, 1983 

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

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

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

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

2005 

 



  مهندسي معكوس 
 دانشگاه صنعتي اميركبير

 دانشكده مهندسي مكانيك 
  

  همنياز -پيشنياز   تعداد واحد 
  1 كشي نقشه    و 1 اجزاء طراحي  ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

است و بطور تخصصي آموزش علم مهندسي معكوس در دوره  هدف تحليل و طراحي روش هاي مهندسي معكوس قطعات صنعتي 
كارشناسي مي باشد. در اين درس ، دانشجو بطور تخصصي با انواع پارامتر هاي مهندسي معكوس آشنا و سپس به باال ترين درجه 

  طراحي فرايند مهندسي معكوس مي رسد. 
  

  مباحث 
 

مسايل مربوط به قانون مالكيت مادي و  مقدمه ايي بر مهندسي معكوس، انواع  آن و رعايت     اول  مبحث
  معنوي و تجاري سازي ايده ها

    

،  هواپيما و زيردريايي از پرندگان  مهندسي معكوس حيوانات در طبيعت براي ساخت روبوت ها،   دوم مبحث
  ماهي ها و چهارپايان حمل بار

    

ساخت شده و يا يك مجموعه بعدي ا ز يك نمونه    3چگونگي ايجاد نقشه دوبعدي و يا مدل     سوم   مبحث
  مونتاژ شده 

    

  طراحي روش بهينه دمونتاژ (باز كردن) يك مجموعه بدون صدمه زدن به آن   چهارم  مبحث

    

چگونگي برداشتن ابرنقاط و تجهيزات آن و ايجاد مدل هندسي در انواع قطعات منشوري شكل     پنجم  مبحث
  و حفره دار 

    

سازي و تعيين درصد تشابه آن با مدل  مدل هندسي و آزمايش دقت مدلتبديل ابر نقاط به     ششم   مبحث
  واقعي و طبقه بندي هندسي   

    

مهندسي معكوس مجموعه قطعات بر اساس الزامات مونتاژ و تعيين زنجيره تلرانسي و روش     هفتم  مبحث
  هاي مختلف اتصاالت در مونتاژ

    



  اساس جنس قطعاتطراحي فرايند مهندسي معكوس بر    هشتم  مبحث

    

  نحوه انجام فرايند مهندسي معكوس بر اساس صافي سطح و كيفيت سطوح قطعات صنعتي    نهم   مبحث

    

  كاربرد مهندسي معكوس در فرايند هاي شكل دهي حجيم فلزات   دهم  مبحث

    

  معكوس نحوه تعيين ضرورت استفاده از فرايند هاي ريخته گري فلزات در مهندسي    يازدهم  مبحث

    

  تعيين فرايند هاي ماشينكاري مناسب در مهندسي معكوس براي ساخت قطعات صنعتي    دوازدهم مبحث

    

  مهندسي معكوس قطعات و مجموعه هاي پليمري و پالستيكي    سيزدهم   مبحث

    

مهندسي  كپي برداري از قطعات شكسته در فرايند تعمير مجموعه هاي گران قيمت به روش    مبحث چهاردهم 
  معكوس

    

و بهينه سازي يك قطعه يا    "طراحي مجدد"جنبه هاي كارآفريني و تجاري سازي ايده ها و     مبحث پانزدهم 
  يك مجموعه مونتاژ شده   

  
 منابع و مراجع 

 Reverse Engineering: Technology of Reinvention, 1st Edition, Wego Wang, CRC Press, 
Published September 16, 2010, Reference - 357 Pages - 200 B/W Illustrations, ISBN 
9781439806302 - CAT# K10314. 

 Reverse Engineering: Mechanisms, Structures, Systems & Materials 1st Edition, by Robert 
W. Messler Jr.,McGraw-Hill Education, 2014, ISBN-13: 978-0071825160, ISBN-10: 
0071825169. 

 Reverse Engineering, Vinesh Raja and Kiran J. Fernandes , An Industrial Perspective, 
Springer Series in Advanced Manufacturing, 2008. 

 REVERSE ENGINEERING – RECENT ADVANCES AND APPLICATIONS, Edited by 
Alexandru C. Telea, Published by InTech Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2012.  

 Design for Assembly Techniques in Reverse Engineering and Redesign-DFA-sop force 
flow, ASME conference,1996 

 Alshennawy A. A. ”A Reverse Engineering Technique for Reproducing Spare Parts using  
Computer Vision System “, International Journal of Scientific & Engineering Research, 
Volume 5, Issue 10, October-2014, 1033 ISSN 2225518.  

 



 فرآیند های ساخت قطعات ماشینکاریطراحی 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 مکانیک برش فلزات ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 تربیت متخصصانی مسلط به فرايندهاي ماشینکاري و مالحظات مربوط به انتخاب جزئیات اين فرايندها

 

 مباحث

 

 بخش اول
 معرفی روند منطقی طراحی فرآيند ساخت  

 هاي مهندسیتفسیر نقشه 

 بخش دوم
 انتخاب فرآيندهاي ساخت اولیه 

 کارينحوه انتخاب فرآيند ماشین 

 طراحی فرآيند 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 



  تکنولوژی ساخت در مقیاس میکرون

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 )ه( قالب طراحی ،الکترونیک و برق مبانی، فلزات برش مکانیک ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

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

 

 مباحث

 

 چرا میکروماشینکاری؟  ؟میکروماشینکاری چیست

 دون نیروماشینکاری تحت نیرو و ب 

 کاربردهای میکروماشینکاری 

 مفاهیم اولیه 

  

 الگونگاری چیست؟  الگونگاری

 انواع ماسکها 

 مراحل الگونگاری 

 رزولوشن در الگونگاری 

  

 (CVDروشهای بخار شیمیایی )  انواع روشهای الیه نشانی

  روشهایPVD 

 کندوپاش 

 اپیتکسی 

 آبکاری الکتروشیمیایی 

 رسوب الکترولس 

  

 زدایش مرطوب  اع روشهای الیه برداریانو

 زدایش پالسما 

 RIE 

 DIR 

  



  CMP های تکمیلی روش

 نفوذ و آالیش 

 فرایندهای باندینگ 

 Dicing 

 تنش زدایی 

  

معرفی چند تکنیک 

 میکروماشینکاری

 LIGA 

 Hot embossing 

 قالب گیری و مهرزنی 

 Soft lithography 

 Contact printing 

  الیه قربانیروش 

 HARPASS 

  

معرفی فرایندهای 

 میکروفورمینگ
 پالستیسیته کریستالی"ای بر تئوری مقدمه"  

  اثر اندازه در فرایندهای میکروفورمینگ 

  شبیه سازی فرایندهای میکروفورمینگ 

 

 مراجعمنابع و 

 Fundamentals of Microfabrication& Nanotechnology, Vol II, 3rd Edition,  Marc J. Madou, 

CRC Press 

 Introduction to computational plasticity F. Dunne & N. Petrinic, oxford university, U.K 

(press); 2005 

 Micro – Scaled products development via Micro forming; M. Wang Fu, W.Lun Chan- 2014, 

Springer 

 



 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 روشهای تولید انبوه قطعات مکانیکی

 

 مباحث

 

 تراشکاری تولیدی  اول مبحث

  

 ماشینهای چرخ دنده تراش  دوم مبحث

 های سادهچرخ دنده ◦

 مارپیچ ◦

 و حلزونیعمودی  ◦

 های مخروطچرخ دنده ◦

 چرخ شانه ◦

 های و پرداخت سطح دندانهسنگ زن ◦

  

 کشیهای خان ماشین  سوم مبحث

  

 زنی خزشیسنگ  چهارم مبحث

  

 ماشینکاری سرامیک ها   پنجم مبحث

  

 روشهای مختلف تولید انبوه انواع پیچها و مهره ها  ششم مبحث

  

  ماشینکاری و پرداخت قطعات دقیق  روش های  هفتم مبحث

 هونینگ  ◦

 لپینگ  ◦

 روشهای دیگر ◦



  

 خطوط تولید خودکار  هشتم مبحث

  

 نمونه سازی سریع  نهم مبحث

 

 مراجعمنابع و 

  سه جلد لرینوشته رکس مدانشنامه ماشینکاری ، 

 Applied Machining Technology, By: Heinz Tschätsch,   Springer 

 MACHINE TOOLS HANDBOOK, DESIGN AND OPERATION, By P H Joshi, 

McGraw_Hill Pub. 

 



 ساخت افزایشی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 های ساخت افزایشی آشنایی با روش

 

 مباحث

 

 معرفی اصول مقدماتی  اول مبحث

  

 توسعه تکنولوژی ساخت افزایشی  دوم مبحث

 طبقه بندی روشهای ساخت افزایشی  ◦

 سیستم های پلیمر مایع ◦

 یسیستم های پودر ◦

 سیستم های فلز مذاب ◦

 سیستم های ورق های جامد ◦

  

 هشت گام اساسی در ساخت افزایشی  سوم مبحث

  

 فرآیندهای ساخت افزایشی بر پایه فوتوپلیمریزیشن  چهارم مبحث

  

 بر پایه استفاده از پودر افزایشیفرآیند های ساخت   پنجم مبحث

  

  ژنفرآیندهای ساخت افزایشی بر پایه اکسترو  ششم مبحث

  

 فرآیندهای ساخت افزایشی بر پایه پرینت  هفتم مبحث

  

 طراحی قالب خم طراحی برای ساخت افزایشی  هشتم مبحث

  



  CNC machiningمفایسه با   نهم مبحث

 

 مراجعمنابع و 

 Additive Manufacturing Technologies: Rapid Prototyping to Direct Digital 

Manufacturing, 2nd Ed. (2015), Ian Gibson, David W. Rosen, Brent Stucker 

 Understanding Additive Manufacturing: Rapid Prototyping · Rapid Tooling · Rapid 

Manufacturing, by Andreas Gebhardt , ,2011 

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

ADDITIVE MANUFACTURING, by CHEE KAI CHUA CHEE HOW WONG WAI YEE 

YEONG, Elsevier , 2017. 



 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 یستمهایبا انواع س انیدانشجو ییآشنا

 

 مباحث

 

 الپالس لیبر تبد یمقدمها  مقدمه

  و معکوس میمستق لیتبد ◦

 ییو نها هیمقدار اول یایقضا ◦

 ها ستمیس یبند و طبقه فیتعر 

 حالت یمدل فضا 

 یبلوک یها اگرامید 

 و اثرات آن دبکیدر مورد ف یاتیکل 

 لیتابع تبد 

 (سونی)روش م یبلوک یها اگرامید یسادهساز 

  

 ستمیس یاضیر یمدل ساز

 اه
 یکیمکان یها ستمیس یاضیر یمدل ساز 

 یکیالکتر یها ستمیس یاضیر یمدل ساز 

 یکیالکترومکان یها ستمیس یاضیر یمدل ساز  

 یکیدورلیه یها ستمیس یاضیر یمدل ساز 

  

 حالت گذرا و ماندگار  ها ستمیس یپاسخ زمان

  مشخصات حالت گذرا 

 یجهش ◦

 زمان نشست و... ◦

 ماندگار( یحالت ماندگار )خطا 

 ستمیاثر کنترل کننده ها بر مشخصات حالت گذرا و ماندگار س یررسب 

  

کننده ها کنترل   کیوماتین یصنعت یکنترل کننده ها 



 کیدرولیه یصنعت یکنترل کننده ها  

 کیالکترون یصنعت یکنترل کننده ها. 

  

  تسیهورو-تبه روش را یداریپا لیتحل  تحلیل پایداری 

 شهیر یروش مکان هندس ( هاRoot Locusدر تحل )یکنترل یها ستمیس یو طراح لی 

  

هاستمیس یپاسخ فرکانس   یپاسخ فرکانس شینما یروش ها 

 ستیکوئیبه روش نا یفرکانس دانیدر م ستمهایس یداریپا یبررس 

 یمشخصات پاسخ فرکانس 

 حد فاز و بهره ◦

 و... دیتشد ممیماکس ◦

  

کنترل و طراحی  میتنظ

هاکننده  

 هاکنترل کننده میتنظ 

 کنترل یستمهایبهبود کار س یها براجبران کننده یطراح 

 یکنترلرها یطراح PID کولزیو ن گلریبه کمک جداول ز 

 

 

 منابع و مراجع

 Katsuhiko Ogata, Control engineering, 5th edition 



 ماشین به کمک کامپیوترطراحی 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 و محاسبات عددی 2طراحی اجزا  ساعت در ترم( 48واحد ) 3

 

 هدف
 از استفاده با و دلخواه بارگذاری و هندسه با پیچیده هايیمدل به شده ساده هایمدل از ماشین اجزاء طراحی درس مفاهیم توسعه

 المان افزاری نرم هایبسته

 

 مباحث

 

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

  

تحلیل المان محدود در محیط 

APDL 
 مدلسازی خرپای دو بعدی 

 مدلسازی خرپای سه بعدی 

 مسائل تنش صفحه ای 

 های مدلسازی سه بعدیتکنیک 

 آنالیز مودال 

 برنامه نويسی پارامتريک 

  

تحلیل المان محدود در محیط 

Ansys Workbench 
  محیطSketching 

 مدلسازی دو بعدی 

 مدلسازی سه بعدی 

 شبیه سازی سه بعدی 

 مدلسازی سطوح 

 مدلهای خطی 

 های بهینه سازی با روش المان محدودتکنیک 

 Shapeبهینه سازی  ◦

 Topologyبهینه سازی  ◦

 مش بندی 

  سفتی ناشی از تنشکمانش خطی و 

 آنالیز مودال 

 ای گذراآنالیز سازه 

 شبیه سازی غیر خطی 



 مواد غیرخطی 

 دينامیک صريح 

  

های خرابی استاتیکی و تئوری

 دينامیکی

 )بارگذاری استاتیکی )مواد ترد 

  )بارگذاری استاتیکی )مواد نرم 

 بارگذاری خستگی 

  

  مدلسازی اتصاالت پیچی 

  

 حالت پايدار  مدلسازی حرارتی

  حالت گذارا 

 های 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. 

 



  مبانی کارآفرينی و تجاری سازی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

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

 

 هدف
.آفرينی و سرفصل مواردی که يک کارآفرين بايد از ان مطلع باشدآموزش اصول و مبانی ايده پردازی، تجاری سازی تحقیقات و کار  

 

 مباحث

 

 مقدمه  اول مبحث

  

 اصول و نیازهای کارآفرينی  دوم مبحث

  

 مبانی تجاری سازی  سوم مبحث

  

 روشهای بازاريابی و جذب سرمايه  چهارم مبحث

  

 روشهای مديريت   پنجم مبحث

 منابع انسانی ◦

 سرمايه ◦

 برنامه ريزی ◦

  

 نی حسابداریاصول و مبا  ششم مبحث

  

 قانون تجارت  هفتم مبحث

  

 قانون کار  هشتم مبحث

  

 چگونگی تاسیس يک شرکت دانش بنیان   نهم مبحث

  



 و تفاوت آنها با يکديگر BPو  FSطرز نوشتن   دهم مبحث

  

 ثبت اختراع و مالکیت فکری  يازدهم مبحث

  

 روشهای ارزش گذاری ايده و مالکیت فکری  دوازدهم مبحث

  

 ارائه دانشجويان  سیزدهم مبحث

 

 مراجعمنابع و 

 مطالب درس به صورت جزوه در اختیار دانشجويان قرارداده می شود 
 



 کاربرد هیدرولیک و نیوماتیکآزمایشگاه 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 طراحی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک ساعت در ترم( 48واحد ) 1

 

 هدف
و  جريان کنترل شیرهای فشار، کنترل شیرهای جهت، کنترل شیرهای پمپها، سیال، کمک به قدرت انتقال با دانشجويان آشنايی

 نیوماتیک

 

 مباحث

 

 هیدرولیک  آزمايش ها

  نیوماتیک 

  الکترونیوماتیک 

 

 منابع و مراجع
  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.هیدرولیکدستورکار آزمايشگاه  ، 



 روش المان های 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 آشنايی

 

 مباحث

 

 محدود المان بر تاکید با ديفرانسل معادالت حل عددي هاي روش بر مقدمه  بخش اول

 بعدي يک مسائل براي ريتز روش  بخش دوم

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

 بعدي يک مسائل براي( مربعات حداقل و دامنه زير) وزنی باقیمانده هاي روش  بخش چهارم

 بعدي 2 مسائل براي قبل روشهاي ارائه  بخش پنجم

 المانها براي ياب درون توابع با آشنايی و ها المان به دامنه تقسیم  بخش ششم

 ديفرانسیل معادله حل هاي روش از يکی اعمال با المان معادله يافتن  بخش هفتم

 حاکم جبري معادله سیستم يافتن و المانها معادالت مونتاژ  بخش هشتم

 مختلف مرزي شرايط اعمال هاي روش  بخش نهم

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

 حرارت و االستیسیته مسائل در محدود المان مستقیم هاي روش با آشنايی  بخش يازدهم

 مختلف بعدي 1 المانها ساخت با آشنايی  بخش دوازدهم

 مختلف مسئله نوع چند براي سختی ماتريس محاسبه  بخش سیزدهم

 زمان حوزه در مسئله حل هاي روش با آشنايی  بخش چهاردهم

 محدود المان هاي افزار نرم توسط مسئله حل روش با آشنايی  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 



 زبان تخصصی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 زبان انگلیسی  ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 باشد )کلمات منحصربه رشته مکانیک(کلمه می 1000اين درس فراگیري متون و لغات فنی تخصصی که حدود  هدف

 

 مباحث

 

 1000آموزش 

 مکانیککلمه 
  متون مناسب که بتواند دانشجويان را ضمن آشمائی با اين کلمات و با استفاده از

يابی را نیز آموزش دهد بنحوي که بتوانند از کتب تخصصی و نشريات متون، ريشه

 .مربوطه بخوبی استفاده نموده و قادر به تهیه گزارش فنی به زبان آموزشی باشند

 

 منابع و مراجع
 

 Ray Williams, Panorama an Advanced Course of English for Study and Examination, 
Longman 

 Ulrike Puderbach, Micheal Giesa, Technical Language – Mechanical Engineering 



 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 های الکتريکیآشنايی با اصول 

 

 مباحث

 

 تحريک مستقل DCمولد  اول آزمايش

 مولد شنت تحريک خودی دوم آزمايش

 مولد های سری سوم آزمايش

 موتور شنت چهارم آزمايش

 تعیین راندمان در ترانسفورماتور های تک فاز پنجم آزمايش

 موازی کرن دو ترانسفورماتور سه فاز و تعیین اختالف توزيع قدرت بین آنها ششم آزمايش

 موتور آسنکرون تک فاز هفتم آزمايش

 موتور القايی سه فاز آسنکرون هشتم آزمايش

 

 منابع و مراجع

  مبانی برق و موتور های الکتريکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.دستورکار آزمايشگاه 

 



 مهندسی سطح

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

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

 

 هدف
 و خواص مکانیک حاصل از ویژگی های سطحی آشنایی با مهندسی سطح

 

 مباحث

 

 مقدمه، تعاریف و تاریخچه  اول مبحث

  

 اهمیت سطح  سطوح جامد

 پدیده های سطحی 

 خواص مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی 

 انرژی سطحی 

  

  ساختار  الیه های سطحی در مواد

 شکل گیری 

 واصخ 

 تاثیر ماشینکاری 

 استحکام و ضعیف شدن الیه ها 

  

رفتار فیزیکی، مکانیکی و 

 شیمیایی الیه های سطحی

 ایمیسیویتی ◦

 انعکاس ◦

 ساختار متالوگرافیکی ◦

 سختی ◦

 تردی ◦

 تنش پسماند ◦

 جذب ◦

 قابلیت انحالل ◦

 چسبندگی ◦

 اتالیزوری ک ◦

 خوردگی ◦



  

خواص مهندسی الیه های 

 سطحی

 استحکام 

 خستگی  

  اصطکاک 

 خوردگی 

  

پدیده های اصطکاکی سایشی 

 و تریبولوژیکی
 پدیده های اصطکاکی سایشی و تریبولوژیکی 

  

  فلزی  پوشش ها

 غیرفلزی 

 مهندسی 

 دکوراتیوی 

  

 گالوانیزه  فرآیندهای پوشش دهی

 اسپری 

 تشکیل بلور 

  

الیه روش های جدید ساخت 

 های سطحی

 نواع قالبهای فرم ا 

  محدودیت در عمق 

 طراحی قالبهای فرم 

  

روش های اندازه گیری خواص 

 پوشش ها
 بیم الکترونی 

 ذوب مجدد 

 استفاده از بخار  

 آلیاژی کردن  

 لیزر 

 کاشت یونی 

 تخلیه تابان 

 

 منابع و مراجع

 Manufacturing and Surface Engineering, Alicia Esther Ares, 2018 

 Introduction to Surface Engineering, P. A. Dearnley, 2016 

 Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance, (2001) 
 Surface Engineering of Metals, Principles, Equipment, Technologies, Tadeusz Burakowski, 1999  

 



 تست غیر مخرب

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 یجوشکار یروشها یتکنولوژ ،یگرختهیاصول ر ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 تست های غیر مخرب و اصول آنها آشنایی با انواع روش های

 

 مباحث

 

 مقدمه  اول مبحث

  

 های غیر مخربآزمایش   دوم مبحث

 بازبینی با مایع نفوذی ◦

 بازبینی با ذرات مغناطیسی ◦

 بازبینی با جریان گردابی ◦

 با الکترومگنت )برق و مغناطیس( آزمایش ◦

 بازبینی با پرتونگاری ◦

 بازبینی با تشعشع صوتی ◦

 بازبینی با ماوراء صوت ◦

 بازبینی با موج کوتاه ◦

 بازبینی به روش گرمائی ◦

  

 آزمایشهای غیرمخربکاربرد   سوم مبحث

 ریخته گری ◦

 جوشکاری ◦

 



 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 ارزيابی منظور به غیرمخرب هاي آزمون اجراي تجربی فراگیري

 

 مباحث

 

 برداري بهره و تولید فرآيندهاي در قطعات عیوب با آشنايی  مقدمه هاآزمايش 

 چشمی هاي روش  1آزمايش  

 التراسونیک آزمون  2آزمايش  

 کارنت ادي آزمون  3آزمايش  

 مغناطیسی ذرات آزمون  4آزمايش  

 نافذ مايعات آزمون  5آزمايش  

 

 منابع و مراجع
  ،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.تست غیر مخربدستورکار آزمايشگاه احمدي نجف آبادي، مهدي  ، 



  فلزات  گریاصول ریخته

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

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

 

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

 

 مباحث

 

 گریمقدمه بر صنعت ريخته  گریمقدمه بر صنعت ريخته

  

  ترکیب آلیاژها  ذوب فلزات

 اساس متالورژيکی ذوب 

 ذوب عملیات 

 کاربرد متالورژی 

  

گری خواص فیزيکی و ريخته

 فلزات مايع
 خواص فیزيکی 

 خواص شیمی فیزيکی 

 گریخواص ريخته 

 گری و نوردیآلیاژهای ريخته 

  

 گاز -یستمهای فلزشیمی فیزيک س  گازها و فلزات

 گاز -موارد عملی سیستمهای فلز 

 خارج کردن گاز از فلز مايع 

 گازها و ساختمان فلزات 

 گازها و خواص فلزات 

  

 تبلور  انجماد

 شرايط تعادلی 

 شرايط غیرتعادلی 

  



  مشخصات تعذيه آلیاژها  انجماد در تغذيه

 نفوذ هندسی در انجماد 

 زمان انجماد و قانون کورينو 

 روشهای تغذيه 

 گریريخته حرارت و سرعت 

 طرح و عمل منابع تغذيه 

 محاسبات مدول قطعه 

 تغییرات در طرح منابع تغذيه 

 راندمان تغذيه و اتصال  

 مبردها 

  

  اجزاء سیتسم راهگاهی  گاهیسیستمهای راه

 سیستمهای فشار 

 انواع سیستمهای راهگاهی 

 کاربرد هیدرولیک در سیستمهای راهگاهی 

 اریهای علمی سیستم راهکتوجیه 

 نیروهای وارد بر قالب 

  

  قالب و مواد آن  هاقالب

 قالبهای فلزی 

 ای و مواد معدنیقالبهای ماسه 

 گریفعال و واکنش قالب در ريختهفعل وان 

 عملیات کنترل خواص مخلوط 

 مشخصات متالورژيکی قالب و مواد آن 

  

گری با تکنولوژی و ريخته

 ماسه

 گریدلهای ريختهم 

 هاماسه 

 هاآزمايش ماسه 

 گریتجهیزات و وسائل ريخته 

 گیریماهیچه 

 گیریقالب 

 گری با ماسهريخته 

  

 گری با ماسهريخته  گری با ماسهريخته

  

  روشهای مختلف تمیز کردن قطعات ريخته شده  يازدهم مبحث



  

 گریعیوب ريخته  دوازدهم مبحث

  

 خطای ترکیب  خطای ابعاد

 شکلیبی 

 عیوب گازی 

 اينکلوژنها 

 یوب انقباض در مايعع 

 عیوب انقباض در جامد 

 ساير عیوب 

 تأثیر عیوب 

 بازرسی و کنترل  

 استانداردها 

 وسائل و تجهیزات 

  آلیاژ و خواص مکانیکیترکیب 

 آزمايشهای 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  
 



کیپالست قیقالب تزر یطراح  

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 )پ/ه( طراحي قالب پرس ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 قالب های تزريق پالستیک و محاسباتی ول طراحیروش ها و اصآشنايی با 

 

 مباحث

 

 قالب پالستیک تزريقیرفی انواع  مع  اول مبحث

 ترانسفر ◦

 صفحه ايی  ◦

 اکستروژن  ◦

 تعاريف اولیه 

  

 معرفی اجزاء قالب های پالستیک و نکات طراحی اجزاء مکانیکی  قالب های پالستیک  دوم مبحث

  

 مربوط به دماهای ذوب و فشار تزريق و نیروی پرس Shrinkageمحاسبات   سوم مبحث

  

 محاسبه خط جدايش   چهارم مبحث

  مکان پین پران و راهگاه 

 مشاهده و بررسی يک قطعه پالستیک برای تعیین جهت تزريق 

  

 و تعداد حفره و راهگاه قالب Runnerمحاسبه و طراحی   پنجم مبحث

  

 دستگاه تزريق و بار گیری از Sprueمحاسبه و طراحی   ششم مبحث

  

 گلويی Gateمحاسبه و طراحی   هفتم مبحث

  

 کفشکو  Pin Guideمیل راهنما محاسبه و طراحی   هشتم مبحث



  

 طراحی ومحاسبات سیستم حرارتی )المنت حرارتی( قالب های فشاری  نهم مبحث

 طراحی ومحاسبات سیستم خنک کاری 

  

 معرفی انواع سیستم های پران و صفحه پران  دهم مبحث

  

 کشويی پیشرفته چند پارچهطراحی مکانیزم قالب های دارای ماهیچه متحرک و   يازدهم مبحث

  

 طراحی قالب پالستیک با سیستم های کامپیوتری  دوازدهم مبحث

  

 مراحل تست قالب و عیب يابی قطعه و نحوه برطرف کردن عیوب قطعه با تعمیر قالب  سیزدهم مبحث

  

و قالب های  Metal Sprayو Electro Platingو  EDMساخت قالب به روشهای   مبحث چهاردهم

 سرامیکی

  

 Sprueمواد و فوالدهای قالب های پالستیک و انواع بوشینگ های فسفر برنزی   مبحث پانزدهم

 

 منابع و مراجع

 Precision Injection Molding, Processes, Materials and Applications, Authors Jehunda 

Greener, Reinhold Wimberger-Friedl, Hanser Gardner Publisher, ISBN. 13-978-1-56990-

400-8. 2006 

 How to Make Injection Molds, Author Menges Mohren, 1980. 

 Injection Mold Design,  A Design Nabual for The Thermoplastics Industry, R. G. W Pye, 

Second Edition, Plastics and Rubber Institute, George Goodwin Limited Publisher, ISBN. 

0-71143-906-0, 1978. 

 Successful Injection Molding, Process, Design and Simulation, Authors: J. P. Beaumont, R, 

Nagel and R. Sherman, Hanser Gardner Publisher, ISBN. 1-56990-291-7. 1990 

 



 تکنولوژی پالستیک

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 طراحی قید و بند، 2، مقاومت 1متالورژی، طراحی اجزا  ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 های ساخت تولید قطعات و محصوالت پلیمری و پالستیکیآشنایی با روش

 

 مباحث

 

 ان مولکولی پلیمرها و پالستیکمقدمه ایی بر کلیات و ساختم  اول مبحث

  

 خواص عمومی پلیمرها و منابع تولید پالستیک های طبیعی و مصنوعی  دوم مبحث

  

 روشهای قالب گیری ترموست ها و ترمو پالستیک ها مانند تزریقی، فشاری و انتقالی  سوم مبحث

  

 فرایندهای اکستروژن پالستیک  چهارم مبحث

  

 گ وغلتک کاری پالستیک هافرایندهای کلندرین  پنجم مبحث

  

 روشهای ماشینکاری پالستیک  ششم مبحث

  

 فرایندهای تقویت نمودن پالستیک های کمپوزیتی  هفتم مبحث

  

روشهای ساخت پالستیک های نازک مانندکیسه های پالستیکی برای بسته بندی و الیه دار   هشتم مبحث

 هانمودن آن

  

دار چاپی، بدنه میکروپروسسورها، آی سی ها و ترانزیستورها قالب گیری ترموست های فیبرم  نهم مبحث

 و قطعات الکترونیکی پالستیکی

  



و نوع  OLEDدی اورگانیک ای، الLCDدی سیالپلیمرهای پالریزه صفحات نمایشگر   دهم مبحث

 انعطاف پذیر AMOLEDماتریس فعال 

  

سنج و دستگاههای پزشکی  PHسگرها و پرابهای انواع پالستیک های رسانا و نیمه رسانا در ح  یازدهم مبحث

 تست خون و مایعات بدن

  

پالستیکی شکسته بندی )دست و پا(  )گچ(کاربرد پالستیک های پزشکی مانند پروتزها، آتل  دوازدهم مبحث

 Exoskeletonsو اگزواسکلتون ها ٍ

  

ست روبات های انسان نما و پالستیک های انعطاف پذیرو حسگر در پو استفاده االستومرها  سیزدهم مبحث
Humanoids 

  

باکتری در داخل هواپیما رطوبت و ضدالکتریسیته ساکن، ضداشتعال، ضدپالستیک های ضد  مبحث چهاردهم

 ، قطار، خودروها و کشتی مسافربری

  

 های صنعتیفرایندهای ساخت و تولید فوم ها و اسفنج  مبحث پانزدهم

  

 الستیک ها با استفاده مدل کلوین و مدل ماکسولمداسازی رفتار مکانیکی پ  مبحث شانزدهم

  

 روشهای بازیافت پالستیک  مبحث هفدهم

 

 مراجعمنابع و 

 شیرین خسروی، ؛ مترجم تری ریچاردسونمؤلف  /صنعتی  پالستیکهایModern Industrial Plastics, ISBN-10: 

0672972794  
 کرافورد؛ مترجم مهرداد کوکبی.0جی0مهندسی پالستیک / مؤلف ار Plastics Engineering, ISBN: 

9780750637640 
 Plastics for Engineers: Materials, Properties, Applications, Author: Hans Domininghaus, 

ISBN-10: 1569900116 

 Plastics Technology Handbook (Plastics Engineering), Author:Manas Chanda, ISBN-10: 

9781498786218 



 و آزمایشگاه تکنولوژی آلتراسونیک

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 ارتعاشات مکانیکی ساعت در ترم( 32واحد ) 3

 

 هدف
 و کاربرد های آن برای تست های مختلف و يادگیری روش های آزمايش به وسیله آن تکنولوژی آلتراسونیکآشنايی با 

 

 مباحث

 

 مقدمه و تاريخچه  اول مبحث

 ماهیت فرآيند های آلتراسونیک 

 مزايا و معايب 

  

 امواج آلتراسونیک و تئوری آن و روش های تولید موج آلتراسونیک  دوم مبحث

◦ Whistle 
◦ Mangneto-Strictive 
◦ Electro-Strictive 

  

 کاربرد های صنعتی و تولیدی آلتراسونیک  سوم مبحث

 Sewing and Solderingجوشکاری،  ◦

 سوراخکاری، برشکاری، تراشکاری مواد ترد و سخت ◦

 تاثیر آن در فرآيند های فرم دهی ◦

 آهنگری ▪

 ريخته گری پیوسته ▪

 کشش عمیق  ▪

 کشش سیم ▪

 تاثیر آن در فرآيند های ماشینکاری سنتی ◦

 سوراخ کاری ▪

 تراشکاری ▪

 فرزکاری ▪

 سنگ زنی ▪

 تاثیر آن روی فرآيند های غیر سنتی ◦

▪ EDM 
▪ ECM 

 متالورژی پودراتوماسیون و  ◦



 مهندسی سطح ◦

 تاثیر آن روی فرآيند های فیزيکی و شیمیايی ◦

 واکنش های شیمیايی ▪

 مواد سمی ▪

 تعلیق ▪

 انحالل ▪

 گاززدايی ▪

 پراکندگی کواليدی ▪

 تاثیر آن روی فرآيند های روکش زنی ◦

 تمیزکاری لوله ها و تجهیزات در صنايع نفتی و پتروشیمیايی ◦

 تمیزکاری قطعات پیچیده  ◦

  

 کاربرد های دارويی  چهارم مبحث

  

 کاربرد های کشاورزی  پنجم مبحث

  

  کاربرد های ارتباطی  ششم مبحث

 

 منابع و مراجع

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

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

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

 Tools and Manufacturing Engineering Handbook, Society of Manufacturing Engineering, 

USA 

 Metals Handbook 

 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 WileySons Inc., USA, 1965  

 Magazine of  Metalworking Manufacturing, USA, 1983 

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

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

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

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

2005 

 
 



 آهنگریقالب  طراحی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 طراحی قالب پرس )پ/ه( ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 های آهنگریهای مختلف طراحی قالبآشنایی با روش

 

 مباحث

 

 مقدمه ایی بر کلیات معادالت حاکم مانند قانون هوک و پالستیسیته  اول مبحث

  

تفاوت روش های مختلف آهنگری قالب باز وقالب بسته و آهنگری سرد، گرم و داغ   دوم مبحث

 و روش آهنگری ایزوترمال

  

 طراحی قالب های آهنگری باز و محاسبه نیرو با روش تختال  سوم مبحث

  

 های طراحی قالب های آهنگری بسته روش  چهارم مبحث

  

 گری بستهطراحی ترتیبات ترمودینامیکی قالب های آهن  پنجم مبحث

  

های باال و پایین های تعیین خط جدایش و تصویرقطعه روی سطح کفه قالبروش  ششم مبحث

 آهنگری

  

 طراحی قالب های آهنگری بسته برای بهبود ریز ساختاری محصول  هفتم مبحث

  

 های طراحی عرض و ضخامت فلش قالب های آهنگری بستهروش  هشتم مبحث

  

 و انرژی فرایند آهنگری با قالب بسته های محاسبه نیروروش  نهم مبحث

  



 طراحی قالب های برش فلش و پلیسه آهنگری  دهم مبحث

  

 کار برای ساخت قالب های بسته و بازانتخاب ماده و فوالد گرم  یازدهم مبحث

  

 های طراحی قالب های پیش فرم آهنگریروش  دوازدهم مبحث

  

 طراحی ابعاد شمشال و ماده خام اولیه در آهنگری با قالب های بسته  سیزدهم مبحث

  

 های اتوماتیک آهنگری با قالب های بستهها و پتکها، و چکشانواع پرس  مبحث چهاردهم

  

 های آهنگری داغ با قالب های بسته و بازانواع کوره  مبحث پانزدهم

  

 واع روانکارهاعملیات حرارتی آهنگری با قالب های بسته و ان  مبحث شانزدهم

 

 مراجعمنابع و 

  انتشارات دانشگاه صنعتی دکتر فرید رضا بیگلری و دکتر محمد علی صادقی  مؤلف /کتاب طراحی قالب فورج

 رامیرکبی

 Handbook of Metal Forming, Author: Kurt Lange, ISBN-10: 0872634574 

 ASM Metals Handbook, Vol 14, Forming and Forging, Editor: Joseph R. Davis, ISBN-

10: 0871700204 

 Forging of Iron and Steel, Author: William Allyn Richards, ISBN-10: 1297585488 



 شکل دادن فلزات  رییو تغ یعمل تهیسیپالست

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 1مقاومت مصالح  ساعت در ترم( 48واحد ) 3

 

 هدف
 فرم دهی و پالستیسیته به صورت کاربردي و عملیآشنايی با انواع روش هاي 

 

 مباحث

 

 فرآيندهاي شکل دادناصول   اول مبحث

 مکانیک کار کردن فلزات 

 تغییرات جريان تنش 

 تأثیر حرارت و سرعت بارگذاري 

 اصطکاک و روغنکاري 

 ل منطقه تغییر فرمشک 

 پذيريقابلیت شکل 

  

  نوردکاري فلزات  دوم مبحث

 يندهاي نوردکاري و انواع نوردهاانواع فرآ 

 نوردهاي گرم و سرد 

 مکانیکی نوردکاريیروها و مسائل آنالیز ن 

 قدرت مصرفی در نوردکاري 

  

 اکستروژن  سوم مبحث

 فرآيندهاي اکستروژن 

 اکستروژن گرم و سرد 

 آنالیز فرآيند اکستروژن 

  

  کشش ◦ چهارم مبحث

 آنالیز فرآيندهاي کشش ◦

 تنشهاي باقیمانده در محصوالت مختلف تشکیل شده ◦

 
 



 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 ، يی با خواص و رفتار مکانیکی آنهاآشنا ،فلزات براي جايگزينآشنايی با مواد مرکب به عنوان گزينه اي 

 هاي ساخته شده از اين مواد

 

 مباحث

 

 تعريف و دسته بندي  مقدمه اي بر مواد مرکب
 ساختارهاي تشکیل دهنده 
 کامپوزيت هاي ذره اي 
 کامپوزيت هاي اليه اي 
 کامپوزيت هاي الیافی 
 اممپوزيت هاي امتزاحیک 
 عوامل موثر بر خواص کامپوزيت هاي الیافی 
 آشنايی با روش هاي ساخت 

  

خواص مکانیکی مختصري از 

 کامپوزيت هاي الیافی
  منحنی تنش کرنش اجزاي يک ماده مرکب 
  تئوري ساده براي الیاف بلند 
 ممتدمکانیسم تقويت الیاف م 
 الیاف کوتاه و مکانیسم مقاومت آنها 
 کامپوزيت ها با توزيع تصادفی الیاف 
  مقدمه اي بر اثرات فشار 
 جهت الیاف و مدهاي مختلف شکست 

  

 سفتی االستیک و ماتريس سازگاري در مواد غیر ايزوتروپ  ناهمسانگردها الستسیتها
  مواد در حاالت مختلف تقارن االستیکی 
 االستیک يک ماده  مفهوم فیزيکی ضرايب تانسور

 ارتوتروپیک
 بررسی ويژگیهاي گرمايی 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 
  ضرايب پواسون طولی و عرضی 
  ضرايب انبساط حرارتی و رطوبتی 
  هدايت حرارتی 
   نفوذ رطوبت 
 حرارت مخصوص 
  قانون اصالح شده مخلوط ها 
 روابط نیمه تجربی 

  

آنالیز اليه هاي مواد مرکب و چند اليه 

 ها

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

  

آنالز ورق هاي ساخته شده از مواد 

 مرکب
 معادالت تعادل ورق 
  خمش ورق هاي مرکب 
 شرايط مرزي ورق 
 حل ناوير براي ورق هاي مرکب 

  

تیرها , ستون ها و میله هاي ساخته 

 شده از مواد مرکب
  معادالت تیرهاي متقارن 
   تئوري ديگر براي خمش و کشش تیرهاي اليه 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 اليه هاي منف 
 واکنش کوادراتیک 



 طراحی لمینیت با استفاده از معیارهاي شکست 

  

رشته پیچی و طراحی مخازن 

 کامپوزيتی
 معرفی روش رشته پیچی 
  مزايا و معايب 
  تکنیک نوارپیچی 
  محورهاي حرکت 
 انواع ماشین هاي رشه پیچی 
  فرآيند تولید 
 الگوي پیجش 
  مندرل ها 
  پخت نهايی 
  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 ساندويچی
  روش ترسیمی 
  مقاومت سازه هاي ساندويچی 
 مدهاي شکست 

  

 اتصاالت مکانیکی  کامپوزيتیاتصاالت در سازه هاي 
  آنمزايا و معايب و اتصاالت چسبی  
   طراحی 
 روش هاي مختلف تعمیر 

 

 منابع و مراجع
 

 Autar Kaw, Mechanics of Composite Materials 



 روش المان های 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 آشنايی

 

 مباحث

 

 محدود المان بر تاکید با ديفرانسل معادالت حل عددي هاي روش بر مقدمه  بخش اول

 بعدي يک مسائل براي ريتز روش  بخش دوم

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

 بعدي يک مسائل براي( مربعات حداقل و دامنه زير) وزنی باقیمانده هاي روش  بخش چهارم

 بعدي 2 مسائل براي قبل روشهاي ارائه  بخش پنجم

 المانها براي ياب درون توابع با آشنايی و ها المان به دامنه تقسیم  بخش ششم

 ديفرانسیل معادله حل هاي روش از يکی اعمال با المان معادله يافتن  بخش هفتم

 حاکم جبري معادله سیستم يافتن و المانها معادالت مونتاژ  بخش هشتم

 مختلف مرزي شرايط اعمال هاي روش  بخش نهم

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

 حرارت و االستیسیته مسائل در محدود المان مستقیم هاي روش با آشنايی  بخش يازدهم

 مختلف بعدي 1 المانها ساخت با آشنايی  بخش دوازدهم

 مختلف مسئله نوع چند براي سختی ماتريس محاسبه  بخش سیزدهم

 زمان حوزه در مسئله حل هاي روش با آشنايی  بخش چهاردهم

 محدود المان هاي افزار نرم توسط مسئله حل روش با آشنايی  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 



 زبان تخصصی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 زبان انگلیسی  ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 باشد )کلمات منحصربه رشته مکانیک(کلمه می 1000اين درس فراگیري متون و لغات فنی تخصصی که حدود  هدف

 

 مباحث

 

 1000آموزش 

 مکانیککلمه 
  متون مناسب که بتواند دانشجويان را ضمن آشمائی با اين کلمات و با استفاده از

يابی را نیز آموزش دهد بنحوي که بتوانند از کتب تخصصی و نشريات متون، ريشه

 .مربوطه بخوبی استفاده نموده و قادر به تهیه گزارش فنی به زبان آموزشی باشند

 

 منابع و مراجع
 

 Ray Williams, Panorama an Advanced Course of English for Study and Examination, 
Longman 

 Ulrike Puderbach, Micheal Giesa, Technical Language – Mechanical Engineering 



  مبانی کارآفرينی و تجاری سازی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

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

 

 هدف
.آفرينی و سرفصل مواردی که يک کارآفرين بايد از ان مطلع باشدآموزش اصول و مبانی ايده پردازی، تجاری سازی تحقیقات و کار  

 

 مباحث

 

 مقدمه  اول مبحث

  

 اصول و نیازهای کارآفرينی  دوم مبحث

  

 مبانی تجاری سازی  سوم مبحث

  

 روشهای بازاريابی و جذب سرمايه  چهارم مبحث

  

 روشهای مديريت   پنجم مبحث

 منابع انسانی ◦

 سرمايه ◦

 برنامه ريزی ◦

  

 نی حسابداریاصول و مبا  ششم مبحث

  

 قانون تجارت  هفتم مبحث

  

 قانون کار  هشتم مبحث

  

 چگونگی تاسیس يک شرکت دانش بنیان   نهم مبحث

  



 و تفاوت آنها با يکديگر BPو  FSطرز نوشتن   دهم مبحث

  

 ثبت اختراع و مالکیت فکری  يازدهم مبحث

  

 روشهای ارزش گذاری ايده و مالکیت فکری  دوازدهم مبحث

  

 ارائه دانشجويان  سیزدهم مبحث

 

 مراجعمنابع و 

 مطالب درس به صورت جزوه در اختیار دانشجويان قرارداده می شود 
 



 کاربرد هیدرولیک و نیوماتیکآزمایشگاه 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 طراحی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک ساعت در ترم( 48واحد ) 1

 

 هدف
و  جريان کنترل شیرهای فشار، کنترل شیرهای جهت، کنترل شیرهای پمپها، سیال، کمک به قدرت انتقال با دانشجويان آشنايی

 نیوماتیک

 

 مباحث

 

 هیدرولیک  آزمايش ها

  نیوماتیک 

  الکترونیوماتیک 

 

 منابع و مراجع
  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.هیدرولیکدستورکار آزمايشگاه  ، 



 عملیات حرارتی صنعتی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 انتقال حرارتمتالورژی،  ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
  يگرحرارتی فوالد و آلیاژ های د عملیات روش های مختلفآشنايی با 

 

 مباحث

 

 ساختمان درونی و خواص فلزات  اول مبحث

 زنی و رشدجوانه 

 يفیوژن( بازيابی و تبلور مجدد مروری بر نفوذ )د 

 دياگرام آهن و کربن 

 ینابینی و مارتنزيتیاستحاله ب 

  دياگرامهایT.T.T ،C.C.T و عوامل مؤثر بر آنها 

  

 روشهای مختلف عملیات حرارتی شامل  دوم مبحث

  آنیل کردن ◦

 نرماله کردن ◦

 سخت کردن ◦

 تمپر کردن ◦

 مارتمپرينگ ◦

 آستمپرينگ ◦

 :عملیات سخت کردن سطحی شامل 

 نیتريده کردن ◦

 کربوره کردن ◦

 کربونیتريده کردن ◦

 ایسخت کردن القائی و شعله ◦

 پذيری )آزمايش جومینی(سختی 

 محیطهای سردکننده 

  

  پذيریاصر آلیاژی بر قابلیت سختیاثر عن  سوم مبحث

  آشنائی با دياگرامهایT.T.T ،C.C.T ای مختلف و طرز استفاده از آنهاالدهفو 



  

 حرارتی تکمیل سطح پس از عملیات  عملیات  چهارم مبحث

 برطرف کردن اکسیدها ◦

 زدائیگريس ◦

 گیری تاب ◦

 کنترل کیفیت ◦

  

 عملیات حرارتی قطعات متداول  پنجم مبحث

 هاچرخ دنده ◦

 فنرها ◦

 قالبها ◦

  

 یات حرارتی در رابطه با جوشکاریعمل  ششم مبحث

 گیعملیات حرارتی در رابطه با خورد 

 رارتی قطعات سرد و گرم نورد شدهعملیات ح 

  

  عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیم  هفتم مبحث

 عملیات حرارتی چدنها 

 فوالدهای ابزار 

 مس و آلیاژهای آن 

 

 مراجعمنابع و 

 



  مهندسي معكوس 
 دانشگاه صنعتي اميركبير

 دانشكده مهندسي مكانيك 
  

  همنياز -پيشنياز   تعداد واحد 
  2 اجزاء طراحي -ه  2  كشي نقشه -پ  ساعت در ترم) 32واحد ( 2

 
 هدف

هدف تحليل و طراحي روش هاي مهندسي معكوس قطعات صنعتي است و بطور تخصصي آموزش علم مهندسي معكوس در دوره  
كارشناسي مي باشد. در اين درس ، دانشجو بطور تخصصي با انواع پارامتر هاي مهندسي معكوس آشنا و سپس به باال ترين درجه 

  طراحي فرايند مهندسي معكوس مي رسد. 
  

  مباحث 
 

مقدمه ايي بر مهندسي معكوس، انواع  آن و رعايت مسايل مربوط به قانون مالكيت مادي و     اول  مبحث
  تجاري سازي ايده هامعنوي و 

    

،  هواپيما و زيردريايي از پرندگان  مهندسي معكوس حيوانات در طبيعت براي ساخت روبوت ها،   دوم مبحث
  ماهي ها و چهارپايان حمل بار

    

بعدي ا ز يك نمونه ساخت شده و يا يك مجموعه   3چگونگي ايجاد نقشه دوبعدي و يا مدل     سوم   مبحث
  مونتاژ شده 

    

  طراحي روش بهينه دمونتاژ (باز كردن) يك مجموعه بدون صدمه زدن به آن   چهارم  مبحث

    

چگونگي برداشتن ابرنقاط و تجهيزات آن و ايجاد مدل هندسي در انواع قطعات منشوري شكل     پنجم  مبحث
  و حفره دار 

    

سازي و تعيين درصد تشابه آن با مدل  تبديل ابر نقاط به مدل هندسي و آزمايش دقت مدل   ششم   مبحث
  واقعي و طبقه بندي هندسي   

    

مهندسي معكوس مجموعه قطعات بر اساس الزامات مونتاژ و تعيين زنجيره تلرانسي و روش     هفتم  مبحث
  هاي مختلف اتصاالت در مونتاژ

    



  طراحي فرايند مهندسي معكوس بر اساس جنس قطعات   هشتم  مبحث

    

  نحوه انجام فرايند مهندسي معكوس بر اساس صافي سطح و كيفيت سطوح قطعات صنعتي    نهم   مبحث

    

  كاربرد مهندسي معكوس در فرايند هاي شكل دهي حجيم فلزات   دهم  مبحث

    

  نحوه تعيين ضرورت استفاده از فرايند هاي ريخته گري فلزات در مهندسي معكوس    يازدهم  مبحث

    

  فرايند هاي ماشينكاري مناسب در مهندسي معكوس براي ساخت قطعات صنعتي تعيين    دوازدهم مبحث

    

  مهندسي معكوس قطعات و مجموعه هاي پليمري و پالستيكي    سيزدهم   مبحث

    

كپي برداري از قطعات شكسته در فرايند تعمير مجموعه هاي گران قيمت به روش مهندسي     مبحث چهاردهم 
  معكوس

    

و بهينه سازي يك قطعه يا    "طراحي مجدد"جنبه هاي كارآفريني و تجاري سازي ايده ها و     مبحث پانزدهم 
  يك مجموعه مونتاژ شده   

  
 منابع و مراجع 

 Reverse Engineering: Technology of Reinvention, 1st Edition, Wego Wang, CRC Press, 
Published September 16, 2010, Reference - 357 Pages - 200 B/W Illustrations, ISBN 
9781439806302 - CAT# K10314. 

 Reverse Engineering: Mechanisms, Structures, Systems & Materials 1st Edition, by Robert 
W. Messler Jr.,McGraw-Hill Education, 2014, ISBN-13: 978-0071825160, ISBN-10: 
0071825169. 

 Reverse Engineering, Vinesh Raja and Kiran J. Fernandes , An Industrial Perspective, 
Springer Series in Advanced Manufacturing, 2008. 

 REVERSE ENGINEERING – RECENT ADVANCES AND APPLICATIONS, Edited by 
Alexandru C. Telea, Published by InTech Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2012.  

 Design for Assembly Techniques in Reverse Engineering and Redesign-DFA-sop force 
flow, ASME conference,1996 

 Alshennawy A. A. ”A Reverse Engineering Technique for Reproducing Spare Parts using  
Computer Vision System “, International Journal of Scientific & Engineering Research, 
Volume 5, Issue 10, October-2014, 1033 ISSN 2225518.  

 



  تکنولوژی ساخت در مقیاس میکرون

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 )ه( قالب طراحی ،الکترونیک و برق مبانی، فلزات برش مکانیک ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

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

 

 مباحث

 

 چرا میکروماشینکاری؟  ؟میکروماشینکاری چیست

 دون نیروماشینکاری تحت نیرو و ب 

 کاربردهای میکروماشینکاری 

 مفاهیم اولیه 

  

 الگونگاری چیست؟  الگونگاری

 انواع ماسکها 

 مراحل الگونگاری 

 رزولوشن در الگونگاری 

  

 (CVDروشهای بخار شیمیایی )  انواع روشهای الیه نشانی

  روشهایPVD 

 کندوپاش 

 اپیتکسی 

 آبکاری الکتروشیمیایی 

 رسوب الکترولس 

  

 زدایش مرطوب  اع روشهای الیه برداریانو

 زدایش پالسما 

 RIE 

 DIR 

  



  CMP های تکمیلی روش

 نفوذ و آالیش 

 فرایندهای باندینگ 

 Dicing 

 تنش زدایی 

  

معرفی چند تکنیک 

 میکروماشینکاری

 LIGA 

 Hot embossing 

 قالب گیری و مهرزنی 

 Soft lithography 

 Contact printing 

  الیه قربانیروش 

 HARPASS 

  

معرفی فرایندهای 

 میکروفورمینگ
 پالستیسیته کریستالی"ای بر تئوری مقدمه"  

  اثر اندازه در فرایندهای میکروفورمینگ 

  شبیه سازی فرایندهای میکروفورمینگ 

 

 مراجعمنابع و 

 Fundamentals of Microfabrication& Nanotechnology, Vol II, 3rd Edition,  Marc J. Madou, 

CRC Press 

 Introduction to computational plasticity F. Dunne & N. Petrinic, oxford university, U.K 

(press); 2005 

 Micro – Scaled products development via Micro forming; M. Wang Fu, W.Lun Chan- 2014, 

Springer 

 



 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 های الکتريکیآشنايی با اصول 

 

 مباحث

 

 تحريک مستقل DCمولد  اول آزمايش

 مولد شنت تحريک خودی دوم آزمايش

 مولد های سری سوم آزمايش

 موتور شنت چهارم آزمايش

 تعیین راندمان در ترانسفورماتور های تک فاز پنجم آزمايش

 موازی کرن دو ترانسفورماتور سه فاز و تعیین اختالف توزيع قدرت بین آنها ششم آزمايش

 موتور آسنکرون تک فاز هفتم آزمايش

 موتور القايی سه فاز آسنکرون هشتم آزمايش

 

 منابع و مراجع

  مبانی برق و موتور های الکتريکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.دستورکار آزمايشگاه 

 



 مهندسی سطح

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

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

 

 هدف
 آشنایی با مهندسی سطح

 

 مباحث

 

 مقدمه، تعاریف و تاریخچه  اول مبحث

  

 اهمیت سطح  سطوح جامد

 یده های سطحیدپ 

 فیزیکی، شیمیایی، خواص مکانیکی 

 انرژی سطحی 

  

  ساختار  الیه های سطحی در مواد

 شکل گیری 

 واصخ 

 تاثیر ماشینکاری 

 استحکام و ضعیف شدن الیه ها 

  

رفتار فیزیکی، مکانیکی و 

 شیمیایی الیه های سطحی

 ایمیسیویتی ◦

 انعکاس ◦

 ساختار متالوگرافیکی ◦

 سختی ◦

 تردی ◦

 تنش پسماند ◦

 جذب ◦

 قابلیت انحالل ◦

 چسبندگی ◦

 اتالیزوری ک ◦

 خوردگی ◦



  

خواص مهندسی الیه های 

 سطحی

 استحکام 

 خستگی  

  اصطکاک 

 خوردگی 

  

پدیده های اصطکاکی سایشی 

 و تریبولوژیکی
 پدیده های اصطکاکی سایشی و تریبولوژیکی 

  

  فلزی  پوشش ها

 غیرفلزی 

 مهندسی 

 دکوراتیوی 

  

 گالوانیزه  فرآیندهای پوشش دهی

 سپریا 

 ل بلورتشکی 

  

روش های جدید ساخت الیه 

 های سطحی

 نواع قالبهای فرم ا 

  محدودیت در عمق 

 طراحی قالبهای فرم 

  

روش های اندازه گیری خواص 

 پوشش ها
 بیم الکترونی 

 ذوب مجدد 

 استفاده از بخار  

 آلیاژی کردن  

 لیزر 

 کاشت یونی 

 تخلیه تابان 

 

 مراجعمنابع و 

 Manufacturing and Surface Engineering, Alicia Esther Ares, 2018 

 Introduction to Surface Engineering, P. A. Dearnley, 2016 

 Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance, (2001) 
 Surface Engineering of Metals, Principles, Equipment, Technologies, Tadeusz Burakowski, 1999  

 



 مهندسی بازیافت

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

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

 

 هدف
 و مزايای بازيافت آشنايی با انواع روش ها

 

 مباحث

 

 مقدمه ايی بر اهمیت و توجیه زيست محیطی و اقتصادی فرايند بازيافت و انواع  آن    اول مبحث

  

اولیه و فرآوری شده در تمدن های بشری چرخه های طبیعی و مصنوعی کوچک و بزرگ مواد   دوم مبحث

 طبیعت و

  

بازيافت روغن موتور اتومبیل ، شیشه ، پلیمرها ، الستیک تاير خودرو، آلومینیم ، فوالد ، کاغذ   سوم مبحث

 و روغن خوراکی

  

مقدمه ای بر تئوری گريفیت و کاربرد مکانیک شکست در طراحی دستگاههای آسیاب و خرد   چهارم مبحث

 زيافتیکن های مواد با

  

 تئوری مکانیک تسلیم و گسیختگی مواد در طراحی دستگاههای خرد کن مواد بازيافتی  پنجم مبحث

  

 تئوری خمیر سازی شیمیايی و سفید کننده های خمیر کاغذ بازيافتی  ششم مبحث

  

طراحی محصوالت جديد که با وسايل جانبی قديمی سازگارند. استفاده از سوکت شارژر موبايل   هفتم مبحث

 قديمی در موبايل های جديد های

  

 لحاظ کردن سهولت بازيافت در فرايند طراحی ، ساخت و مونتاژ محصول  هشتم مبحث

  

 از کشتی ها و لوازم خانگی فرسودهفوالد و ورق های فلزی  بازيافت  نهم مبحث



  

تئوری انحالل و احیای طال و فلزات با ارزش و قیمتی از مايکروپروسسورها، مدارهای   دهم مبحث

 کترونیکی و باطری های فرسودهال

  

 نحوه بازيافت بطری های پالستیکی و تولید نخ و پارچه پلی استر  يازدهم مبحث

  

بازيافت از پس ماندهای کشاورزی، بیمارستانی و صنايع غذايی و نقش صافی سطح ظروف   دوازدهم مبحث

 بهداشتی فوالدی در تجمع باکتری و نکات

  

 مجموعه های پیچیده مثل خودرو طراحی جدا کننده ها در بازيافت   سیزدهم مبحث

  

 طراحی روش های فیلتراسیون ، غربالگری و خالص سازی مواد اولیه از مواد بازيافت شده  چهاردهم مبحث

  

خیابانها که از اسفالت برداشته شده از  در اسفالت "بازيافت همزمان با تولید مجدد"فرايند   پانزدهم مبحث

 خود همان خیابان استفاده می کند  

 

 مراجعمنابع و 

 Recycling and Resource Recovery Engineering, Principles of Waste Processing, Authors: 

Stessel, Richard I, Springer Publisher,. 1996, ISBN 978-3-642-80219-5. 

 Mombeyarara, P., Chikuku, T., and Mushiri, T. , Design of a manually operated paper 

recycling machine,  anuary 2018, DOI: 10.4108/eai.20-6-2017.2270754} ,Conference: 

Conference: EAI International Conference for Research, Innovation and Development for 

Africa 

 Kamesh B. Vaidya, Mayank N. Kosurkar, Rajesh B. Pole,Geetkumar S. Thute, Digambar R. 

Soni, Lokesh G. Deshmukh, Design and Development of Plastic Recycle Machine, 

IJARIIE-ISSN(O)-2395-4396, Vol-3 Issue-2 2017. 

 Challenges in metal recycling, Reck, Barbara K ; Graedel, T E, E-ISSN: 1095-9203 ; 

PMID: 22879508 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1217501, Science (New York, N.Y.), 10 

August 2012, Vol.337(6095) 

 Design for recycling in the automobile industry: new approaches and new tools, Ferrão, 

Paulo ; Amaral, José, Taylor & Francis, DOI: 10.1080/09544820600648039, Journal of 

Engineering Design, 01 October 2006, Vol.17(5), p.447-462,  

 



 کنترل کیفیت

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 آمار و احتماالت در مهندسی ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 ابزار های آماری کنترل کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت ،تیفیکنترل ک یبا اصول و مبان ییآشنا

 

 مباحث

 تعاریف و مفاهیم اساسی کیفیت و کنترل   اول مبحث

  

 خط مشی کیفیت و جنبه های اقتصادی  دوم مبحث

  

 نمودارهای آماری –اصول و ابزار آماری   سوم مبحث

  

 ابزارهای هفت گانه کنترل  چهارم مبحث

  

 تنوع و نمودارهای کنترل  پنجم مبحث

  

 ت اطمینانقابلی  ششم مبحث

  

 نمونه گیری بازرسی   هفتم مبحث

  

 جامع تیفیک تیریمد ستمیس  هشتم مبحث

  

 تیفیمقررات استاندارد و کنترل ک  نهم مبحث

 

 مراجعمنابع و 

 داگالس مونت گومری کنترل کیفیت ، 

 انینقندر ،  تیفیکنترل ک 



 مدیریت تولید

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

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

 

 هدف
 روش ها و اصول مديريت تولید و افزايش راندمان کاریآشنايی با 

 

 مباحث

 

 تعاريف و اصول کلی مديريت تولید  اول مبحث

 تولیدی و طرق افزايش آن کارآيی 

 زمان سنجی و مطالعه روشها 

  

 طراحی محصول  دوم مبحث

 محل کارخانه 

 روشهای شناخت محصول 

 کار روش 

 ظرفیت کارخانه 

  تولیدتعادل خط 

 آالت و استقرار آنهااسبه ماشینمح 

 های اقتصادی در تعويض ماشین آالتبررسی 

  

  بینی تقاضامدلهای پیش  سوم مبحث

 تأمین مواد و مدلهای موجودی 

  

 ريزی تولیدبرنامه  چهارم مبحث

 ريزی رياضی در مسائل تولیدبرنامه 

  

 داریکنترل کیفیت و بازرسی سیستمهای تعمیرات و نگه  پنجم مبحث

  

 انداردهای پرداخت حقوق و دستمزداست  ششم مبحث



 پاداش و مزد تشويقی 

 

 مراجعمنابع و 

 



 مکاترونیک

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 مبانی برق و الکترونیک ساعت در ترم( 48واحد ) 3

 

 هدف
 ها PLCر ها و شنايی دانشجويان با مبانی ابتدايی طراحی مدارهاي آنالوگ و ديجیتال، برنامه نويسی میکروکنترلآ

 

 مباحث

 

 آنالوگ  الکترونیک  مکاترونیک
 الکترونیک ديجیتال 
 Op-Amp 
 PLC 
 DAQ 

 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 های آنالوگ و ديجیتال، میکروکنترلر ها و برنامه نويسی  آشنايی

 

 مباحث

 

 معرفی وسايل آزمايشگاه و کار با فیلترها  مباحث

 يکسوسازها و رگوالتورها 

 آشنايی با الکترونیک ديجیتال 

 برنامه نويسی میکروکنترلر 

  برنامه نويسیPLC 

 Op-Amp 

  برنامه نويسیLabview 

  کار با بردهایDAQ و سخت افزار در حلقه 

 پروژه عملی درس 

 

 منابع و مراجع
  ،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.مکاترونیک، دستورکار آزمايشگاه برآزنده، فرشاد 

 



 رباتیک

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 ارتعاشات ساعت در ترم( 48واحد ) 3

 

 هدف
 رباتآشنايی با اصول طراحی 

 

 مباحث

 

 مقدمه و مفاهیم پايه در رباتیک  بخش اول

 توصیفات فضايی و تبديل ها بخش دوم

 سینماتیک مستقیم و معکوس  بخش سوم

 ژاکوبین: سرعت ها و نیروهای استاتیک  بخش چهارم

 دينامیک  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 



 حسگر ها و عملگر ها

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 مبانی برق و الکترونیک ساعت در ترم( 48واحد ) 3

 

 هدف
 آموزش اصول و مبانی عملکرد حساسه ها و عملگرها و چگونگی کار با آنها

 

 مباحث

 

 موتورهای پله ای  اول مبحث

  

 سروو موتورها  دوم مبحث

  

 موتورهای پیزوالکتريک  سوم مبحث

  

 سروو هیدرولیک/نیوماتیک  چهارم مبحث

  

 طراحی راه انداز  پنجم مبحث

  

 پردازش تصوير  ششم مبحث

  

 کالیبراسیون و اصالح وروديهای مزاحم  هفتم مبحث

  

 دقت، صحت، خطا  هشتم مبحث

  

 خطای بارگذاری  نهم مبحث

  

 عواملی که در انتخاب يک سنسور موثر هستند  دهم مبحث

  



 کلیدهای حدی و پروکسی   يازدهم مبحث

  نوری ◦

 خازنی ◦

 القايی ◦

  

 (ژيروسکوپ)سنسورهای اندازه گیری جابجايی خطی و زاويه   دوازدهم مبحث

  

 فشارسنجها  سیزدهم مبحث

  

 سنسورهای اندازه گیری کرنش، نیرو و گشتاور  مبحث چهاردهم

  

 سنسورهای اندازه گیری دبی   مبحث پانزدهم

 خظ کشهای مقاومتی ◦

 انکودرها ◦

 پويش فوتوالکتريک ◦

 سنسورهای لیزری ◦

  ريزولور ◦

◦ LVDT 

  

 یری سرعت و شتاب سورهای اندازه گسن  مبحث شانزدهم

◦ LVT 

 تاکومتر ◦

 داپلر ◦

 شتاب سنج ◦

 

 مراجعمنابع و 

  ،1392مکاترونیک کاربردی، فرشاد برازنده، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 



 آزمایشگاه حسگر ها و عملگر ها

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 حسگر ها و عملگر ها )پ/ه( ساعت در ترم( 32واحد ) 1

 

 هدف
 آموزش نحوه کار با حسگرها و عملگرهای مختلف و چگونگی راه اندازی موتورها

 

 مباحث

 

 سیم کشی مدارهای متناوب  اول مبحث

  

 PWMبا  DCکنترل دور موتور   دوم مبحث

  

 با اينورتر ACکنترل دور موتور   سوم مبحث

  

 کنترل دور موتور سه فاز با اينورتر  چهارم مبحث

  

 ای راه انداز برای موتور پله ای طراحی و اجر  پنجم مبحث

  

 طراحی و اجرای راه انداز برای سروو موتور  ششم مبحث

  

 با اينورتر ACبرای کنترل دور موتور  PLCبرنامه نويسی   هفتم مبحث

  

 کار با انکودر دورانی و خطی  هشتم مبحث

  

 با سنسورهای نیرو و کرنشکار   نهم مبحث

  

 کار با شتاب سنج و ژيروسکوپ  دهم مبحث

  



 کار با سنسورهای دما  يازدهم مبحث

  

 LAB VIEWکنترل يک سیستم موتور، سنسور با   دوازدهم مبحث

  

 پروژه: طراحی و ارائه نقشه های ساختی قالب  سیزدهم مبحث

 

 مراجعمنابع و 

 عملگر ها، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر دستور کار آزمايشگاه حسگر و 

 



 اسباب بازی ها طراحی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 1، طراحی اجزا 2نقشه کشی  ساعت در ترم( 48واحد ) 3

 

 هدف
 است. درس پروژه محور است.هدف از اين درس آموزش طراحی محصول با تمرکز بروی وسايل بازی و سرگرمی 

 

 مباحث

 

 طوفان فکری  اول مبحث

  

 طراحی خالق/طراحی هیجانی  دوم مبحث

  

 طراحی مفهومی  سوم مبحث

  

 طراحی برای تولید  چهارم مبحث

  

 اصول طراحی گرافیکی و مدلسازی   پنجم مبحث

  

 استانداردهای اسباب بازی  ششم مبحث

  

 نمونه سازی  هفتم مبحث

  

 مطالعه بازار  هشتم مبحث

  

 محصول  ارائه  نهم مبحث

  

 روژه درس  دهم مبحث

 



 مراجعمنابع و 

1. Emotional Design, Donald A. Norman 

2. Product Design and Development, Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger 

3. Making comics, Scout Mccloud 

4. The Design of Everybody Things, Donald A. Norman 

5. Thinkertoys: A Handbook of Creative Thinking Techniques, 2nd Edition, Michael Michalko 

 



  مبانی کارآفرينی و تجاری سازی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

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

 

 هدف
.آفرينی و سرفصل مواردی که يک کارآفرين بايد از ان مطلع باشدآموزش اصول و مبانی ايده پردازی، تجاری سازی تحقیقات و کار  

 

 مباحث

 

 مقدمه  اول مبحث

  

 اصول و نیازهای کارآفرينی  دوم مبحث

  

 مبانی تجاری سازی  سوم مبحث

  

 روشهای بازاريابی و جذب سرمايه  چهارم مبحث

  

 روشهای مديريت   پنجم مبحث

 منابع انسانی ◦

 سرمايه ◦

 برنامه ريزی ◦

  

 نی حسابداریاصول و مبا  ششم مبحث

  

 قانون تجارت  هفتم مبحث

  

 قانون کار  هشتم مبحث

  

 چگونگی تاسیس يک شرکت دانش بنیان   نهم مبحث

  



 و تفاوت آنها با يکديگر BPو  FSطرز نوشتن   دهم مبحث

  

 ثبت اختراع و مالکیت فکری  يازدهم مبحث

  

 روشهای ارزش گذاری ايده و مالکیت فکری  دوازدهم مبحث

  

 ارائه دانشجويان  سیزدهم مبحث

 

 مراجعمنابع و 

 مطالب درس به صورت جزوه در اختیار دانشجويان قرارداده می شود 
 



 قیدق یدستگاهها یو طراح یمهندس

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 1، طراحی اجزا 2نقشه کشی  ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 .با دقت باال آشنا می شونددانشجویان با روش های طراحی در این درس 

 

 مباحث

 

 مقدمه  اول مبحث

 ساخت یک ماشین با دقت باال ینیازها  دوم مبحث

 دقت و صحت  سوم مبحث

 یریاصول چهارگانه اندازه گ  چهارم مبحث

 دقت باال یارزیاب  پنجم مبحث

 اصل حداقل اطالعات  ششم مبحث

 اصل استقالل عملکرد  هفتم مبحث

 کامل یاصل طراح  هشتم مبحث

 صفر یاصل لق  نهم مبحث

 Abbe’sاصل   دهم مبحث

 یاصل نرم  یازدهم مبحث

 یسینمات یاصل طراح  دوازدهم مبحث

 ییشکل گرما رییاصل کاهش تغ  سیزدهم مبحث

 اصالح خطا  چهاردهممبحث 

 کنترل با بازخورد  مبحث پانزدهم

 

 مراجعمنابع و 

 Principles of Precision Engineering, Hiromu Nakazawa, Oxford Science Publications, 1994 

 Introduction to Precision Machine Design and Error Assemssment, Samir Mekid, CRC Press 

2009 

 مکاترونیک پیشرفته، فرشاد برازند 



 واقعیت مجازی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 طراحی و ساخت به کمک کامپوتر ساعت در ترم( 48واحد ) 3

 

 هدف
و  "غرق شدن"اصلی  يمشخّصه گردد، دوتبیین می "عمل از راه دور"با  آن شود، تفاوتمی تعريف مجازي در اين درس واقعیّت

 .خواهد شد اشاره اخیر قرن يک طی مجازي واقعیّت يتاريخچه شود و بهبررسی می "تعامل"

 

 مباحث

 

 هندسی، ايجاد مدلسازي در: شودمی تشريح مجازي اجسام هندسی مدلسازي ابتدا  گرافیکی مدلسازي

 از استفاده و نورپردازي سطوح، و رؤوس تعريف يبوسیله اجسام بعديسه هايمدل

 شودمی ها بررسیبافت

  استفاده می اجسام حرکت براي تبديل هايماتريس سینماتیکی، از سازيمدلدر-

  گردد

 به نويسی اسکريپتیبرنامه و گرافیکی سازيمدل مجازي، هايمدل سازيپیاده براي 

 گیردمی انجام ويرتولز افزارنرم کمک

  گرددمی تشريح نیز سازيبرجسته ايجاد نحوهو در انتها. 

  

 بینايی نمايشگرهاي. شودمی ارائه ديدنبرجسته چگونگی و بینايی حسّ ويژگیهاي  بینايی نمايشگرهاي

 مانند چندنفره همچنین و زمین، روي میز، روي سر، روي نمايشگرهاي مانند نفرهتک

 شوندمی بررسی گنبد غار و ديوار،

  

. شوندمی تشريح و اينرسی نوري صوتی،مافوق مغناطیسی، مکانیکی، هايردياب انواع  ايالمسه رباتهاي و رديابها

-بررسی می جلیقه و کشدست استیک،جوي جمله از هاردياب گوناگون هايشکل

 بررسی انسان مفاصل يوسیلهبه شده تولید نیروي نیز و المسه حسّ ويژگیهاي. شوند

 عنوان به  Tactile و Kinesthetic نوع دو در ايالمسه هايواسط .شودمی

 تشريح نیز کاربر به گرما يارائه چگونگی. شوندبررسی می رايانه و کاربر بین يواسطه

 شودمی

  

 سیستم و نیرو مدلسازي

 کنترلی

 شود ومی مجازي تشريح احجام و مجازي سطوح نیرويی پردازش و مدلسازي 

ي محاسبه و سطحی هايمدل گردد. انواعمی ارائه نیز آن پايداري و کنترلی سیستم

 احجام شود. درمی بررسی اصطکاک نیز و سطح کرنش از ناشی وارده نیروهاي



 برخی و شودمی بررسی هامدل ساير و (voxel) حجمی مدلهاي پیکسل مجازي،

 و ادمیتانس و امپدانس شود. کنترلمی مجازي تشريح ماشینکاري مانند کاربردها

 و انفعالی گردد. معیارهايمی بررسی کنترلی سیستم در سنسورها و عملگرها تاثیر

 شود.می ارائه هپتیکی سیستم در لیاپانوف

  

طور خاص در سازهابهشبیه يآينده و حال حاضر کاربردهاي و سازهاشبیه انواع  کاربردها

 گردد.هاي ساخت و تولید بیان میي روشزمینه

 

 منابع و مراجع

 ،1392 طوسی، نصیرالدينخواجه صنعتی دانشگاه آن، کاربرد و سازهاشبیه: مجازي واقعیت علی، نحوي. 

 Burdea, G.C., and Coiffet, P., Virtual Reality Technology, Second Edition, John Wiley & 

Sons, Inc., N.J., U.S.A., 2003. 
 



 برای ساخت طراحی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 2طراحی اجزا  ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 تحلیل محدودیتهای روشهای تولید در برخورد با طراحی نسبت به زمان سیکل، جابجای مواد و بقیه هزینه ها .1

 تفاده از اصول طراحی برای ساخت بین طرحهای مختلفاس .2

 استفاده از اصول طراحی برای ساخت در جهت افزایش راندمان تولید .3

 تعیین تفاوتها بین طرحهای قوی و ضعیف .4

اجرای پروژه تیمی. هر تیم یک مجموعه صنعتی را دمونتاژ میکند و اصول طراحی برای ساخت را برای تمام قطعات اجرا و  .5

  الس ارائه میکند.برای ک

 

 مباحث

 

 نظر اجمالی بر اصول طراحی برای ساخت و مهندسی همزمان  اول مبحث

 طراحی بر اساس اصول مونتاژ  دوم مبحث

 کاربرد اصول طراحی برای ساخت با در نطر گرفتن زمان سیکل تولید و جابجایی مواد  سوم مبحث

 تلرانسهای هندسی   چهارم مبحث

 طراحی برای روشهای شکل دهی  پنجم مبحث

 طراحی برای روشهای جوشکاری  ششم مبحث

 طراحی برای قطعات پالستیک و پلیمر  هفتم مبحث

 طراحی برای محیط زیست  هشتم مبحث

 طراحی و کنترل کیفیت  نهم مبحث

 

 مراجعمنابع و 

 M F. Ashby and K Johnson, Materials and Design - the art and science of material selection 

in product design, Butterworth-Heinemann, 2003.  
 G Dieter, Engineering Design - a materials and processing approach, McGraw Hill, NY, 

2000. 
 M FAshby, Material Selection in Mechanical Design, Butterworth-Heinemann, 1999.  
 T H Courtney, Mechanical Behavior of Materials, McGraw Hill, NY, 2000. 



 K G Swift and J D Booker, Process selection: from design to manufacture, London: Arnold, 

1997.  
 S S Rao, Engineering Optimization: theory and practice, John Wiley, NY, 1996.  
 G Boothroyd,P Dewhurst and W Knight, Product design for manufacture and assembly, John 

Wiley, NY: Marcel Dekkar, 1994.  
 J G Bralla, Handbook for Product Design for Manufacture, McGraw Hill, NY, 1998. 
 Houldcroft, Which Process – an introduction to welding and related processes and guide to 

their selection 



  تکنولوژی ساخت در مقیاس میکرون

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 )ه( قالب طراحی ،الکترونیک و برق مبانی، فلزات برش مکانیک ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

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

 

 مباحث

 

 چرا میکروماشینکاری؟  ؟میکروماشینکاری چیست

 دون نیروماشینکاری تحت نیرو و ب 

 کاربردهای میکروماشینکاری 

 مفاهیم اولیه 

  

 الگونگاری چیست؟  الگونگاری

 انواع ماسکها 

 مراحل الگونگاری 

 رزولوشن در الگونگاری 

  

 (CVDروشهای بخار شیمیایی )  انواع روشهای الیه نشانی

  روشهایPVD 

 کندوپاش 

 اپیتکسی 

 آبکاری الکتروشیمیایی 

 رسوب الکترولس 

  

 زدایش مرطوب  اع روشهای الیه برداریانو

 زدایش پالسما 

 RIE 

 DIR 

  



  CMP های تکمیلی روش

 نفوذ و آالیش 

 فرایندهای باندینگ 

 Dicing 

 تنش زدایی 

  

معرفی چند تکنیک 

 میکروماشینکاری

 LIGA 

 Hot embossing 

 قالب گیری و مهرزنی 

 Soft lithography 

 Contact printing 

  الیه قربانیروش 

 HARPASS 

  

معرفی فرایندهای 

 میکروفورمینگ
 پالستیسیته کریستالی"ای بر تئوری مقدمه"  

  اثر اندازه در فرایندهای میکروفورمینگ 

  شبیه سازی فرایندهای میکروفورمینگ 

 

 مراجعمنابع و 

 Fundamentals of Microfabrication& Nanotechnology, Vol II, 3rd Edition,  Marc J. Madou, 

CRC Press 

 Introduction to computational plasticity F. Dunne & N. Petrinic, oxford university, U.K 

(press); 2005 

 Micro – Scaled products development via Micro forming; M. Wang Fu, W.Lun Chan- 2014, 

Springer 

 



 کاربرد هیدرولیک و نیوماتیکآزمایشگاه 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 طراحی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک ساعت در ترم( 48واحد ) 1

 

 هدف
و  جريان کنترل شیرهای فشار، کنترل شیرهای جهت، کنترل شیرهای پمپها، سیال، کمک به قدرت انتقال با دانشجويان آشنايی

 نیوماتیک

 

 مباحث

 

 هیدرولیک  آزمايش ها

  نیوماتیک 

  الکترونیوماتیک 

 

 منابع و مراجع
  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.هیدرولیکدستورکار آزمايشگاه  ، 



 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 یستمهایبا انواع س انیدانشجو ییآشنا

 

 مباحث

 

 الپالس لیبر تبد یمقدمها  مقدمه

  و معکوس میمستق لیتبد ◦

 ییو نها هیمقدار اول یایقضا ◦

 ها ستمیس یبند و طبقه فیتعر 

 حالت یمدل فضا 

 یبلوک یها اگرامید 

 و اثرات آن دبکیدر مورد ف یاتیکل 

 لیتابع تبد 

 (سونی)روش م یبلوک یها اگرامید یسادهساز 

  

 ستمیس یاضیر یمدل ساز

 اه
 یکیمکان یها ستمیس یاضیر یمدل ساز 

 یکیالکتر یها ستمیس یاضیر یمدل ساز 

 یکیالکترومکان یها ستمیس یاضیر یمدل ساز  

 یکیدورلیه یها ستمیس یاضیر یمدل ساز 

  

 حالت گذرا و ماندگار  ها ستمیس یپاسخ زمان

  مشخصات حالت گذرا 

 یجهش ◦

 زمان نشست و... ◦

 ماندگار( یحالت ماندگار )خطا 

 ستمیاثر کنترل کننده ها بر مشخصات حالت گذرا و ماندگار س یررسب 

  

کننده ها کنترل   کیوماتین یصنعت یکنترل کننده ها 



 کیدرولیه یصنعت یکنترل کننده ها  

 کیالکترون یصنعت یکنترل کننده ها. 

  

  تسیهورو-تبه روش را یداریپا لیتحل  تحلیل پایداری 

 شهیر یروش مکان هندس ( هاRoot Locusدر تحل )یکنترل یها ستمیس یو طراح لی 

  

هاستمیس یپاسخ فرکانس   یپاسخ فرکانس شینما یروش ها 

 ستیکوئیبه روش نا یفرکانس دانیدر م ستمهایس یداریپا یبررس 

 یمشخصات پاسخ فرکانس 

 حد فاز و بهره ◦

 و... دیتشد ممیماکس ◦

  

کنترل و طراحی  میتنظ

هاکننده  

 هاکنترل کننده میتنظ 

 کنترل یستمهایبهبود کار س یها براجبران کننده یطراح 

 یکنترلرها یطراح PID کولزیو ن گلریبه کمک جداول ز 

 

 

 منابع و مراجع

 Katsuhiko Ogata, Control engineering, 5th edition 



 ماشین به کمک کامپیوترطراحی 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 و محاسبات عددی 2طراحی اجزا  ساعت در ترم( 48واحد ) 3

 

 هدف
 از استفاده با و دلخواه بارگذاری و هندسه با پیچیده هايیمدل به شده ساده هایمدل از ماشین اجزاء طراحی درس مفاهیم توسعه

 المان افزاری نرم هایبسته

 

 مباحث

 

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

  

تحلیل المان محدود در محیط 

APDL 
 مدلسازی خرپای دو بعدی 

 مدلسازی خرپای سه بعدی 

 مسائل تنش صفحه ای 

 های مدلسازی سه بعدیتکنیک 

 آنالیز مودال 

 برنامه نويسی پارامتريک 

  

تحلیل المان محدود در محیط 

Ansys Workbench 
  محیطSketching 

 مدلسازی دو بعدی 

 مدلسازی سه بعدی 

 شبیه سازی سه بعدی 

 مدلسازی سطوح 

 مدلهای خطی 

 های بهینه سازی با روش المان محدودتکنیک 

 Shapeبهینه سازی  ◦

 Topologyبهینه سازی  ◦

 مش بندی 

  سفتی ناشی از تنشکمانش خطی و 

 آنالیز مودال 

 ای گذراآنالیز سازه 

 شبیه سازی غیر خطی 



 مواد غیرخطی 

 دينامیک صريح 

  

های خرابی استاتیکی و تئوری

 دينامیکی

 )بارگذاری استاتیکی )مواد ترد 

  )بارگذاری استاتیکی )مواد نرم 

 بارگذاری خستگی 

  

  مدلسازی اتصاالت پیچی 

  

 حالت پايدار  مدلسازی حرارتی

  حالت گذارا 

 های 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. 

 



 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 ی سینماتیک و سینتیک 

  های سینماتیکیدیاگرام 

 تعریف و مقایسه ی مکانیزم و ماشین 

 انواع میله ها و اتصاالت 

 حلقه های سینماتیکی باز و بسته 

 محاسبه ی درجه آزادی 

 تعریف برگردان و مقایسه ی برگردان های متفاوت مکانیزم ها 

  

 مفهوم حرکت  روش های انتقال حرکت

 روش های 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 ی کندی 

 مرکز های آنی دورانی اولیه 

 روش دیاگرام دایره ای برای جایابی مراکز آنی دورانی 

 مکان هندسی مرکز آنی 

  



 استفاده از مراکز آنی دوران محاسبه ی سرعت با  سرعت در مکانیزم ها

 محاسبه ی سرعت با استفاده از روش مولفه ای 

 محاسبه ی سرعت با استفاده از روش سرعت های نسبی 

 

  

 معرفی شتاب خطی و زاویه ای در مکانیزم ها  شتاب در مکانیزم ها

 معرفی شتاب کوریولیس 

 محاسبه ی شتاب در مکانیزم های مختلف 

 مکانیزم های معادل 

  های به دست آوردن مرکز انحناروش 

 روش ترسیمی هارتمن ◦

 روش اویلر ساواری ◦

  

 استفاده از روابط مثلثاتی  روش های تحلیلی ریاضی

 استفاده از روش اعداد موهومی 

  

نیرو های استاتیکی مکانیزم 

 ها و حلیل آن
 انواع نیرو ها در ماشین ها 

 انتقال نیرو ها در ماشین 

  اتصاالتبررسی نیرو ها در 

 ی متفاوتبررسی مکانیزم ها 

  

نیرو های اینرسی در ماشین 

 ها

 شتاب های خطی و دورانی 

 مدل های اصطکاکی 

 اصطکاک خشک ◦

 اصطکاک ویسکوز ◦

 ثقل روش های تجربی محاسبه ی ممان اینرسی و مرکز 

 مجموعه های معادل دینامیکی 

 

 تقسیم بندی انواع بادامک  بادمک ها

 تقسیم بندی انواع پیرو 

 دیاگرام های تغییر مکان پیرو روی بادامک 

 حرکت های متداول پیرو 

 مقایسه ی بین منحنی های حرکت پیرو 

 تعیین پروفیل بادامک ها 

 تعیین سایز بادامک 

  



 باالنس جرم های دوار  باالنس جرم ها

 باالنس استاتیکی ◦

 باالنس دینامیکی ◦

  

 بررسی استوانه های غلتان  چرخ دنده ها

 غلتش داخلی ◦

 غلتش خارجی ◦

 اصول حاکم بر چرخدنده ها 

  اصطالحاتتعاریف و 

 مشخصات پروفیل های چرخدنده 

 انواع چرخدنده 

 استاندارد های چرخدنده 

 رشته چرخدنده های ساده و مرکب 

 رشته چرخدنده های خورشیدی 

 روش های مختلف تحلیل 

 

 

 منابع و مراجع
 Martin, Kinematics and Dynamics of Machines 

 Norton, Design of Machinery 



 زبان تخصصی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 زبان انگلیسی  ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 باشد )کلمات منحصربه رشته مکانیک(کلمه می 1000اين درس فراگیري متون و لغات فنی تخصصی که حدود  هدف

 

 مباحث

 

 1000آموزش 

 مکانیککلمه 
  متون مناسب که بتواند دانشجويان را ضمن آشمائی با اين کلمات و با استفاده از

يابی را نیز آموزش دهد بنحوي که بتوانند از کتب تخصصی و نشريات متون، ريشه

 .مربوطه بخوبی استفاده نموده و قادر به تهیه گزارش فنی به زبان آموزشی باشند

 

 منابع و مراجع
 

 Ray Williams, Panorama an Advanced Course of English for Study and Examination, 
Longman 

 Ulrike Puderbach, Micheal Giesa, Technical Language – Mechanical Engineering 



 ساخت افزایشی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 همنیاز -پیشنیاز  تعداد واحد
 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر ساعت در ترم( 32واحد ) 2

 

 هدف
 های ساخت افزایشی آشنایی با روش

 

 مباحث

 

 معرفی اصول مقدماتی  اول مبحث

  

 توسعه تکنولوژی ساخت افزایشی  دوم مبحث

 طبقه بندی روشهای ساخت افزایشی  ◦

 سیستم های پلیمر مایع ◦

 یسیستم های پودر ◦

 سیستم های فلز مذاب ◦

 سیستم های ورق های جامد ◦

  

 هشت گام اساسی در ساخت افزایشی  سوم مبحث

  

 فرآیندهای ساخت افزایشی بر پایه فوتوپلیمریزیشن  چهارم مبحث

  

 بر پایه استفاده از پودر افزایشیفرآیند های ساخت   پنجم مبحث

  

  ژنفرآیندهای ساخت افزایشی بر پایه اکسترو  ششم مبحث

  

 فرآیندهای ساخت افزایشی بر پایه پرینت  هفتم مبحث

  

 طراحی قالب خم طراحی برای ساخت افزایشی  هشتم مبحث

  



  CNC machiningمفایسه با   نهم مبحث

 

 مراجعمنابع و 

 Additive Manufacturing Technologies: Rapid Prototyping to Direct Digital 

Manufacturing, 2nd Ed. (2015), Ian Gibson, David W. Rosen, Brent Stucker 

 Understanding Additive Manufacturing: Rapid Prototyping · Rapid Tooling · Rapid 

Manufacturing, by Andreas Gebhardt , ,2011 

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

ADDITIVE MANUFACTURING, by CHEE KAI CHUA CHEE HOW WONG WAI YEE 

YEONG, Elsevier , 2017. 



 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 
 زوایای اویلری 

  

سینتیک جسم 

 در فضا صلب
 اندازه حرکت جسم صلب در سه بعد 
 تنسور ممان اینرسی 
 ی حرکت سه بعدی جسم صلبمعادالت حرکت جسم صلب برا 
 معادالت حرکت اویلر 
 اصل ضربه و مقدار حرکت 

  

انرژی جسم 

 صلب در فضا
 یانرژی جسم صلب در حرکت سه بعد  
 اصل کار و انرژی 

  

حرکت جسم 

 صلب
  ای ثابتحرکت جسم صلب حول نقطه  

 ز گشتاور یک جسم با تقارن محوریحرکت آزاد ا 

 آزاد از گشتاور یک جسم نامتقارن حرکت 

  

 مقدمه ای 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 
 



 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 های الکتريکیآشنايی با اصول 

 

 مباحث

 

 تحريک مستقل DCمولد  اول آزمايش

 مولد شنت تحريک خودی دوم آزمايش

 مولد های سری سوم آزمايش

 موتور شنت چهارم آزمايش

 تعیین راندمان در ترانسفورماتور های تک فاز پنجم آزمايش

 موازی کرن دو ترانسفورماتور سه فاز و تعیین اختالف توزيع قدرت بین آنها ششم آزمايش

 موتور آسنکرون تک فاز هفتم آزمايش

 موتور القايی سه فاز آسنکرون هشتم آزمايش

 

 منابع و مراجع

  مبانی برق و موتور های الکتريکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.دستورکار آزمايشگاه 
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