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 ابراهیم صالحی عمران

 ایی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهزیربرنامهرئیس شورای 

 و تولید ساختای رفهحمهندسی رشته  کارشناسی ناپیوستهبرنامه درسی دوره 

، برنامه 1/11/1911جلسه تاریخ  بیست و یکمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: ساخت و تولیدای رفهحمهندسی  رشته کارشناسی ناپیوسته درسی دوره

آموزش  هایموسسهو  هادانشگاهوارد  1011این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (1ماده 

 جرا است.شوند قابل امیعالی 

از نیمسال اول سال  ساخت و تولیدای رفهحمهندسی رشته کارشناسی ناپیوسته این برنامه درسی دوره  (2ماده 

کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی ساخت و  جایگزین برنامه درسی دوره 1011-1011 تحصیلی

کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی  ،11/7/1971به تاریخ  011 مصوب جلسه شماره قالب سازی-تولید

کارشناسی ناپیوسته  و 11/7/1971به تاریخ  011ماشین ابزار مصوب جلسه شماره -تکنولوژی ساخت و تولید

شورای  22/11/1921به تاریخ  010ی صنعتی مصوب جلسه شماره کشنقشه و رشته مهندسی تکنولوژی طراحی

 .شودیمی زیربرنامهعالی 

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (9ماده 

 ریزیبرنامهآموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و  هایموسسهو  هادانشگاهتمامی 

وری را دارند، برای اجرا ابالغ آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنا

 .شودمی

سال قابل اجرا است و پس از آن به  9مدت  به 1011-1011این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (0ماده 

 بازنگری نیاز دارد.
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 ایی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهزیربرنامهنایب رئیس شورای 
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 مقدمه -1-1
ایجاد فناوري و تولید ثروت ملی، هاي فردي و تیمی خالق براي تکامل مهارتبه سوي باید  صحیح هايآموزش هدف

مستلزم گسترش و  ،گیري درستسازي و تصمیم، تصمیمگذاريسیاستبر  عالوهپیشرفت و رفاه جامعه باشد که این رویکرد 

یکی از ساخت و تولید  ياحرفه یمهندسا رشته در این راست دانش به فناوري است. تبدیلآموزشی هاي پیشرفت زیرساخت

و باعث ارتباط هرچه بیشتر صنعت با دانشگاه شده  ایفا نمودهتواند این نقش را به بهترین نحو است که می هاییرشته ترینمهم

تلف در صنایع مخریزي و نظارت بر ساخت و تولید این امر از طریق مدیریت، طراحی، برنامه و علم را به ثروت تبدیل کند.

 کاربردي و مهارتیشود، چرا که این رشته بیشترین واحدهاي التحصیالن رشته ساخت و تولید میسر میدر کشور توسط فارغ

صنعت به خوبی دیده ساخت و تولید نیازهاي اکثر بوده و در آن  ترینرا داشته و از نظر سرفصل دروس به صنعت نزدیک

پیشرفت با  باشد.نیازهاي صنعت می کنندهمرتفع تواندمیظر گرفته شده هاي در ندر صورت اجراي صحیح آموزششده و 

داراي خالقیت و مهارت کار  ،نیروي انسانی مسلط به دانش فنی روز دنیا اي جهت تربیتدانشگاه فنی و حرفه ،سریع صنایع

اس آخرین نیازهاي صنعت براسساخت و تولید  اسی ناپیوسته رشته مهندسیکارشناقدام به بازنگري سرفصل دروس تیمی، 

 است. نموده مین نیروي انسانی مورد نیازأجهت همگام شدن با این پیشرفت و ت

 تعریف -1-2
با بررسی  کهبوده ي احرفهفنی و  از مجموعه هاي آموزش عالیساخت و تولید  ايرفهحمهندسی دوره کارشناسی ناپیوسته 

دست یافتن  که ؛شده استین تدوتهیه و  DACUMي آموزشی ریز( و برنامهISCO-18المللی مشاغل )بندي بیننظام طبقه

ساخت و و نظارت جهت  يریز، برنامهیمدیریت، طراحاست که فرد را براي  و عملیبه آن نیاز به گذراندن دروس نظري 

 .کندمیاده آم علمی و ياحرفهتیمی، اخالق  بر خالقیت، کار یهتکبا و ابزارهاي تولیدي قطعات صنعتی  ،آالتماشینتولید 

 هدف -1-3
 هايتولیدي مختلف، طراحی خطهاي هطراحی کارخانهاي کاري براي تیمتا بتوانند در هدف دوره تربیت نیروي انسانی است 

 نقش اساسی را ایفا نمایند. هاآنبر  و نظارت ، تدوین تکنولوژي تولیدریزي تولیدتولید، مدیریت ساخت و تولید، برنامه

سازي، ابزارسازي، خودروسازي، در صنایعی مانند: ماشینباشند قادر ربیت چنین مهندسانی این است که همچنین هدف از ت

-و کارخانهفرم دادن فلزات ، تعمیرات و نگهداري گري، جوشکاري، ریخته ،صنایع کشاورزي، صنایع هوایی، صنایع تسلیحاتی

آالت صحیح از ماشینبرداري و نظارت و بهره ه کار شدهو قطعات صنعتی مشغول ب آالتساخت و تولید ماشین مختلفهاي 

 دار شوند.هاي ساخت و تولید را عهدهها و پروژهو اجراي صحیح طرح

 اهمیت و ضرورت -1-4
و نقش مهمی در ارتباط صنعت با دانشگاه دارد، به  باشدپاسخگوي نیازهاي صنایع تولیدي کشور باید این رشته دانشگاهی 

ساخت و تولید در طی  ايرفهحمهندسی . دانشجوي شودمیصنعت و دانشگاه یاد  هن به عنوان حلقه مفقوداي که از آگونه

یند االتحصیلی، فرشود تا بتواند پس از فارغآشنا میسنتی و مدرن یندهاي تولید او فر ، ابزارهاهاتحصیل خود با انواع روش

ترین روش تولید آن محصول را با حداقل موجود، بهینه ریزي نماید و پس از بررسی امکاناتتولید یک محصول را برنامه

باشد. همچنین این رشته ترین و پرکاربردترین گرایش تخصصی مهندسی مکانیک می، جامعاین رشته .هزینه پیشنهاد دهد
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دروس این  .باشدهاي مهندسی مختلفی نظیر مهندسی برق، مهندسی صنایع و مهندسی مواد نیز میدانشگاهی در تعامل با رشته

استعداد کارهاي فنی را داشته تا بتوانند  ستیهاي دیگر بیشتر به صورت عملی بوده و دانشجویان بایگرایش خالفگرایش بر 

ساخت و  .پردازندمیدر عمل  هاآنسازي جویان با یادگیري مباحث تئوري به پیادهنشدر این رشته موفق باشند. به طور کلی دا

هاي هاي تولید و شیوههاي مهندسی در پروسهی است که به تحصیالت و تجاربی نیازمند است تا رویهاي از مهندسرشتهتولید 

 دربارههاي تولید نیازمند است تا ینداریزي در فر، به کار گیرد و کنترل کند و به توان برنامهمتوجه شدهتولید را در صنعت 

 محصوالتها را براي تولید را بهبود بخشد و امکانات و سیستم هاآنو  آالت و تجهیزات تحقیق کندها و ماشینها، روندابزار

 .کرده و الزامات و استاندارهاي مورد نیاز را همزمان اجرا نماید یابی نهیبه پایین، هزینهبا کیفیت و 

ی قراردادهاي اندازي واحدهاي صنعتی و تولیدي، بررسهاي طراحی و راهبررسی پروژههاي این رشته یکی دیگر از ظرفیت

تا از خریدهاي غیر کارشناسی و اتالف منابع  باشدمیها و هزینه هاسنجیامکانآالت، هاي تولید و ماشینمربوط به خرید خط

 مالی و انسانی و ملی جلوگیري گردد.

، MIT ،Cambridge ،NUS Singapore رینظ ایمطرح و تراز اول دن يهااز دانشگاه ياریدر بس این رشتههمچنین 

Texas State ،Georgia Southern University ،Tennessee State University ،Miami University ،

University of Nottingham ،University of Ontario ،University of Calgary با عنوان ...  و

(Manufacturing )گرددبرگزار می. 

 التحصیالننقش و توانایی فارغ -1-5

 دروس مرتبط التحصیالنی فارغنقش و توانای

کارخانجات و  اندازيراهآالت صنعتی براي انتخاب ماشین

هاي تحقیقاتی و شرکتو  ي و صنعتیتولید هايکارگاه

 ايمشاوره

ابزار، ریاضی  هايماشین، طراحی اجزاء 2مصالح مقاومت 

و  CAEیانه به کمک را یمهندس یلو تحل یطراح مهندسی،

 ياکشی رایانهنقشه

 دروس تخصصی و یدخط تول یریتو مد یطراح صنعتیهاي ساخت قطعات اندازي کارگاهطراحی و راه

 یندفرا یزيربرنامه وید خط تول یریتو مد یطراح هاي ساخت و تولیدریزي فرایند تولید در کارگاهبرنامه

 دروس تخصصی هاي ساخت و تولیددر کارگاه فرایند تولیدسرپرستی و کنترل 

ارت بر کنترل کیفیت محصوالت تولیدي با استفاده از نظ

 گیريهاي اندازهسیستم
 کنترل کیفیت و یقدق یريگاندازه يهایستمس

افزارهاي طراحی و تحلیل قطعات صنعتی با استفاده از نرم

 طراحی و تحلیل

ریاضی  ،ابزار هايماشینطراحی اجزاء  ،2مصالح مقاومت 

و  CAEیانه به کمک را یسمهند یلو تحل یطراح ،مهندسی

 ايکشی رایانهنقشه

هاي مخرب و غیر مخرب جهت ارزیابی نظارت بر تست

 محصول
 هاي غیر مخربتست و 2مقاومت مصالح 

مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطالعات 

 فنی
 دروس تخصصی

 یانهبه کمک را یدساخت و تول ها، تجهیزات و ابزارهايرت بر نحوه استفاده از دستگاهنظا
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 بعديسه ر، اسکنبعديزي پیشرفته از جمله پرینتر سهسامدل

 هاآنها با استفاده از و طراحی و ساخت قطعات و مدل

با استفاده از هاي تولیدي سیستمسازي و تحلیل پیاده ،طراحی

 افزارهاي کامپیوترينرم

ی ریاض، ابزار هايماشین ء، طراحی اجزا2مصالح مقاومت 

 ،CAEیانه به کمک را یمهندس یلو تحل یطراح، مهندسی

 یانهبه کمک را یدساخت و تول

 هاي تولیدسازي سیستمبهینه
، کاريماشینطراحی و مدیریت خط تولید، توانایی 

 تخصصی و دروستولیدي  ابزارماشین

 تدوینگر روش ساخت و تولید و تکنولوژي تولید
تولیدي، تجزیه  ابزارماشین، کاريماشینتوانایی ، کنترل کیفیت

 ریزي فرایندهاي صنعتی و برنامهو تحلیل نقشه

 و طراحی و مدیریت خط تولید یفیتکنترل ک تضمین کیفیتهاي سیستم

 هاها و کارگاههاي صنعتی کارخانههتهیه نقش

کامپیوتر ساخت به کمک طراحی و مدیریت خط تولید، 

(CAMتجزیه و تحلیل نقشه ،)طراحی و  ،تیهاي صنع

 ايکشی رایانهو نقشه (CAEتحلیل به کمک کامپیوتر )

 ریزي فرایندتولیدي و برنامه ابزارماشین، کاريماشینتوانایی  تعیین ابزارهاي الزم براي ساخت قطعات مختلف

 کاريماشینسازي کیفیت سطح و پارامترهاي بینی و بهینهپیش
توانایی دقیق، گیري هاي اندازهیفیت، سیستمکنترل ک

 تولیدي ابزارماشینو  کاريماشین

 تولیدي ابزارماشینو  کاريماشینتوانایی  کاريماشینپارامترهاي  تعیینابزار و  انتخاب و طراحی

 تولیدي ابزارماشینو  کاريماشینتوانایی یفیت، کنترل ک ابزار هايماشینکالیبراسیون 

 سانیو ساخت پروتزهاي ان سازيو مدلطراحی 
طراحی و تحلیل به  ،(CAMکامپیوتر )ساخت به کمک 

 ايکشی رایانهو نقشه (CAEکمک کامپیوتر )

هاي صنعتی مختلف و تدوین روش طراحی و تحلیل قالب

 هاساخت و مونتاژ قالب

هاي آهنگري و هاي صنعتی، طراحی قالبطراحی قالباصول 

 گريهاي ریختهطراحی قالب

 

 رازقابل احمشاغل  -1-6

 دروس مرتبط شغل

 دروس تخصصی آالت و قطعات صنعتیمدیر تولید ماشین

 یندفرا یزيربرنامهید و خط تول یریتو مد یطراح ریز تولیدبرنامه

 دروس تخصصی ابزارهاي ماشینسرپرست کارگاه

 طراح قطعات صنعتی

، ابزار هايماشین ء، طراحی اجزا2مصالح مقاومت 

به کمک  یمهندس یلتحل و یطراح ،ریاضی مهندسی

 ايکشی رایانهو نقشه (CAE)یانه را

 دروس تخصصی طراح خطوط تولید در صنایع مختلف

 و کنترل کیفیت یقدق یريگاندازه یشگاهسرپرست آزما
هاي کنترل کیفیت یق و سیستمدق یريگاندازه يهایستمس

 در ساخت و تولید

 دروس تخصصی هاي مرتبط فنیکارشناس خدمات آموزش در شرکت

 دروس تخصصی ياو حرفه یمراکز آموزش فن مربی
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 ابزار هايماشینطراح 

(، تجزیه و تحلیل CAM) ساخت به کمک کامپیوتر

طراحی و تحلیل به کمک کامپیوتر  ،هاي صنعتینقشه

(CAE) کشی و نقشه ابزار هايماشینهاي مکانیزم و

 ايرایانه

 کاريماشینو توانایی  دروس تخصصی يو ابزارساز کاريماشینسرپرست واحد 

 ریزي فرایندبرنامه و یفیتکنترل ک ،دروس تخصصی ریزيمهندس تولید و برنامه

 کاريماشینو توانایی  دروس تخصصی کاريماشینطراح ابزارهاي 

 تدوین روش تولید و تکنولوژي تولید
و  یطراحریزي فرایند و ، برنامهدروس تخصصی

 یدخط تول یریتمد

 یقدق یريگاندازه يهایستمسو  یفیتکنترل ک تضمین کیفیت

-با استفاده از نرمهاي تولیدي سیستمسازي و تحلیل پیاده ،طراحی

 افزارهاي کامپیوتري

ید، ساخت خط تول یریتو مد یطراح، دروس تخصصی

هاي ، تجزیه و تحلیل نقشهCAMکامپیوتر به کمک 

و  CAE طراحی و تحلیل به کمک کامپیوتر ،صنعتی

 ايکشی رایانهنقشه

 دروس تخصصی هاي تولیدسازي سیستمبهینه

 هاها و کارگاههاي صنعتی کارخانههتهیه نقش

 ،CAM ، ساخت به کمک کامپیوتردروس تخصصی

هاي صنعتی، طراحی و تحلیل به تجزیه و تحلیل نقشه

 ايکشی رایانهو نقشه CAEکمک کامپیوتر 

هاي صنعت خودرو، صنعت ریلی، عهطراح انواع قطعات و مجمو

، صنایع کشاورزي، صنایع نفت، خانگیلوازمصنایع غذایی، صنایع 

گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، صنایع معدنی، صنایع نساجی، صنایع 

آالت چرم، کیف و کفش، صنایع چوب و کاغذ، انواع ماشین

 صنعتی و انواع ابزارآالت تولید، مونتاژ و کنترل

 دروس تخصصی

آالت صنعتی، ابزارآالت تولید، مونتاژ و کنترل، راح انواع ماشینط

هاي اتوماتیک خطوط تولید و مونتاژ، محصوالت آموزشی، سیستم

هاي صنایع ساختمانی، کودک و اسباب بازي، قطعات و مجموعه

ها و کاشی، سرامیک و محصوالت چینی و قطعات و مجموعه

 صنایع شوینده و بهداشتی آالتماشین

 روس تخصصید

 ساز پروتزهاي انسانیمدل طراح و
طراحی و تحلیل  ،(CAM) ساخت به کمک کامپیوتر

 ايکشی رایانهو نقشه (CAEبه کمک کامپیوتر )
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 طول دوره و شکل نظام -1-7
یک نیمسال تحصیلی و  2 است و هرسال تحصیلی مرکب ازسال  2دوره کارشناسی ناپیوسته  حداکثر مدت مجاز تحصیل

هفته آموزش و یک  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16ره تابستانی و هر نیمسال شامل دو

 16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی  هفته امتحانات پایان دوره است.

هر واحد  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل ساعت در نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی

 121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل درس کارگاهی

 باشد.ساعت در نیمسال می

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 هاي مرتبطلید و رشتهکاردانی پیوسته ساخت و تو آموختگاندانش -الف

 سازمان سنجشقبولی و احراز شرایط  نامثبت -ب

 و شرایط عمومی الزم دارا بودن توانایی جسمانی -ج

 

 

 سهم درصد دروس نظري و عملی )برحسب ساعت( -1-9

 تعداد واحد نوع درس
 درصد

 )برحسب ساعت(
 تعداد ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 42 784 65تا  25 71 49 نظري

 75تا  55 58 1164 75تا  35 31 21 عملی

 111 111 1848 111 111 71 جمع

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 4 6 1 )بدون احتساب( جبرانی

 9 9 9 عمومی

 2 4 2 عمومی مهارت

 8 11 5 هپای

 45 51 44 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 71 82 68 جمع
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 دروس عناوین :فصل دوم
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 ساخت و تولیداي رفهحمهندسی کارشناسی ناپیوسته رشته  دوره جبرانی جدول دروس -2-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   CAD 2 1 64 64 ک رایانهطراحی به کم 1

   64 64 1 2 ابزارماشینکارگاه  2

   128 128 1 4 جمع

 با نظر مدیر گروهانی غیر مرتبط کاردشدگان با یرفتهپذفوق به  نامه آموزشی و سایر مقررات مربوطه، دروسبا رعایت آیین *

 .ارائه شود

 .ودارائه شنیمسال اول و دوم  حداکثر، بایست یدروس جبران* 

 

 ساخت و تولیداي رفهحمهندسی  رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  جدول دروس عمومی -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32   

   32 1 32 2 «انقالب اسالمی»یک درس از گروه درسی  2

3 
 درس از گروه درسی یک

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32   

4 
 یک درس از گروه درسی

 «آشنایی با منابع اسالمی»
2 32 1 32   

   32 32 1 1 1ورزش  5

   161 32 128 9 جمع

 

 ساخت و تولیداي رفهحمهندسی رشته دوره کارشناسی ناپیوسته  عمومی مهارتجدول دروس  -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 اد ساعتتعد
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 گیريو تصمیمیابی مسئله هايمهارت 1

   48 32 16 2 مجازي بازاریابی 2

   - - - 2 جمع

 فوق الزامی است. از دروسواحد  2* گذراندن 
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 ساخت و تولیداي رفهحمهندسی رشته دوره کارشناسی ناپیوسته  پایه جدول دروس -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 کاربرديریاضی  1

   48 1 48 3 معادالت دیفرانسیل 2

  ریاضی کاربردي 32 1 32 2 ریاضی مهندسی 3

   128 1 128 8 جمع

 

 ولیدساخت و تاي رفهحمهندسی  رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  تخصصیجدول دروس  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   CAM  2 16 64 81 ساخت به کمک رایانه 1

  کاريماشینتوانایی  81 64 16 2 ابزار هايماشینهاي مکانیزم 2

   32 1 32 2 2مصالح مقاومت  3

  2 مصالح مقاومت 32 1 32 2 ابزار هايماشین ءطراحی اجزا 4

5 
و  گیري دقیقهاي اندازهسیستم

 آزمایشگاه
2 16 32 48   

   81 64 16 2 گري و کارگاهسازي و ریختهمدل 6

   64 48 16 2 مایشگاههاي غیر مخرب و آزتست 7

 96 64 32 3 کاريماشینتوانایی  8

هاي اندازهسیستم

گیري دقیق و 

 مایشگاهآز

 

   32 1 32 2 هاي تولید مخصوصروش 9

 64 48 16 2 ریزي فرایندبرنامه 11

تولیدي  ابزارماشین

و تجزیه و تحلیل 

 هاي صنعتینقشه

 

   32 1 32 2 زبان تخصصی 11

   64 48 16 2 هاي صنعتیتجزیه و تحلیل نقشه 12

  معادالت دیفرانسیل 32 1 32 2 دینامیک و ارتعاشات 13

 32 1 32 2 رباتیک 14

هاي کنترل سیستم

در ساخت و طی خ

 تولید

 

15 
طراحی و تحلیل مهندسی به کمک 

 CAEرایانه 
2 16 64 81 

به کمک ساخت 

- CAM هرایان

طراحی اجزاء 
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و  ابزار هايماشین

 ریاضی مهندسی

   81 64 16 2 هاي صنعتیطراحی قالب 16

   32 1 32 2 مدیریت خط تولید 17

18 
در ساخت و خطی هاي کنترل سیستم

 تولید
  معادالت دیفرانسیل 81 64 16 2

  کاريماشینتوانایی  81 64 16 2 تولیدي ابزارماشین 19

  کاربرديریاضی  32 1 32 2 ترمودینامیک و انتقال حرارت 21

   1 1 1 3 پروژه 21

   121 121 1 1 کارآموزي 22

   1272 818 464 45 جمع
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 ساخت و تولیداي رفهحمهندسی  شتهردوره کارشناسی ناپیوسته  اختیاري جدول دروس -2-6

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

 81 64 16 2 هاي آهنگريطراحی قالب 1

 2مقاومت مصالح 

ساخت به کمک و 

 CAM رایانه

 

 81 64 16 2 گريهاي ریختهطراحی قالب 2

 2مقاومت مصالح 

ساخت به کمک و 

 CAM رایانه

 

 81 64 16 2 طراحی ابزار 3

 کاريماشینتوانایی 

و طراحی اجزاء 

 ابزار هايماشین

 

 CNC 2 16 64 81 هايماشینطراحی و ساخت  4
 ءطراحی اجزا

 ابزار هايماشین
 

 32 1 32 2 دهی فلزاتاصول شکل 5

 2مقاومت مصالح 

و ساخت به کمک 

 CAMکامپیوتر 

 

 32 1 32 2 ساخت میکرو و نانو هايروش 6

 کاريماشینتوانایی 

هاي تولید روش و

 مخصوص

 

  مدیریت خط تولید 64 48 16 2 کنترل کیفیت 7

   64 48 16 2 جوشکاري نوین 8

   64 48 16 2 پروسه طراحی و مستندات ساخت 9

   64 48 16 2 مهندسی معکوس 11

   64 48 16 2 ايکشی رایانهنقشه 11

   - - - 6 جمع

 فوق الزامی است. از دروس واحد 6* گذراندن 
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 ساخت و تولیداي رفهحمهندسی رشته دوره کارشناسی ناپیوسته  پیشنهادي دروس جدول ترم بندي -2-7

 نیمسال اول -2-7-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  48 1 48 3 ریاضی کاربردي 1

  48 32 16 2 هو آزمایشگا گیري دقیقهاي اندازهسیستم 2

  81 64 16 2 گري و کارگاهسازي و ریختهمدل 3

  32 1 32 2 هاي تولید مخصوصروش 4

  32 1 32 2 زبان تخصصی 5

  64 48 16 2 هاي صنعتیتجزیه و تحلیل نقشه 6

7 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32  

8 
 یک درس از گروه درسی

 «سالمیآشنایی با منابع ا»
2 32 1 32  

  32 32 1 1 1ورزش  9

  411 176 224 18 جمع

 

 

 دومنیمسال  -2-7-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  48 1 48 3 معادالت دیفرانسیل 1

  CAM 2 16 64 81ساخت به کمک رایانه  2

 کاربرديریاضی  32 1 32 2 2 مقاومت مصالح 3

  64 48 16 2 مایشگاههاي غیر مخرب و آزتست 4

 96 64 32 3 کاريماشینتوانایی  5
گیري هاي اندازهسیستم

 مایشگاهدقیق و آز

  32 1 32 2 مدیریت خط تولید 6

 کاربرديریاضی  32 1 32 2 ترمودینامیک و انتقال حرارت 7

8 
 یک درس از گروه درسی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32  

  416 176 241 18 عجم
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 سومنیمسال  -2-7-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 کاربرديریاضی  32 1 32 2 ریاضی مهندسی 1

 کاريماشینتوانایی  81 64 16 2 ابزار هايماشینهاي مکانیزم 2

 2 مقاومت مصالح 32 1 32 2 ابزار هايماشین ءطراحی اجزا 3

 2مقاومت مصالح  81 64 16 2 هاي صنعتیطراحی قالب 4

 معادالت دیفرانسیل 81 64 16 2 در ساخت و تولیدخطی هاي کنترل تمسسی 5

 معادالت دیفرانسیل 32 1 32 2 دینامیک و ارتعاشات 6

 کاريماشینتوانایی  81 64 16 2 تولیدي ابزارماشین 7

  - - - 2 درس اختیاري 8

  - - - 2 تیاريدرس اخ 9

  32 1 32 2 «انقالب اسالمی»یک درس از گروه درسی  11

  - - - 21 جمع

 

 

 چهارمنیمسال  -2-7-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 64 48 16 2 دریزي فراینبرنامه 1
تولیدي و تجزیه  ابزارماشین

 هاي صنعتیو تحلیل نقشه

 32 1 32 2 یکربات 2
در خطی هاي کنترل تمسسی

 ساخت و تولید

 طراحی و تحلیل مهندسی به کمک رایانه 3
CAE 

2 16 64 81 

 ساخت به کمک رایانه

CAM،  طراحی اجزاء

ریاضی ابزار و  هايماشین

 مهندسی

  - - - 2 درس مهارت عمومی 4

  - - - 2 درس اختیاري 5

  1 1 1 3 پروژه 6

  121 121 1 1 کارآموزي 7

  - - - 14 جمع
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 کاربرديریاضی  درس -3-1

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 دروس تخصصیدر اضی ریبحث  و تجزیه و تحلیل در محاسبات الزممهارت کسب  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
دستگاه مختصات فضایی )سه بعدي( و بردار در فضاي سه بعدي، معادله خط و صفحه در 

 فضا
6 1 

2 
 ها، وارون ماتریس، حل دستگاهیادآوري ماتریس و دترمینان؛ اعمال سطري مقدماتی ماتریس

 حذفی گاوس، مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه کرامر و هايروشعادالت خطی به م
9 1 

 1 3 هاآنهاي فضایی و بررسی رویه 3

 TBN 6 1تابع برداري، محاسبه بردار سرعت و شتاب، خمیدگی و طول قوس و دستگاه  4

5 
مماس و خط  تابع دو و سه متغیره، بررسی مشتقات نسبی و ضمنی، گرادیان و معادله صفحه

 قائم بر رویه
6 1 

 1 3 اي و کرويدستگاه مختصات قطبی، استوانه 6

7 
دوگانه به کمک  هايانتگرالحل  –انتگرال دوگانه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن 

 گیري و تغییر متغیر قطبیتعویض ترتیب انتگرال
6 1 

 1 3 اي و کروياستوانه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن، مختصات گانهسهانتگرال  8

9 
قضایاي گرین و استوکس و انتگرال سطح،  خط، هايانتگرالمیدان برداري، دیورژانس و کرل، 

 محاسبه شار میدان
6 1 

 1 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 رهیو انتگرال توابع چند متغ لیفرانسیمحاسبات مربوط به حساب د ییدرس، توانا نیا يریدانشجو پس از فراگ رود یانتظار م

 دارا باشد. یرا در دروس تخصص

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 و هندسه تحلیلی جلد دوم
 ال فینیجرج توماس و راس

سیامک  ،مهدي بهزاد

 لی کافیعو  کاظمی

مرکز نشر 

 دانشگاهی
1396 

 1396 گسترش علوم پایه - محمد شفیعی و مسعود نیکوکار 2ریاضی عمومی 

 1394 نشر تمرین - چیانمحمدعلی کرایه 2ریاضی عمومی 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال را دارا باشد. 3در دوره کاردانی حداقل به مدت دروس ریاضی  قه تدریسحداقل کارشناسی ارشد ریاضی داراي ساب
 

 درس نیاز موردمساحت و تجهیزات و وسایل 

 باشد. ژکتورووپردئبورد و ویباشد و داراي وایت 4×5ابعاد  حداقلکالس داراي 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان. هاي کاربردي در کالس و تعیینتعاریف و مثال توضیحی با
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیان و ترمپایانهاي آزمون و یزئکو، در هر جلسه تکالیف کالسی مستمر
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 معادالت دیفرانسیل درس -3-2

 یهپا نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 مهارت یافتن در حل معادالت دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزي هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 3 آشنایی با معادالت دیفرانسیل و تعاریف مقدماتی آن 1

 1 6 همگنمعادله دیفرانسیل مرتبه اول جداشدنی و  2

 1 3 عامل انتگرال ساز و معادله دیفرانسیل کامل 3

 1 6 معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول و برنولی 4

5 
مسیرهاي قائم و پوش )کاربردهاي هندسی و فیزیکی معادالت دیفرانسیل مرتبه اول 

 و ...( هامنحنی
6 1 

 1 3 معادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگون 6

7 
روش ضرایب نامعین و روش تغییر پارامترها براي حل معادالت دیفرانسیل مراتب باالتر با 

 ضرایب ثابت ناهمگون
6 1 

 1 9 هاآنتبدیالت الپالس و حل معادالت دیفرانسیل به کمک  8

 1 6 کاربردهاي فیزیکی معادالت دیفرانسیل مراتب باالتر و آشنایی با دستگاه معادالت دیفرانسیل 9

 1 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 کند.هاي الزم را در حل انواع معادالت دیفرانسیل مرتبه اول و دوم کسب میدانشجو پس از فراگیري این درس، مهارت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

قدمات معادالت دیفرانسیل و م

 مسائل مقدار مرزي

ویلیام بویس و ریچارد 

 دیپریما

پور محمدرضا سلطان

 و بیژن شمس
 نشر دانشگاهی

1397 

آخرین 

 ویراستاري

 معادالت دیفرانسیل
دکتر مسعود شفیعی و 

 دکتر مسعود ساروي
 1394 ايدانشگاه فنی و حرفه -

 1394 آزاده - دکتر مسعود نیکوکار معادالت دیفرانسیل

 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال را دارا باشد. 3حداقل کارشناسی ارشد ریاضی و داراي سابقه تدریس دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت 
 

 ز درسمساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیا

 بوردباشد و داراي وایت 4×5د ابعا حداقلکالس داراي 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویانهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي تعاریف و مثال توضیحی با
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیانو  ترمپایانهاي تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون
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 ریاضی مهندسیدرس  -3-3

 پایه نوع درس:

 ریاضی کاربردي :نیازپیش

 - نیاز: هم

حل معادالت دیفرانسیل  دانشجو پس از پایان درس با مفاهیم مشتق و انتگرال توابع مختلط، تبدیالت فوریه، هدف کلی درس:

 شود.زئی و معادالت گرما و الپالس و موج آشنا میبا مشتقات ج

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 2 دانش: اعداد مختلط و توابع مختلط 1

 1 6 هادانش: مشتق و انتگرال توابع مختلط و قضیه حساب مانه 2

 1 6 دانش: سري فوریه و انتگرال فوریه 3

 1 2 نش: تبدیالت فوریهدا 4

 2 1 (pdeدانش: معادالت دیفرانسیل با مشتقات نسبی ) 5

 1 4 دانش: حل معادله دیفرانسیل با مشتقات نسبی به کمک جداسازي متغیرها و مساله نخ مرتعش 6

 1 4 دانش: معادله گرما و معادله الپالس 7

 1 6 دانش: معادله موج یک متغیره و معادله موج دو متغیره 8

 1 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 توانایی محاسبات مربوط به حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات نسبی را داشته باشد. دانشجو پس از فراگیري این درس،

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( - ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دالفک - دکتر عبداهلل شیدفر ریاضی مهندسی

1386 

چاپ 

 دوازدهم

 ریاضی مهندسی

محمد رضا -مسعود نیکوکار

 -حسین دانشمند -عزیزي

 هادي محمدي زرندینی

 نشر گسترش علوم پایه -
1398 

 چاپ چهارم

 اروین کرویت سیگ پیشرفته ریاضی مهندسی

 ،سجاد آذر استمال

و  عطا اهلل مهاجري

 هادي قسمتی

 آذر فن طهران، آشینا،ا
1397 

 چاپ چهارم

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 ...( دکتري و کارشناسی ارشد رشته ریاضی )کاربردي و محض و

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دانشجو 35-41کالس با تمام امکانات آموزشی در حد 

 

 تدریس و ارائه درس روش

 اي و تمرین و تکرارمباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و پایانهاي میانها و آزمونتکالیف کالسی، حل تمرین
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 CAM رایانهساخت به کمک درس  -3-4

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

هاي هاي روز مهندسی معکوس و سیستماصول ساخت به کمک کامپیوتر و روش استفاده از تکنولوژي هدف کلی درس:

 ساخت و تولید به کمک کامپیوتر

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

در این چرخه با معرفی یک  CAD/CAMدانش: معرفی چرخه طراحی و ساخت و نقش 

 1 2 مثال محصول براي این چرخه

 - مهارت:

2 

، BESOو  ESOهاي سازي طراحی و روشهاي آن، بهینهدانش: طراحی مفهومی و روش

 DFDA 2 1و طراحی براي دمونتاژ  DFAو طراحی براي مونتاژ  DFMطراحی براي ساخت 

 - مهارت:

3 
 CAD/CAM( و کاربردهاي آن در Group Technology) یگروهدانش: تکنولوژي 

1 1 
 - مهارت:

4 

 و کاربرد آن در ساخت و تولید دانش: هوش مصنوعی مبتنی بر قانون

نویسی یک مثال براي هوش مصنوعی مبتنی بر قانون و کاربرد آن در ساخت و مهارت: برنامه 8 2

 تولید

5 

سیستم  ،FMS ریپذانعطاف)سیستم تولید  هاآندر هاي تولید و نقش کامپیوتر دانش: سیستم

، ساخت مجازي و JITسیستم تولید به هنگام  ،CIMSتولید یکپارچه شده کامپیوتري 

 (کاربرد اینترنت در ساخت و تولید
3 1 

 - مهارت:

6 

)مانند  CAMافزار در یک نرم کاريماشینسازي فرایندهاي شبیهدانش: مراحل 

POWERMill ،MasterCAM  کاريماشینو ...( و تهیه کد CNC 
1 4 

)مانند  CAMافزار در یک نرم کاريماشینسازي فرایندهاي شبیهمهارت: مراحل 

POWERMill ،MasterCAM  کاريماشینو ...( و تهیه کدCNC  با یک مثال عملی 

7 
 CAMافزار کاري در نرمهاي خشندانش: استراتژي

2 8 
 CAMافزار کاري در نرمهاي خشنا استراتژيکردن ب مهارت: کار

8 
 CAMافزار هاي پرداخت در نرمدانش: استراتژي

2 8 
 CAMافزار هاي پرداخت در نرمکردن با استراتژي مهارت: کار

9 
 - دانش:

1 8 
تهیه شده  کاريماشینهاي متنوع صنعتی و اجراي کد با مثال CAMافزار مهارت: تمرین نرم

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 CNCل یک قطعه در دستگاه حداق

11 
 در ساخت و تولید هاآنبعدي و نقش دانش: پرینترهاي سه

1 8 
 افزارهاي مربوطهبعدي و نرممهارت: کار کردن با پرینتر سه

11 
 هاي آندانش: مهندسی معکوس و روش

1 1 
 - مهارت:

12 
 CAD/CAMبعدي و کاربرد آن در سه ردانش: اسکن

1 8 
 بعديسه راسکندستگاه ت: کار کردن با مهار

13 
 - دانش:

1 8 
 بعديسه رپرینت یا کاريماشینپروژه مهندسی معکوس از اسکن تا انجام یک مهارت: 

14 
 -دانش: 

1 1 
 مهارت: بازدید از مراکز صنعتی مربوطه

 64 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
، توانایی انجام مهندسی معکوس محصوالت مختلف صنعتی، توانایی ارائه نمونه کاريماشینافزار تهیه کد ا نرمتوانایی کار ب -

افزارهاي مربوطه بعدي و نرم، توانایی کار با دستگاه اسکنر سهCAD/CAMهاي مختلف اولیه محصوالت مختلف با روش

 ي مربوطهافزارهابعدي و نرمو توانایی کار با دستگاه پرینتر سه

 اي و رعایت نکات ایمنی حین انجام کار، رعایت اخالق حرفهخالقیتپذیري، مسئولیت -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 CAD/CAM/CAE يهااساس سیستم
و  يمحسن شاکر

 یمنوچهر ره
- 

انتشارات دانشگاه 

 رانمازند
1385 

 یوترو ساخت به کمک کامپ یطراح

 CAD/CAM/CAE 
 1393 عابد - محمدحسین صادقی

CAD/CAM: Computer-Aided 

Design and Manufacturing 

Groover, M. 

E. Zimmers 
- Pearson 1984 

The 3D Printing Handbook 

Technologies, Design and 

Aplication 

Ben Redwood, 

Filemon Schöffer 

& Brian Garret 
- - 2117 

یوتر و ساخت به کمک کامپ یطراح
CAD/CAM/CAE 

 محمدحسین صادقی 

 احسان شکوري و
 1393 مهرگان قلم ،عابد -

اتوماسیون، سامانه هاي تولید و ساخت 

 یکپارچه به کمک رایانه
 مایکل پ. گروور

سیدمحسن 

  صفوي

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
1389 

 عیدر صنا انهیبه کمک را دیو تول یطراح

 رانیا يخودروساز
 - رضا حسنوي

موسسه آموزشی و 

تحقیقاتی صنایع 

 دفاعی

1376 

https://shahreketabonline.com/products/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-317812/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-317812/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-396198/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-396198/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2983/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-292646/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-292646/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%85/
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84+%D9%BE.+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&select-publisher=publisher-exact
https://www.gisoom.com/search/book/author-283726/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%88%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4170/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4170/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4170/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
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 یوترو ساخت به کمک کامپ یطراح
 اصلسلیمی آیدین

 مقصود شلوندي و
 1398 دانشگاه پیام نور -

مبانی تکنولوژي طراحی و تولید به کمک 

 CAD/CAMکامپیوتر 
 رضا حسنوي

مؤسسه آموزشی و  

تحقیقاتی صنایع 

 دفاعی

1379 

 

 اي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(استاندارده –د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 متر 211با مساحت حداقل  CAD/CAMو  CNCکارگاه 

 بعديسه ردستگاه اسکن 1و  بعديتگاه پرینتر سهدس 1، سه محوره CNCدستگاه فرز  1 ،عدد 15ست کامل کامپیوتر 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، فیلمبا استفاده از رسانه توضیحینظري: 

، بعديسه ربعدي و اسکن، مهندسی معکوس، پرینت سهکاريماشینافزارهاي مرتبط با تهیه کد عملی: انجام عملی کار با نرم

پرینتر هاي دستگاهکار عملی با کار و قطعه کاريماشینو  CNCو انتقال آن به دستگاه  کاريماشینکار عملی براي تهیه کد 

 بعديسه ربعدي و اسکنسه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

، بعديسه ربعدي و اسکنمهندسی معکوس، پرینت سه، کاريماشینافزارهاي مرتبط با تهیه کد عملی: پروژه عملی کار با نرم

-پرینتر سهکار با پروژه عملی کار و قطعه کاريماشینو  CNCو انتقال آن به دستگاه  کاريماشینپروژه عملی براي تهیه کد 

 بعديسه ربعدي و اسکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-500198/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/author-649453/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-649453/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1384/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-283726/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%88%DB%8C/
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 ابزار هايماشیني هامکانیزمدرس  -3-5

 تخصصی نوع درس:

 کاريماشینتوانایی  :نیازپیش

 - :هم نیاز

 CNCابزار انیورسال و  هايماشینهاي طراحی مقدماتی، تجزیه و تحلیل مکانیزم هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ابزار، تاریخچه، سیر تکامل زمانی و  هايماشینهاي یزمدانش: تبیین ضرورت طراحی مکان

 - 1 ابزار هايماشینها در هاي آینده مکانیزمنسل

 -مهارت: 

2 

شامل انواع موتورهاي  CNCابزار اونیورسال و  هايماشینهاي مولد قدرت در سیستم دانش:

اربردها در قسمتک و هاآن، ساختار Servo motorو  AC ،DC ،Step motor الکتریکی

 ابزار هايماشینهاي مختلف 
1 4 

 هاآناندازي و تعویض مهارت: شناسایی انواع موتورها مشروح در دانش و راه

3 

ابزار  هايماشینترمزهاي مکانیکی و الکتریکی  و هادانش: تجزیه و تحلیل انواع کالچ

 شرکت ساخت FP4M ه فرزو دستگا TN51)کالچ و ترمز پیشنهادي دستگاه تراش انیورسال

سازي تبریز( و نحوه ارتباط مکانیکی کالچ با منبع مولد قدرت )الکتروموتور( توسط ماشین

کالچ و ترمز، وظایف عملکردي هر قطعه  دهندهتشکیلقطعات  ،هاي پویانماییها و فیلمنقشه

 هاو نحوه تغییر جهت محور اسپندل توسط کالچ

2 8 

 هاآندات کالچ و ترمز و رفع ملی ایرامهارت: تشخیص ع

4 
 ابزار هايماشیناي و کاربرد آن در دانش: تشریح مکانیزم چهار میله

1 2 
 ابزار هايماشیناي در هاي چهار میلهمهارت: شناسایی انواع مکانیزم

5 

ابزار، محاسبات مربوط به گیربکس شامل  هايماشینهاي دانش: تجزیه و تحلیل گیربکس

تجزیه و تحلیل هاي رشد دور، اي ساده و مرکب، ضریب پرش و دورها، نموگرامهنسبت

ها و سوپورت شامل محوربندي و... توسط نقشه هاي گیربکس اصلی، پیشروي ومکانیزم

 هاي پویانماییفیلم
3 21 

ها و هاي اصلی، پیشروي و سوپورت، تشخیص خرابیمهارت: بررسی تجربی گیربکس

 هاآنرفع عملی  ایرادت احتمالی و

6 

اي، هاي دندهابزار اونیورسال شامل پمپ هايماشینکاري هاي روغندانش: انواع پمپ

در  هادندهچرخو  هاکاري یاتاقانها و سیستم روغنپیستونی و پیچی، سیستم محرکه پمپ

 ابزار. هايماشینهاي گیربکس

و  کاري گایدهاقش آن در روغنو ن CNC هايماشینکاري مرکزي در تشریح سیستم روغن

 انواع آن شامل نازلی و انژکتوريمحورهاي دستگاه و 

1 4 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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کاري، رفع ایرادات و هاي روغنکاري و سیستمهاي روغنمهارت: مونتاژ و دمونتاژ انواع پمپ

 .هاآنتنظیم 

7 

در واحدهاي  کار رفتهه ب ءابزار، تجزیه و تحلیل اجزا هايماشینهاي دانش: انواع اسپندل

-بندي اسپندل، انواع یاتاقاناسپندل و نیروهاي استاتیکی و دینامیکی وارد بر اسپندل، یاتاقان

 6 1 هاآنکار رفته و علل کاربردي ه هاي ب

مات الزم هاي واحد اسپندل، نحوه مونتاژ و دمونتاژ و تنظیمهارت: تشخیص ایرادات و خرابی

 جهت کالیبراسیون دستگاه

8 

، نحوه تنظیم، پیش بارگذاري و... و هاآنو انواع  (Ball Screw)اي هاي ساچمهش: پیچدان

 CNC 1 4 هايماشیندر  هاآنکاربرد 

 ايهاي ساچمهمهارت: مونتاژ، دمونتاز و تنظیم عملی پیچ

9 

اي، چرخ و شانه، چرخ جغجغه ابزار شامل: چرخ هايماشیندر  Indexهاي دانش: مکانیزم

تشریح انواع  ،در واحد تعویض ابزار اتوماتیک هاآنهاي بادامکی و کاربرد ا، مکانیزمژنو

 شامل دو تکنیک چتري و بازویی CNC هايماشینهاي تعویض ابزار در روش
1 3 

 امهارت: سرویس و تنظیم انواع ابزارگیره

11 

لیبراسیون و تنظیم ابزار و نحوه کا هايماشینهاي مرغک شناخت مکانیزم دستگاه دانش:

ها و تنظیم لقی کشویی هاآنابزار، خصوصیات  هايماشینتشریح مکانیکی گایدها در  ،مرغک

 کش راهنماتراش و خطو اتصال سوپورت به متعلقات ماشین تراش شامل دستگاه کپی
1 4 

 راشتیکپو کش راهنما ها و اتصال آن به خطییکشو یمرغک، لق یمتنظ یعمل يمهارت: اجرا

11 
 ابزار هايماشیندانش: تست و کالیبراسیون 

1 3 
 ابزار هايماشینمهارت: تست و کالیبره کردن عملی 

12 

-ابزار و سرویس و نگهداري از مکانیزم هايماشینکارگیري ه دانش: اصول صحیح نصب و ب

 3 1 هاآنهاي 

 ابزار هايماشینمهارت: نصب و سرویس عملی 

13 

شامل  ابزارماشینهاي هیدرولیک و پنومانیک در صنعت روري بر کاربردهاي سیستمدانش: م

 3 1 و سیستم بارفیدر نظامهاي تعویض ابزار، سهسیستم

 ابزار هايماشینهاي هیدرولیک و پنوماتیک در خوانی سیستمیابی و نقشهعیب :مهارت

14 
 -دانش: 

1 1 
 ابزار فعالیت دارند. هايماشینزمینه تولید هاي که در بازدید از شرکت :مهارت

 64 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
رایج را تجزیه و  CNCابزار و  هايماشینهاي مکانیکی رود دانشجویان پس از گذراندن واحد درسی بتوانند مکانیزمانتظار می

ها و بتوانند عمالً نسبت به تنظیم و رفع ایرادات احتمالی این مکانیزم هاي پیش آمده را تشخیص دهندتحلیل نموده و خرابی

 ابزار تسلط کافی را داشته باشند. هايماشیناقدام نمایند. همچنین نسبت به تست و کالیبراسیون 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ابزار هايماشینهاي وگکاتال
سازي شرکت ماشین

 تبریز
 - سازي تبریزماشین 

 ابزار هايماشینتست و کنترل 
مهدوي  رمضان علی

 نژاد
 1382 جهاد دانشگاهی 

Mechanic Machine Tool 

Maintenance (MMTM) Training: 

Theory Book for Training 

Manoj Dole  CRC Press; 3 

edition 
2119 

notes: Machine -Ayub karimzad e

tools mechanisms analysis, 

nd repair systemmaintainance a 

 1395 -  ایوب کریم زاد قویدل

Notes: Elements and Mechanisms 

of Mchine Tools 
Parviz Kahhal  - 1396 

و  یببر ترک ياآالت، مقدمهینماش یطراح

 هاینساز و کارها و ماش یلتحل
Robert.L.Noton 

 ینقدعل

 یچوپان

دانشگاه صنعتی 

 سهند
1381 

 nance andMainte Machine Tool

Rebuilding 

William 

PorrittJohn  ,

Litton 
 Machinery 

Publishing 
1971 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 توسط دو مدرس:مشترک تدریس 

 هندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیدکارشناسی ارشد یا دکتري م (1

 یا دکتري مهندسی برق گرایش کنترل( کارشناسی ارشد 2

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 متر 211با مساحتی بیش از  CNCهاي تراش، فرز و مجهز به دستگاه ابزارشینماکارگاه 

 ابزار هايماشینتجهیزات تست و کالیبراسیون 

 تجهیزات نصب، تعمیر و نگهداري

 

 روش تدریس و ارائه درس

در  ساعت 1وزشی )هاي آمها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، کاتالوگ و فیلمبا استفاده از رسانهتوضیحی نظري: 

 هفته(

 ساعت در هفته( 4ها توسط مدرس در کارگاه و حضور کارشناس کمکی )عملی: اجراي عملی مهارت
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

پروژه تحقیقی تعریف شده در راستاي تکمیل مطالب سرفصل با  ،ه شده و پرسش پاسخ تکوینیئعملی: گزارش کارهاي ارا

 آزمون شفاهی پایان دورهو  دید مدرسصالح 

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Porritt%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Porritt%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Litton%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Litton%22
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 2مقاومت مصالح  درس -3-6
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 کاربرديریاضی  :هم نیاز

ست که اي افراهم کردن دست مایه و کلی حالت در هاآن مکانیکی رفتار و مهندسی مواد استحکاممطالعه  هدف کلی درس:

هاي باربر را تحلیل و طراحی کنند. تحلیل و طراحی هر گوناگون و سازه هايماشین ،مهندسان آینده بتوانند با استفاده از آن

 .هاستتغییر شکل ها وها، کرنشتنش محاسبه شامل معلومسازه 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

هاي محوري، عرضی، پیچشی و هاي ناشی از بارگذاري، کرنش و تغییر شکلتنشدانش: 

 1 2 خمشی، قانون هوک، مدول کشسانی، ضریب پواسون، مدول برشی و مسائل نامعین استاتیکی

 - مهارت:

2 

کاربرد آن در حل  اي در اثر چرخش محورها وهاي صفحهتبدیالت تنش و کرنشدانش: 

براي  "مور"و صفحات اصلی، بیشترین تنش برشی در صفحه، دایره  هامسائل مهندسی، تنش

 اي و کرويها در مخازن تحت فشار جدار نازک استوانهتنش و ايهاي صفحهها و کرنشتنش
8 1 

 -مهارت: 

3 

هاي اصلی در یک تیر، تغییر شکل تیرها تحت بارگذاري صفحات اصلی و تنشدانش: 

، شرایط مرزي، تعریف منحنی کشسانی تیر توسط توابع عرضی، معادله منحنی کشسانی

و کاربرد آن در طراحی و حل تیرهاي  "برهم نهی"مختلف، تیرهاي نامعین استاتیکی، روش 

 نامعین استاتیکی

12 1 

 - مهارت:

4 

 هاي دو سر پین، ضریب الغريبراي ستون "فرمول اویلر"ها، بار بحرانی، پایداري سازهدانش: 

 1 4 هایی با شرایط انتهایی متفاوتفرمول اویلر براي ستون تعمیم و

 - مهارت:

5 

انرژي کرنشی، چگالی انرژي کرنشی، مدول چقرمگی، مدول برجهندگی، انرژي دانش: 

هاي محوري و خمشی، انرژي هاي عمودي ناشی از بارگذاريکرنشی کشسان براي تنش

هاي عرضی و پیچشی، کار و انرژي رگذاريهاي برشی ناشی از باکرنشی کشسان براي تنش

 "انرژي –کار "تعیین تغییر مکان ناشی از یک بار متمرکز به روش  و در اثر یک بار متمرکز

6 1 

 - مهارت:

 1 32 جمع

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
را  هاآنرژي آشنا شده و بتوانند مسائل مربوط به هاي انها و روشهاي تنش و کرنش، تغییر شکل تیرها، ستونبا مفاهیم تبدیل

 حل نمایند.

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Mechanics of Materials 

Ferdinand P. Beer 

E. Russell Johnston, Jr. 

John T. DeWolf 

David F. Mazurek 

 واحدیان ابراهیم

 فرشید واحدیان

نشر علوم 

 دانشگاهی
1395 

History of Strength of 

Materials 

Stephen P. Timoshenko 
James M. Gere 

Barry J. Goodno 

غالمحسین 

 مجذوبی

 محمود نیلی

دانشگاه بوعلی 

 سینا )همدان(
1391 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 و ساخت و تولید کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 هاي آموزشی استانداردکالس آموزشی مجهز به رسانه

 

 درسروش تدریس و ارائه 

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، کاتالوگ و فیلمبا استفاده از رسانه توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیانو  ترمپایانهاي تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون
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 ابزار هايماشیناجزاء  طراحیرس د -3-7

 تخصصی نوع درس:

 2مقاومت مصالح  :نیازپیش

 - :هم نیاز

 ابزار هايماشینها و هاي طراحی و انتخاب اجزاء ماشینیادگیري اصول کارکرد، روش هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

بندي کلی تقسیمابزار،  هايماشین، بررسی عملکرد هاي ابزاراشینمدي بنتقسیمدانش: 

شناسایی اجزاي مختلف  و براده بردارياصول تئوري ابزارها، بررسی عملکرد ابزارها، 

 ها(ها و یاتاقانها، محورها، کالچدنده)بدنه، مولدهاي حرکت، جعبه ابزار هايماشین

2 1 

2 

بدنه، استقرار ، تعادل وزنی، ها از نظر طراحی و ساختهخصوصیات بدن، هابدنه دانش:

نه، بررسی بد بدنه، بررسی و محاسبه نیروهاي طبیعی وارد بر روش تولیدبدنه،  انتخاب مواد

بدنه، بررسی و محاسبه  عملیات حرارتی، بدنه وارد بر براده برداريو محاسبه نیروهاي 

بررسی و محاسبه انواع  و ت دینامیکی بدنهمقاوم، بررسی و محاسبه مقاومت استاتیکی بدنه

 ارتعاشات وارده بر بدنه

2 1 

3 
، الکتروموتورهاي دور متغیر، دور ثابت به عنوان محرک اصلی لکتروموتورهايا دانش:

کیلووات یا  برحسبها محاسبه توان مورد نیاز محرک و لیکی و پنوماتیکیهیدروهاي موتور

N.m 

2 1 

4 

ها، هاي مسطح، جنس تسمه، طراحی تسمه، انواع چرخ تسمهتسمه ها،دانش: انواع تسمه

ها، نیروهاي وارد بر تسمه، طراحی انتقال قدرت به وسیله چگونگی باالنس کردن چرخ تسمه

انواع ، ابزار هايماشینتسمه در تسمه، کاربرد انتقال قدرت توسط تسمه و چرختسمه و چرخ

 زنجیررت توسط زنجیر و چرخزنجیر و طراحی انتقال قدزنجیر و چرخ

2 1 

5 

-مدول هاي استاندارد،ها، گامدندانهها و قواعد تقسیم دندانهها، انواع دندهچرخ دانش: انواع

 دنده ساده، پروفیل استانداردچرخ، مرکب يهادندانه هاي استاندارد و روش انتخاب مدول،

-، نیروها و تنشدندانهجایی پروفیل هها، منحنی اینولوت، جابدندانه، حداقل تعداد دندهچرخ

، نیروهاي وارد دندانهمایل، کمترین تعداد  دندانه شناختهاي مارپیچ، دندهچرخدندانه، هاي 

ي مخروطی، روابط هادندهچرخ، دنده مارپیچهاي ایجاد شده در چرخمایل، تنش دندانهبر 

، نیرو و تنش دندانهه جزئیات انحراف محور و زوایاي مخروط، کمترین تعداد دندانه، محاسب

و چرخ  دندانه حلزونمحاسبات  و دندههاي حلزونی، انواع چرخدندهچرخ، مخروطی دندانه

جنس  هاي داخلی،دندهانواع چرخ حلزونی، دندانهها، راندمان دندانهحلزون، نیرو و تنش 

انتخاب تلرانس  و ابزار هايماشینهاي پیشروي و سرعت در دنده، طراحی جعبههادندهچرخ

 ها،دندهها و جعبهدندهدر چرخ

6 1 

6 
ابزار و  هايماشینهاي مختلف هاي مورد استفاده در اسپیندل و قسمتراحی محورط :دانش

 انتخاب جنس مناسب براي آن
2 1 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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7 

ها، محاسبه نیروي وارده بر ها، محاسبه نیروي وارده بر یاتاقاندانش: معرفی انواع یاتاقان

هاي یاتاقان، اصول طراحی اي لغزشیهیاتاقانها، اصول طراحی دندهها از چرخقانیاتا

 ،هاآنکدگذاري روش ها و انواع یاتاقان، هاي هیدرودینامیکییاتاقان، اصول طراحی غلتشی

ها، انتقال حرارت در در یاتاقان روان کاريو اصول  هاروانکارهاي مورد استفاده در یاتاقان

هاي مورد تلرانس ها وبار استاتیکی و دینامیکی، عمر یاتاقان تحملظرفیت محاسبه  ،هایاتاقان

هاي مربوط به انواع محورها در طراحی و انتخاب یاتاقانو  هااستفاده در انواع یاتاقان

 ابزار هايماشین

4 1 

8 

هاي با الچت و االستیک، کب، اتصال محورهاي ثاهاآنها، ترمزها و طراحی انواع کالچدانش: 

 ،شعاعی و مخروطی، مغناطیسی و هیدرودینامیکی، دیسکی هايوصل، کالچ قابلیت قطع و

 هاآنابزار و روش کار  هايماشینهاي مورد استفاده در ، کالچکالچ گریز از مرکز

3 1 

8 

، به عنوان محرک پیشروي، الکتروموتورهاي دور ثابت هاي پیشروي مکانیکیمحرک دانش:

، هیدروموتور به عنوان محرک پیشروي، به عنوان محرک پیشروي متغیرورهاي دور الکتروموت

، به عنوان محرک پیشروي ايپلهموتور ، سیلندر هیدرولیکی به عنوان محرک پیشروي

هاي هاي پیشروي، محاسبه نیروي انتقالی در پیچ و مهرهمحاسبات توان و گشتاور محرک

هاي رفت و هاي حرکت، طراحی مکانیزمشرويهاي پیرفتار دینامیکی محرکحرکتی، 

 ابزار هايماشینبرگشتی سریع در 

4 1 

9 

 ارتعاشات آزاد، ارتعاشات تحریک شده خارجی) هارفتار دینامیکی ماشیندانش: دانش 

بررسی  ،هاپذیري استاتیکی ماشینآزمایش تغییر شکل، نوسانات خود القا، نوسانات اجباري

ها در طول بررسی رفتار دینامیکی ماشین، کاريماشینها بدون روند رفتار دینامیکی ماشین

 (هاسازي رفتار دینامیکی ماشینبهینه و کاريماشینعملیات 

3 1 

11 
ها، طراحی )طراحی پرس براده برداريتولیدي بدون فرایند  هايماشیندانش: اصول طراحی 

 ...( ها وغلطک
2 1 

 - - طبازدید از مراکز تولیدي مرتب 11

 1 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ابزار هايماشینها و توانایی شناسایی، محاسبات و طراحی اجزا ماشین -

 اي و حل مسئله با تکیه بر طراحی جدید، رعایت اخالق حرفهخالقیتپذیري، مسئولیت -
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 (منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 طراح نژاد یول - یدیانورشخ Charchut, Werner ابزار هايماشینطراحی 

 طراحی اجزاء ماشین شیگلی
Richard G. 

Budynas - J. 

Keith Nisbett 
 1395 نو پردازان ایرج شادروان

Machine Tool Design and 

Numerical Control 
Mehta  McGraw-Hill 2112 

Machine Tools Handbook: 

Design and Operation 
P H Joshi  McGraw-Hill 2117 

Shigley’s Mechanical 

Engineering Design 9th ed 
Budynas, R.G. and 

Nisbett, J.K., 
 McGraw-Hill 2111 

Machine Design an 

Integrated Approach 
Norton, R.L.  Pearson 

Prentice Hall 
2113 

Mechanical Design of 

Machine Elements and  

Machines 

.Collins, J.A  JohnWiley 

and Sons 
2119 

Fundamentals of Machine 

Component Design 
Juvinall & Marshak  John Wiley 2112 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

 ابزار هايماشینو ساخت  یطراحگذراندن دوره مدرسی درس 

 

 نیاز درس و تجهیزات و وسایل موردمساحت 

 ویدئوپروژکتور و يصرسمعی و ب زاتیو تجه وایت بردمجهز به 

 

 روش تدریس و ارائه درس

در ي پروژه کاربرد و یآموزش هايیمیشنان ها،یلمکتاب، جزوه، ف ی،آموزش هايحل مساله، استفاده از رسانه توضیحی،نظري: 

 ابزار هايماشین ءطراحی اجزا ینهزم
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 و افزارهاي تخصصیی، ارائه حل مسائل مربوطه با نرمدو آزمون کتبحداقل  حل تمرین، درس، کالس در پرسشنظري: 

 ابزار هايماشین ءطراحی اجزا ینهدر زم يپروژه کاربرد
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 و آزمایشگاه دقیق گیريهاي اندازهسیستم درس -3-8

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

-گیري انواع قطعات استاندارد و دقیق و قطعات صنعتی با استفاده از انواع وسایل اندازهکنترل، تست و اندازه کلی درس: هدف

 مدرن و کنترل گیري

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 هادندهگیري و تست چرخهاي اندازهمقدمه، یادآوري و تکمیل بحثدانش: 

هاي نوین ها با استفاده از دستگاهدندهتست پارامترهاي مختلف چرخگیري و مهارت: اندازه 3 1

 هاي مختلف( و روشGMMها )ازجمله دندهگیري چرخاندازه

2 

)پروژکتور سطح(، ویدئوپروژکتور،  پروفایل پروژکتورگیري، میکروسکوپ اندازهدانش: 

(، اتوکالیماتور، تلسکوپ VMM/VMSویدئوئی ) ،تصویريگیري اندازه هايماشین

 امتدادیاب و انگل دکور

3 6 
ها، قطعات استاندارد و دقیق و قطعات صنعتی با استفاده از انواع گیري انواع گیجاندازهمهارت: 

گیري تصویري اندازه هايماشینها، پروفایل پروژکتورها و ویدئوپروژکتورها و میکروسکوپ

 یویدئوئ –

زوایاي مختلف قطعات و محورها با استفاده از اتوکالیماتور، انگل دکور و  کنترلگیري و اندازه

 تلسکوپ امتدادیاب

3 

معیارهاي استاندارد طول طبیعت نور، تداخل امواج، اینترفرومتري، تعیین تختی، توازي دانش: 

 (Optical Flatگیري طول بوسیله شیشه تخت نوري )و اندازه
3 2 

میزان تختی، توازي و طول قطعات استاندارد و دقیق و قطعات  کنترلگیري و اندازهمهارت: 

 (Optical Flat & Optical Parallelصنعتی با استفاده از شیشه تخت نوري )

4 

کمپراتورها )تعریف کمپراتور، طرح کمپراتور، اصول کار کمپراتورها، انواع کمپراتورها: دانش: 

مکانیکی، هوائی )پنوماتیکی(، الکتریکی، الکترونیکی و مایعی -کانیکی، نوريکمپراتورهاي م

 6 4 )هیدرولیکی((

ها، قطعات استاندارد و دقیق و قطعات صنعتی با انواع گیجکنترل گیري و اندازهمهارت: 

 استفاده از انواع کمپراتورها

5 

بعدي، سه رو پورتابل(، اسکن )تماسی، غیر تماسی یگیري مختصاتاندازه هايماشیندانش: 

 بارگیري مدوري و بالاندازه هايماشینو  (Scanner-CMM) هاي تولید ابرنقاطدستگاه

ها، قطعات استاندارد و دقیق، تجهیزات و قطعات گیري و تست انواع گیجاندازه مهارت: 6 3

گیري سه اندازه ايهماشین، یگیري مختصاتاندازه هايماشینصنعتی با استفاده از انواع 

 هاي تولید ابرنقاطبعدي و دستگاهسه ر، اسکنبالبارگیري مدوري و اندازه هايماشینمحوره، 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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6 

کالیبراسیون )تعریف کالیبراسیون، اصول کالیبراسیون، کالیبراسیون و استانداردهاي ایزو دانش: 

..(، خطاها و روش محاسبه .و سنجزاویه، روش کالیبره کردن )انواع کولیس، میکرومتر، 11112

 نامه مترولوژي(، واژههاآن
1 6 

 Optical Parallel مهارت: کالیبره کردن میکرومتر با استفاده از

7 

هاي هیدرولیک، گیري نیرو از جمله لودسلگیري نیرو )انواع تجهیزات اندازهدانش: اندازه

 3 1 (یکو الکترومکانی یهاي مکانیکهاي پنوماتیک و روشلودسل

 هاي مختلفگیري نیرو در تجهیزات مختلف با استفاده از لودسلمهارت: اندازه

8 
 -دانش: 

1 1 
 هایی که در این زمینه فعالیت دارند.بازدید از مراکز و آزمایشگاهمهارت: 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
گیري و کنترل گیري و توانایی اندازهگیري مدرن، کالیبراسیون و رفع عیوب وسایل اندازهتوانایی به کارگیري وسایل اندازه -

 گیري و کنترل مدرنقطعات استاندارد و دقیق و قطعات مختلف صنعتی با استفاده از انواع وسایل اندازه

 کار گروهیو  شایستگی استفاده از دانش در عمل، خالقیتپذیري، مسئولیت -

 

 رسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع د -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Metrology for 

Engineering 

 J.F.W. Galyer & C.R. 

Shotbolt 
 Thomson Learning 1991 

A Text Book of 

Engineering 

Metrology 
I.C. Gupta 

 Dhanpat Rai 

Publications (P) Ltd.-

New D 

2114 

Fifth 

Edition 

Measurement Systems E. O. Doeblin 
 McGraw-Hill 

Science/Engineering/

Math 

2113 

Fifth 

Edition 
Instrumentation 

Measurement and 

Analysis 

B.C. Nakra & K.K. 

Chaudhry 

 
McGraw-Hill 

2119 

Third 

Edition 

Engineering 

Metrology 

And Measurements 

N.V. Raghavendra & 

L.Krishnamurthy 

 
Oxford University 

Press 

2113 

first 

Edition 

 گیري دقیقهاي اندازهسیستم

حریرپوش،  محمدجواد

و سید  محمود زادهمحمدتقی 

 مصطفی ضیائی

 1386 آذریون 

 1391 آشینا  الیاس حدادي گیريهاي اندازهسیستم
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 ل سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبطسا 5حداقل کارشناسی ارشد ساخت و تولید، 

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فنی و حرفه

 و آزمایشگاه دقیق گیريهاي اندازهگذراندن دوره روش تدریس درس سیستم

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

عدد و از  2هاي معمولی از هر کدام کولیسعدد، انواع کولیس )از  B 11عدد، صفحه صافی گرید  11میز استاندارد کار  -

عدد(،  2عدد و از خاص  3عدد، انواع میکرومتر )از میکرومترهاي معمولی از هر کدام  5عدد(، کولیس مرکب  2نوع خاص 

 111باالي  REFهاي گرید عدد، یوهانسون 2هاي مختلف از هر کدام عدد، فرمان 11پایه میکرومتر  عدد، 3میکرومتر پیچ 

جعبه،  3متري میلی 8-7تایی  11گیري هاي اندازهجعبه، میله 3متري میلی 3-4تایی  11گیري هاي اندازهجعبه، میله 3ی تای

هاي جعبه، ساچمه 3متري میلی 19-21تایی  11گیري هاي اندازهجعبه، میله 3متري میلی 9-11تایی  11گیري هاي اندازهمیله

-میلی 11-1گیري عدد، ساعت اندازه 2سنج مختلف از هر کدام عدد، زاویه 3از هر کدام گیري در سایزهاي مختلف اندازه

متري از هر میلی 4و  3، 2هاي عدد، سه سیم با گام 2سنج  Rعدد،  2عدد، گام سنج  5گیري عدد، پایه ساعت اندازه 5متري 

گوشتی چهارسو و تخت از جعبه، پیچ 2ري گوشتی مینیاتوجعبه، پیچ 1هاي صافی سطح )راگوتست( سري، سنجه 2کدام 

 2عدد، دماسنج  3جعبه، قطعات صنعتی مورد نیاز از هر کدام  1 خمیربازيعدد،  1مهندسی  حسابماشینعدد،  2هرکدام 

عدد، دستگاه  1هاي مختلف از هر کدام عدد و گونیا با اندازه 2عدد، تراز مختلف از هر کدام  15صندلی مناسب  عدد،

 1دستگاه، ویدئوپروژکتور  1گیري دستگاه، میکروسکوپ اندازه 1دستگاه، پروفیل پروژکتور  1دنده ت چرخمخصوص تس

دستگاه، تلسکوپ امتدادیاب  1دستگاه، اتوکالیماتور  1( VMM/VMSویدئوئی ) ،گیري تصویرياندازه هايماشیندستگاه، 

جعبه در سایزهاي مختلف،  Optical Parallel 2، جعبه کامل 1دستگاه، شیشه تخت نوري  1دستگاه، انگل دکور  1

دستگاه،  1دستگاه، کمپراتور الکتریکی  1دستگاه، کمپراتور هوائی  1مکانیکی -دستگاه، کمپراتور نوري 1کمپراتور مکانیکی 

 1 بعديسه ردستگاه، اسکن 1 یگیري مختصاتدستگاه، ماشین اندازه 1دستگاه، کمپراتور مایعی  1کمپراتور الکترونیکی 

و لودسل هیدرولیک و  دستگاه 1 دستگاه تولید ابرنقاط دستگاه، 1از هر کدام گیري مدوري و بال بار دستگاه، ماشین اندازه

 دستگاه 1از هر کدام  پنوماتیک

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، پژوهش، کار گروهی و مطالعه موردي، پروژهکارگاهاي، تمرین و تکرار، ، مباحثهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

، (یابی، رفع عیب و ...عیب) هاي شفاهی، امتحان کتبی، تحقیق، تکالیف، آزمون عملی، عملکردي، آزمون شناساییپرسش

اي پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار سازي شده، پرسشهاي شبیهانجام کار در محیط

 سنجی و ارائه گزارش کار جموعه کار، خود، پوشه م(و ...
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 گري و کارگاهسازي و ریختهمدل درس -3-9

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

گیري انواع مدل همراه نحوه قالببه تکه و دوتکه هاي یکسازي و تهیه انواع مدلکلیات مدل شناخت هدف کلی درس:

 سطح جدایش و تهیه ذوب فلزات و بارریزي فلز مذاب به داخل قالب برحسب

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

انواع سازي، خارج کردن مدل از قالب، ها، اضافات مدلسطح جدایش دانش: انواع مدل،

 سازيستانداردهاي مدلا و سازياتصاالت مدل جنس مدل،
3 8 

ماهیچه و جعبه ماهیچه )ماهیچه افقی، ماهیچه عمودي، ماهیچه  ،قالب ،مهارت: ترسیم مدل

 اي(پوششی، ماهیچه آویز و چکمه

2 

 و بعديچاپگر سهاستفاده از  و یونولیت ،فلزي، ها چوبیشناسایی عملی انواع مدلدانش: 

 هادر تهیه مدل CNC دستگاه
2 8 

، ساخت مدل غیریکنواخت چوبییکنواخت و با سطح جدایش تکه یک ساخت مدلهارت: م

 CNCو دستگاه  بعديیونولیتی، ساخت مدل با پرینتر سه

3 

 کاري مدلکاري و رنگدانش: شناخت انواع چوب و اصول تخته چسبانی، بتونه

 و جعبه ماهیچه افقی گاه، ساخت مدل ومهارت: ساخت مدل و جعبه ماهیچه با دو تکیه 4 1

 ايساخت مدل و جعبه ماهیچه چکمه

4 

گري، گیري، مزایا و معایب ریختههاي قالبگري و انواع روشهاي ریختهدانش: انواع روش

هاي کنترل گري و با ذکر مثال از طراحی تا تمیزکاري، روشمراحل تولید قطعه با روش ریخته

هاي گري با قالبواع تجهیزات و ابزارها )در ریختهگري شده، معرفی انکیفی قطعات ریخته

هاي هاي دائمی )قالبگري در قالبمصرفی )مواد مصرفی قالب و اجزاي قالب(، ریخته

-هاي دایکست و اجزاي دستگاه دایکست( و شمشگري دایکست )مواد قالبفلزي(، ریخته

 گريو نکات ایمنی در ریختهپیوسته و ناپیوسته(( ریزي پیوسته، نیمههاي شمشریزي )قالب

4 4 

 گريمهارت: شناسایی و نحوه استفاده از تجهیزات ریخته

5 

گیري، تحلیل علت افزودن مواد افزودنی به ماسه هاي ساخت مخلوط ماسه قالبروشدانش: 

و  2COگیري )ماسه تر، ماسه گیري، شرایط و روش نگهداري مخلوط ماسه قالبقالب

گیري انواع ، نحوه قالب2COگیري با ماسه تر و هاي قالبباکس(، روشمخلوط ماسه ُکلد 

 گاهی و تغذیهمدل و طراحی سیستم راه
2 2 

، کُلد باکس و 2COگیري )ماسه تر، ماسه هاي قالبسازي انواع ماسهمهارت: تهیه و آماده

 هات باکس(

 6 2ل علت افزودن مواد افزودنی، سازي، تحلیدانش: ماهیچه و کاربرد آن، مواد اولیه ماهیچه 6

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 دهی ماهیچههاي استحکام بخشی و نگهداري مخلوط ماسه ماهیچه و نحوه پوشانروش

 اي و پوششی(مهارت: تهیه انواع ماهیچه )ماهیچه افقی، عمودي، چکمه

7 

هاي ذوب، مواد اولیه جهت ذوب و عملیات کیفی مذاب دانش: انواع فلزات، انواع کوره

گیري(، نمودار انجماد فلزات و آلیاژها، نحوه آلیاژسازي پایه آلومینیم و دایی و سرباره)گازز

هاي ذوب آلومینیم و مس و انجام عملیات کیفی روي سیالیت انواع فلزات و آلیاژها، روش

 مذاب

2 4 

 مهارت: ذوب آلومینیم و مس و انجام عملیات کیفی روي مذاب

8 

 -دانش: 

1 28 

گیري اي(، قالبو پوسته 2COاي تر، هاي موقت )ماسهگري قالبگیري و ریختهالبقمهارت: 

گري مدل با سطح جدایش گیري و ریختهگري مدل یک تکه و دو تکه، قالبو ریخته

-سازي(، قالبدار )با ماهیچهگري مدل ماهیچهگیري و ریختهیکنواخت و غیریکنواخت، قالب

 ي دائمی باز و بستههاگري در قالبگیري و ریخته

9 
 -دانش: 

1 1 
 هایی که در این زمینه فعالیت دارند.بازدید از مراکز و آزمایشگاه مهارت:

 64 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 گري انواع فلزات و آلیاژها به صورت عملی و کارگاهیسازي و ریختههاي مدلکسب مهارت الزم در زمینه-

 کار گروهیو  شایستگی استفاده از دانش در عمل، خالقیتپذیري، مسئولیت -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

ها و اصول پیشرفته طراحی مدل

 گريهاي ریختهقالب
 1392 پیوسته - مراد سلیمی

ASM Hand book vol.15 

Casting ASM International 
- - - 1999 

 جان کمبل گري پیشرفتهریخته
محمدعلی 

 بوترابی
 1385 دانشگاه علم و صنعت ایران

 گرياصول ریخته
و  جالل حجازي

 پرویز دوامی
 

 1395 دانشگاه علم و صنعت ایران -

Edition,  th9Metals Handbook, 

Vol 15/ASM 1988 
- - - 1988 

Edition,  th8dbook, Metals Han

Vol 15/ASM 1988 
- - - 1988 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط 5حداقل کارشناسی ارشد ساخت و تولید،  -

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فنی و حرفه -

 

 تجهیزات و وسایل مورد نیاز درسمساحت و 

 هاآنریزي اي و ذوبو پوسته 2COاي تر، هاي موقت شامل ماسهگري براي ساخت قالبریختهکارگاه  -

گیري، کوبه، سرند دستی، فرچه مویی، ابزار قاشقی، ابزار گیري، درجه قالبگیري شامل )میز قالبابزار و تجهیزات قالب -

 عدد( 15ه راهگاه از هر کدام و لول هواکشپاشنه، سیخ 

 گیريپودر جدایش و مواد افزودنی قالب ،2COمواد مصرفی مورد نیاز شامل: انواع ماسه، بنتونیت، چسب  -

گیر، بوته گرافیتی، کاورال، انبر شارژکن، کاله ایمنی، سرپوش ضد جرقه، کفش ابزار و تجهیزات ذوب شامل )مالقه، شالکه -

 عدد( 15باس ایمنی از هر کدام ایمنی، دستکش نسوز و ل

گیري، انواع اره سازي شامل )چوب، گیره، مغار، رنده، انواع وسایل اندازهسازي و ابزار و تجهیزات مربوط به مدلمدل میز -

 بعديپرینتر سهو  عدد( 15و دستگاه برش چوب، چسب چوب و ... از هر کدام 

 هاآنریزي ته و ذوبهاي دائمی باز، بسگري با قالبریختهکارگاه  -

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، پژوهش، کار گروهی و مطالعه موردياي، تمرین و تکرار، کارگاه، پروژه، مباحثهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

، (.یابی، رفع عیب و ..عیب) هاي شفاهی، امتحان کتبی، تحقیق، تکالیف، آزمون عملی، عملکردي، آزمون شناساییپرسش

 سنجی و ارائه گزارش کار هاي عملی و انشایی، پوشه مجموعه کار، خودپرسش
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 و آزمایشگاه غیر مخربهاي تست درس -3-11

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 کارجهت تعیین صحت و سالمتی قطعه غیر مخربهاي ستتوانایی انجام بازرسی جوش و ت هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا یفرد

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

در  غیر مخربهاي مخرب و دانش: مقدمه، ضرورت بازرسی، تعریف و هدف از آزمایش

، ر مخربغیهاي مخرب و ، انواع آزمایشغیر مخربهاي مخرب و آزمایشمزایاي صنعت، 

 4 2 اصطالحات انگلیسی مربوطه و بررسی انواع عیوب معمول در جوشکاري

هاي مخرب شامل کشش، ضربه، فنی جوش، تست هاي بازرسیمهارت: بررسی و تکمیل فرم

 پیچش و خمش

2 

، ماکروسکوپ، بینذرهها، دانش: بازرسی به روش چشمی، توضیح در مورد انواع گیج

پ و سایر تجهیزات مورد استفاده در بازرسی چشمی، انواع مختلف میکروسکوپ، بوروسکو

 ، عیوب حین کار، تفسیر استانداردکاريماشینعیوب، عیوب ذاتی، عیوب زمان تولید و 

ASMEها و کاربردها، مزایا، محدودیت 
2 6 

، نحوه Fillet ،AWS ،Cambridge ،Hi-Loهاي گیري و کنترل گیجمهارت: اندازه

 گچ حرارتی و بین، ماکروسکوپ، میکروسکوپ، بوروسکوپز ذرهاستفاده ا

3 

هاي نفتی، وري، حاللهاي غوطههاي تانکدانش: بازرسی به روش مایعات نافذ، انواع روش

ها، انواع عیوب، انواع آشکارسازها، بازرسی و هاي آبی، امولسیون، انواع تست بلوکحالل

ها و محدودیت مزایا، ،ASMEفلورسنت، استاندارد هاي تست به وسیله المپ ،عیوب تفسیر

 کاربردها
2 6 

مایعات نافذ قابل  و هاي فلورسنت، تست مایعات نافذ مرئیمهارت: تست به وسیله المپ

 شستشو

4 

هاي ایجاد میدان مغناطیسی، اصول دانش: بازرسی به روش ذرات مغناطیسی، انواع روش

-یسی، محلول ذرات و روش تهیه، تکنیکمغناط رزیسیسته یمنحنفیزیکی مغناطیس کردن، 

ماند، اصول جریان مستقیم و متناوب، مواد هاي آزمایش، کاربرد ذرات، روش مغناطیس پس

-بندي عیوب، مزایا، محدودیتزدایی، تمیزکاري نهایی، طبقهآزمایش، موقعیت عیب، مغناطیس

 ها و کاربردها

2 6 

توانایی استفاده از پراد، توانایی اعمال میدان مغناطیسی خطی مهارت: توانایی استفاده از یوک، 

 و دایروي براي آشکارسازي عیوب

5 
، کالیبراسیون و هاآندانش: بازرسی به روش مافوق صوت، انواع تست بلوک و کاربرد 

اي، تعیین اندازه عیوب، ضخامت سنجی، تست خوردگی مخازن، تست قطعات با پروب زاویه
2 8 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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ست، محاسبه محل عیب، انواع عیوب، روش ارزیابی عیوب در استاندارد هاي تتکنیک

ASME روش ارزیابی عیوب در استاندارد ،AWS ،نحوه نمایش دستگاه آنالوگ و دیجیتال ،

 ها و کاربردهامزایا، محدودیت

و دار دار، انواع پروب مایل و زاویههاي مایل و زاویهمهارت: نحوه استفاده از تست بلوک

، کالیبراسیون دستگاه، نحوه اعمال کوپلنت، نحوه تست قطعات جوش، هاآننحوه استفاده از 

 نحوه تعیین محل عیب و ضخامت سنجی

6 

دانش: بازرسی به روش رادیوگرافی، اهداف انجام تست رادیوگرافی، منابع پرتو و عوامل 

هاي رادیوگرافی، اصول اولیه ربینمواد اشعه ایکس، انواع دو هايماشینها و ثر، انواع المپؤم

هاي پرتونگاري، عیوب برروي ها، انواع تصویر، انواع عیوب، تکنیکرادیوگرافی، انواع فیلم

 ها و کاربردهافیلم، حد پذیرش عیوب، حفاظت در برابر تشعشع، مزایا، محدودیت

2 8 

 رادیوگرافیها در نحوه استفاده از شاخص و هاي رادیوگرافیمهارت: تفسیر فیلم

7 

دانش: بازرسی با جریان گردابی، اساس کار تست جریان گردابی، مشاهده تغییرات جریان 

 ها و کاربردهاگردابی، اجزاي تست جریان گردابی، مزایا، محدودیت
2 6 

مهارت: نحوه انجام تست جریان گردابی، بررسی ضخامت پوشش، یافتن میزان خوردگی در 

 ماده

8 

ساخت  بازرسی حین سرویس و)التراسونیک پیشرفته(،  TOFDرسی پیشرفته دانش: باز

 4 2 ها و کاربردها، مزایا، محدودیتلوله و خطوط فشار، ذخیره تحت  جوش مخازن

 TOFDمهارت: بررسی مخازن تحت فشار و خطوط لوله انتقال توسط تست 

9 
 -دانش: 

1 1 
 ی که در این زمینه فعالیت دارند.هایبازدید از مراکز و آزمایشگاه مهارت:

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 در سرفصل درس شدهمطرحهاي در مورد بحث غیر مخربهاي توانایی انجام بازرسی جوش و تست -

 اي و رعایت نکات ایمنی حین انجام کار، رعایت اخالق حرفهخالقیتپذیري، مسئولیت -
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 ابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(من -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

هاي مخرب و معرفی مبانی و اصول تست

 غیر مخرب براي مواد صنعتی و مهندسی

، دکتر محمد ریاحی

مصطفی  و محمد فرجی

 مطلوبی

- 

انتشارات دانشگاه 

علم و صنعت 

 ایران

1393 

 بهاي غیر مخرآزمون
ورنون جان و باري جی 

 هال

مسعودرضا 

 شاکري

دانشگاه صنعتی 

شریف و مؤسسه 

 انتشارات علمی

1395 

 هاي غیر مخرباصول و کاربرد تست

NDT در جوشکاري 

سی وي ، تی جایاکومار

 بالدو راج و سوبرامانیان
 1392 طراح مجید مصلی

 بري هال هاي غیر مخربآزمون
 و بهروز صالح پور

 اکبر آهنیعلی

دانشگاه صنعتی 

 سهند
1373 

 

 آموزشی و یادگیري مطلوب درس( شرایطاستانداردهاي آموزشی ) –د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مواد و متالورژي یا مهندسی ساخت و تولید

 و بازرسی جوش غیر مخربهاي گذراندن دوره تست

 

 حت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درسمسا

بین، ماکروسکوپ، میکروسکوپ، ، ذرهFillet ،AWS ،Cambridge ،Hi-Loهاي تجهیزات تست چشمی شامل گیج -

 بوروسکوپ، گچ حرارتی

 هاي مرجع براي انجام این تستهاي تست مایعات نافذ، نمونهتجهیزات تست مایعات نافذ شامل اسپري -

هاي مرجع براي صورت تر و خشک، نمونهه ناطیسی شامل یوک دستی، پراد، پودر ریز آهن بتجهیزات تست ذرات مغ -

 انجام این تست

هاي کالیبراسیون پروب مایل و پروب دار، صفحه نمایش، نمونههاي مایل و زاویهتجهیزات تست التراسونیک شامل پروب -

 ام این تستهاي مرجع براي انجنمونه و سنج التراسونیکدار، ضخامتزاویه

 هاي مرجع براي انجام این تستنمونه و هاي گردابیتجهیزات تست جریان -

 یوگرافیدراهاي تست شاخص و هاي رادیوگرافی آموزشی براي دانشجویانانواع فیلم -

 

 روش تدریس و ارائه درس

 زشیهاي آموها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، فیلمبا استفاده از رسانه توضیحینظري: 

 و بازرسی جوش غیر مخربهاي تست عملی: کار عملی در آزمایشگاه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

، (یابی، رفع عیب و ...عیب) هاي شفاهی، امتحان کتبی، تحقیق، تکالیف، آزمون عملی، عملکردي، آزمون شناساییپرسش

 ش کارسنجی و ارائه گزار هاي عملی و انشایی، پوشه مجموعه کار، خودپرسش

 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AA%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C+%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C+%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C+%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88+%D8%B1%D8%A7%D8%AC&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88+%D8%B1%D8%A7%D8%AC&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D9%84%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.lib.ir/book/60176014/آزمونهای-غیرمخرب/
http://www.lib.ir/book/60176014/آزمونهای-غیرمخرب/
http://www.lib.ir/book/60176014/آزمونهای-غیرمخرب/
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 کاريماشینتوانایی  درس -3-11

 تخصصی نوع درس:

 مایشگاهو آز دقیق گیريهاي اندازهسیستم :نیازپیش

 - :هم نیاز

 ريکاماشینطراحی و انتخاب ابزار مناسب جهت تولید بهینه و توانایی انتخاب شرایط مناسب  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

و چند لبه، مفهوم زوایاي ابزار در دست و ابزار حین  دو لبهدانش: هندسه ابزارهاي تک لبه، 

 هاآنکار و روابط ریاضی حاکم بر 
4 12 

هاي بزار بر خروجیابزار تراش تک لبه، مته و تحقیق تأثیر هندسه ا تیز کاريمهارت: 

 کاريماشین

2 

سرعت برشی، ضخامت براده تغییر ) و روابط ریاضی شامل کاريماشیناي دانش: مفاهیم پایه

، انرژي مخصوص تراش، ضریب براده برداري، نرخ کاريماشینشکل نیافته و یافته، توان 

 (انقباض براده و ...
6 8 

)نرخ براده برداري، ضخامت براده،  کاريماشیناي هگیري عملی فاکتورهاي پایمهارت: اندازه

هاي عملی و بررسی تجربی تأثیر فاکتورهاي ضریب انقباض براده و...( با طراحی آزمایش

 کاريماشینهاي بر خروجی کاريماشینمتغیر 

3 

، تئوري ارنست مرچنت، لی و کاريماشیننیروهاي ) هاي برش فلزات شاملدانش: مکانیزم

 8 6 (و پالمر و اکسلی و روابط ریاضی حاکم در برش فلزات و ...شافر 

 هاي مکانیزم برش فلزاتو بررسی عملی تئوري کاريماشینگیري نیروهاي مهارت: اندازه

4 

 کاريماشیندانش: سیاالت برش و کنترل دما در 

2 8 
هاي جراي تکنیکو ا کاريماشینهاي مهارت: بررسی عملی تأثیر سیاالت برش بر خروجی

کاري نظیر هاي متفاوت خنکو به کارگیري عملی با تکنیک کاريماشینگیري دما در اندازه

MQL و بررسی تأثیر اثرات آن 

5 

 دانش: تخمین عمر ابزار، روابط ساده و مبسوط تیلور

با طراحی رابطه تیلور  هايثابتمهارت: تشخیص اتمام طول عمر ابزارهاي تک لبه، استخراج  4 2

 آزمایشات عملی

6 

 دانش: سایش در سطوح ابزار و معیارهاي اتمام طول عمر ابزار

گیري و اندازه کاريماشینمهارت: بررسی میکروسکوپی سطوح ابزار تک لبه بعد از فرایند  4 2

 ها و سطوحها و تغییرات لبهسایش

7 

آل در تراشکاري، زبري ح ایده، زبري سطکاريماشیندانش: کیفیت جامع سطح حاصل از 

 4 2 سطح حقیقی

و بکارگیري  کاريماشینبر زبري سطح  کاريماشینمهارت: تحقیق تجربی اثر فاکتورهاي 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 64 32 تعداد ساعت
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 زنیروابط ریاضی تئوري در تخمین زبري سطح در تراشکاري، فرزکاري و سنگ

8 

 کاريماشیندانش: کنترل جریان براده در 

گیري عملی ضرایب عملی ابزارها با کنترل جریان براده متفاوت و اندازهمهارت: به کارگیري  4 2

 هاي عملیانقباض براده، شعاع انحناي براده و نسبت تراش با طراحی و اجراي آزمایش

9 

ایزو ابزار و روش انتخاب ابزار از  کدبنديابزار برشی،  کدبنديدانش: جنس استانداردهاي 

 ابزارسازي هاي معتبرهاي شرکتکاتالوگ
4 8 

و انتخاب ابزار براي قطعات مختلف  ابزارسازي هايشرکتهاي مهارت: استفاده از کاتالوگ

 صنعتی

11 

 ابزار هايماشیندانش: تست و کالیبراسیون 

مهارت: اجراي عملیات تست و کالیبراسیون مطابق با استانداردهاي مربوطه و کاتالوگ  4 2

 سازيماشین هايشرکت

11 
 -دانش: 

1 1 
 مهارت: بازدید از مراکز مرتبط

 64 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
و  تیز کاريبتوانند با دید علمی نسبت به  کاريماشینرود دانشجویان پس از گذراندن واحد درسی توانایی انتظار می -

 کاريماشینهاي بر خروجی هاآنو تأثیرات  کاريماشینمتغیرهاي مؤثر  اقدام نمایند. همچنین کاريماشینشناسایی ابزارهاي 

هاي مختلف را تحت کنترل درآورند. انتخاب ابزار مطابق با استانداردهاي شرکت هاآنرا به خوبی تشخیص داده و بتوانند 

 ابزار مختلف را داشته باشند. هايماشینابزارسازي و توانایی تست و کالیبراسیون 

 کار گروهیو  شایستگی استفاده از دانش در عمل، خالقیتپذیري، ئولیتمس -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Fundamentals of Machining and 

Machine Tools 

Geoffrey 

Boothroyd 
  3CRC Press; 

edition 
2115 

Metal Cutting Principles M.C.Shaw  CBS 2119 

Metal cutting and machine tools R.V. RAO  Springer 1998 

 ابزار هايماشینو  کاريماشینمبانی 
 ،رویدبوثجفري

 آنتونی نایتوینستون

 ،محمدرضا خویی

 محمدرضا افضلی

مرکز نشر 

 دانشگاهی
1391 

 1397 امیرکبیردانشگاه   محمدرضا رازفر و ابزارشناسی کاريماشیناصول 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-369212/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AB-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-369213/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-369213/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-369213/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-369213/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-369213/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-270019/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-270019/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-950/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-950/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/
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 ب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلو –د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

زنی، دریل، ابزار تیزکنی، سنگ رومیزي، انواع ابزارهاي تراشکاري هاي تراش، فرز، سنگمجهز به دستگاه ابزارماشینکارگاه 

-سنج، دستگاه دینامومتر براي اندازهگیري دقیق عمومی و صافیهاي ابزارسازي، اندازهیج شرکتمطابق با استانداردهاي را

، تاکومتر تماسی و نوري، دستگاه توقف سریع، IRحرارتی  ، دوربینIR ، ترمومترکاريماشینگیري نیروها و دماي 

 MQLري کاگرم و دستگاه سیستم خنک 11/1میکروسکوپ نوري انعکاسی، ترازو با دقت 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، کاتالوگ و فیلمبا استفاده از رسانه توضیحینظري: 

 ها توسط مدرس در کارگاهها با طراحی آزمایشاجراي عملی مهارتعملی: 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی، پروژه محاسباتینظري: 

 شفاهی پایان دوره آزمون و پاسخ تکوینی و پرسش ،گزارش کارهاي ارائه شده عملی:
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 هاي تولید مخصوصروشدرس  -3-12
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 ي اصول کارکرد و روش انتخاب فرایندهاي تولید مخصوصیادگیرتبیین اصول فرایندهاي تولید مخصوص،  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

با  هاآنها و مقایسه هاي تولید مخصوص، مزایا و معایب این روشمعرفی روشدانش: 

 1 1 هاي مرسومروش

 -مهارت: 

2 

هاي فرایند، متغیرهاي ورودي و خروجی ، عملکرد، قابلیت: تشریح دقیق فیزیک، اساسدانش

 هاي مبتنی بر فرایندهاي مکانیکی شامل:ها، مزایا و معایب هر یک از روشانواع روش

 WJMآب با جت  کاريماشین -

 AFMذرات ساینده با جریان  کاريماشین -

 AJM با جت جریان ساینده کاريماشین -

 USMصوت ق با امواج مافو کاريماشین -

 USWصوت جوشکاري با امواج مافوق  -

8 1 

 -مهارت: 

3 

 یو خروج يورود یرهايمتغ یند،فرا هايقابلیت عملکرد،اساس،  یزیک،ف یقدق یحتشر: دانش

 :الکتروشیمیایی شامل فرایندهايبر  یمبتنهاي از روش یکهر  یبو معا یامزا ها،روشانواع 

 ECM یاییبه روش الکتروشیم کاريماشین -

 ECG زنی به روش الکتروشیمیاییسنگ -

 ECP کاري به روش الکتروشیمیاییپرداخت -

 MFدهی به روش الکترومغناطیس فرم -

 EHFدهی به روش الکتروهیدرولیک فرم -

5 1 

 -مهارت: 

4 

 یو خروج يورود یرهايمتغ یند،فرا هايقابلیت عملکرد،اساس،  یزیک،ف یقدق یحشرت :دانش

 فرایندهايبر  یمبتنهاي تولید مخصوص از روش یکهر  یبو معا یامزا ها،روشاع انو

 الکتریکی شامل:

 EDMبه روش تخلیه الکتریکی  کاريماشین -

 WEDMوایرکات( ) به روش تخلیه الکتریکی سیمی کاريماشین -

 ECDGزنی به روش تخلیه الکتریکی سنگ -

 LMبا اشعه لیزر  کاريماشین -

 LW ي با اشعه لیزرجوشکار -

12 1 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 EBM با اشعه الکترونی کاريماشین -

 EBW جوشکاري با اشعه الکترونی -

 PBM با اشعه پالسما کاريماشین -

 MSاسپري فلز  -

 -مهارت: 

5 

 یو خروج يورود یرهايمتغ یند،فرا هايیتاساس، عملکرد، قابل یزیک،ف یقدق یحتشر دانش:

 یندهايبر فرا یمخصوص مبتن یدتول هاياز روش یکهر  یبو معا مزایا ها،انواع روش

 شامل: شیمیایی

 CHM به روش شیمیایی کاريماشین -

 PCM فتوشیمیایی کاريماشین -

   میکروبی( کاريماشین) کاريماشینبایو  -

4 1 

 -مهارت: 

6 
 1 2 هاي نوظهور و بروز تولید مخصوص با تشخیص استاد درسدانش: تشریح روش

 1 1 -مهارت: 

7 
 -دانش: 

1 1 
 هاي تولید مخصوصبازدید از مراکز فعال با زمینه کاري روشمهارت: 

 1 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 هاي تولید مخصوص، توانایی انتخاب فرایند صحیح روش تولید مخصوصتوانایی، شناسایی و محاسبات روش -

 و تفکرخالقیت، نوآوري  -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 V.k.Jain کاريماشین یشرفتهپ ایندهايفر
و  ینصراله بن

 عرب یمصطف
 1391 آزاده

Electrical Discharge Machining Elman C. 

Jameson 
 

Society of 

Manufacturing 

Engineers 
2111 

Ultrasonic Machining Suhas S. Josh  springer 2116 

Advanced Machining Processes Hassan El-Hofy  McGraw-Hill 2115 

هاي )روش هاي تولید مخصوصروش

 مدرن( کاريماشین
J. A. Mc Ceough 1391 طراح فرزاد بیغال 

 



51 

 مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري  –د

 هاي مدرسویژگی

 دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیدکارشناسی ارشد یا 

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 ویدئوپروژکتور و يسمعی و بصر زاتیو تجه وایت بردمجهز به 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ینهدر زمي پروژه کاربرد و یآموزش هايیمیشنان ها،یلموه، فکتاب، جز ی،آموزش هايله، استفاده از رسانهئ، حل مستوضیحی

 هاي تولید مخصوصروش
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمهاي تحقیقی و ارائه، آزمون کتبی پایانترم، پروژهآزمون میان حل تمرین، ،شفاهی پرسش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 ریزي فرایندبرنامهدرس  -3-13
 تخصصی نوع درس:

 هاي صنعتیتولیدي و تجزیه و تحلیل نقشه ابزارماشین :نیازپیش

 - نیاز: هم

ریزي فرایند و توانایی تدوین تکنولوژي ساخت محصوالت و قطعات مختلف هاي برنامهشناخت انواع روش هدف کلی درس:

 ریزي فرایندبا اصول برنامه

 رفصل آموزشیس -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 
 )دستی و کامپیوتري( ریزي فرایندهاي انجام برنامهدانش: شناخت مفهوم و انواع روش

2 1 
 -مهارت: 

2 

ریزي فرایند، مراحل و جزئیات ساخت و تولید دانش: معرفی انواع کارهاي الزم در برنامه

تجزیه و تحلیل نیازهاي قطعه، تعیین ابعاد و شکل مواد خام مورد ) محصول و قطعات

مورد نیاز،  هايماشیننیاز، اصول و نکات ضروري در انتخاب و توالی فرایندها و 

)ابزار برشی، قید و بست، قالب و ...(، تعیین پارامترهاي  انتخاب ابزارهاي مورد نیاز

 و ي مورد نیاز، محاسبه زمان و هزینه تولیدفرایندهاي مورد نیاز، تعیین ترتیب فرایندها

 (مستندسازي

2 1 

 -مهارت: 

3 

ریزي با برنامه هاآنو ارتباط  IATF 16949و  ISO 9111دانش: معرفی استاندارد 

 1 3 فرایند

 -مهارت: 

4 

، APQP ریزي فرایند و استانداردهاها و مستندات مرتبط با برنامهدانش: معرفی روش

PPAP ،OPC ،FMEA  ،و انواع آن، طرح کنترل و انواع آنSurvay Plan ،

مشخصات مهم محصول و فرایند و ماتریس مشخصات مهم محصول و فرایند، برگه 

(، لیست ابزارهاي مورد نیاز، طرح بسته بندي محصول، برگه OPS) عملیات تولید

 و ... MSA ،SPCعملیات بسته بندي، 

4 1 

 -مهارت: 

5 

 APQPریزي فرایند و ول مدیریت پروژه، گانت چارت و کاربرد آن در برنامهاص دانش:

براي مدیریت  Primavera یا MS Project ،افزار مدیریت پروژهمهارت: کار با نرم 9 2

 APQPپروژه 

6 

و معرفی یک مثال کاربردي از قطعات خودرو  APQPدانش: اصول و مراحل کار در 

 براي آن

افزاري براي پروژه براي هر دانشجو و کار عملی نرم APQPتعریف یک پروژه مهارت:  39 3

APQP  گانت چارت پروژه، نقشه نهایی، )از تهیه گانت چارت تا تکمیل پروژه

مشخصات مهم محصول، مشخصات مهم فرایند، ماتریس مشخصات مهم محصول و 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 گه تکنولوژي، طرح کنترل، نقشه مراحل، نقشه کنترل، برOPC ،PFMEAفرایند، 

(OPS ،لیست ابزارهاي مورد نیاز، لیست ابزارهاي کنترل ،)SPC  وMSA  براي یک

 (، برآورد هزینه و دیگر موارد مورد نیازدر تولیداندازه مهم 

 48 16 جمع
 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
افزار مدیریت پروژه ، توانایی استفاده از نرمAPQPحل کامل توانایی انجام مراریزي فرایند، هاي برنامهتوانایی اجراي روش -

 و توانایی مستندسازي تکنولوژي تولید

 ايو رعایت اخالق حرفه خالقیتپذیري، مسئولیت -
 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 Survey Plan راهنماي تهیه
محمدرضا عباسی، امیرحسین 

 دشتی زادهپیمان  و ولدخانی
 1384 خودروایران -

تجزیه و تحلیل عیوب بالقوه شکست و آثار 

 FMEAآن 
 1384 - - گستر سایپاسازه

 1381 - - ساپکو مرغوبیت مهندسی امور (MSA) گیرياندازه سیستم تحلیل و تجزیه

 - - - ISO 9111استاندارد 
آخرین 

 ویرایش

 - - - IATF 16949ستاندارد ا
آخرین 

 ویرایش
 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 هاي مورد نیازافزار نرمبا  CAD/CAMسایت 

 عدد 15ل کامپیوتر ست کام

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، فیلمبا استفاده از رسانه توضیحینظري: 

و دیگر کارهاي مورد  APQPافزارهاي مدیریت پروژه، انجام عملی تمامی مراحل و مستندات عملی: انجام عملی کار با نرم

 مربوطه افزارهاينیاز با نرم
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

 ریزي فرایندافزارهاي مرتبط با برنامهعملی: پروژه عملی کار با نرم
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 درس زبان تخصصی -3-14
 تخصصی نوع درس:

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

هاي تولید، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، مدیریت متون انگلیسی در زمینه روشتوانایی درک و ترجمه : هدف کلی درس

 و هانحوه گرفتن اطالعات از کاتالوگ و دفترچه راهنماي نصب و تعمیر و نگهداري دستگاه ریزي فرایند و تولید،و برنامه

 و ابزارها هاآنالحاقی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 اعت()س

 عملی نظري

1 
 وظایف مهندس ساخت و تولید دانش:

1 1 
 -مهارت: 

2 

با کار با انواع ابزار و  رابطهایمنی در محیط کار در ) ایمنی در کارگاه ساخت و تولیددانش: 

 1 1 (هاي مربوط به ساخت تولیددستگاه

 -مهارت: 

3 

کامپیوتر  کمک به ساخت تحلیل و افزارهاي طراحی،روش کار با نرمدانش: 

(CAD/CAE/CAM) 3 1 

 -مهارت: 

4 

 گیري )انواعمعرفی انواع ابزارهاي مخصوص اندازه) برداري صنعتیو نقشه گیرياندازهدانش: 

Comprator CMM, 3D SCAN, )... 1 2 (و 

 -مهارت: 

5 
 (.… ,EDM, USM, AFM) هاي تولید مخصوصروشدانش: 

2 1 
 -مهارت: 

6 
 شناسایی قطعات خودرودانش: 

2 1 
 -مهارت: 

7 
 کاريهاي خنکها و مایعها و ابزارگیرها، انواع روشانواع تیغچهدانش: 

2 1 
 -مهارت: 

8 
 ...( و کاريماشین، مراکز CNCتراش، سري )هاب، ابزار تولیدي هايماشیندانش: 

4 1 
 -مهارت: 

9 
 دهی فلزاتشکلها و اصول معرفی روشدانش: 

1 1 
 -مهارت: 

11 
 هاآنمکانیزم کارکرد و نحوه ساخت  ،هاهاي صنعتی، قسمتانواع قالبدانش: 

3 1 
 -مهارت: 

 1 1 هايماشینابزار و دفترچه راهنماي نصب و نگهداري و تعمیر  هايماشینهاي مکانیزمدانش:  11

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



55 

 ابزار

 -مهارت: 

12 
 ر ساخت تولید و بازرسی جوشد غیر مخربتست دانش: 

2 1 
 -مهارت: 

13 
 دینامیک و ارتعاشات در ساخت تولید دانش:

2 1 
 -مهارت: 

14 
 (CNCشرفته )یپ هايماشینطراحی و ساخت دانش: 

2 1 
 -مهارت: 

15 
 رباتیک و کاربرد آن در صنعت اصطالحات دانش:

2 1 
 -مهارت: 

16 
 کنترل کیفی و ریزي تولیدریزي فرایند، برنامهاصطالحات برنامه دانش:

2 1 
 -مهارت: 

 1 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
ها و دفترچه راهنماي کلمات، مفاهیم و اصطالحات انگلیسی دوره کارشناسی، توانایی استفاده از منابع، کاتالوگ شناخت-

 و تولید ها در حیطه رشته ساختانگلیسی دستگاه

 پذیريداري و مسئولیتامانت-

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Machining Fundamentals, 

Edition th11 
John R. Walker & 

Bob Dixon 
- G-W Publisher 2119 

Introduction To Basic 

Manufacturing Processes 

And Workshop Technology 
Rajender Singh - New Age 

International Ltd. 
2116 

Cutting tool Applications Jr. CMfge George 

Schneider 
- MCGraw Hill 2112 

انگلیسی براي دانشجویان مهندسی 

 ساخت و تولید -مکانیک
 1397 سمت  پورالدین جاللیجمال

اخت و زبان تخصصی مهندسی س

 تولید

و  ياکبرعلیکریم 

 محمدرضا صابري
 1398 دانشگاه فنی و حرفه اي 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A7%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
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 زشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آمو –د

 هاي مدرسویژگی

 مدرک تحصیلی: دکتري ساخت و تولید/ کارشناسی ارشد ساخت و تولید

 مرتبه علمی: استادیار/ مربی

 سال 2سوابق تدریس: حداقل 

 .باشدبا افراد فعال در عرصه صنعت می اولویتسوابق تجربی: 

 ايفنی و حرفه گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه

 گذراندن دوره روش تدریس درس زبان فنی

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 Data Projectorکالس معمولی مجهز به 

 

 روش تدریس و ارائه درس

ر د پرکاربردکلمات  یادگیريهاي تدریسی، اي، کار گروهی، مطالعه موردي، در همه ردیف، تمرین و تکرار، پروژهتوضیحی

 آن زمینه در اولویت اول است و ترجمه یا مطالعه تمامی مطالب بر عهده دانشجو است.
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 هاي شفاهی، آزمون کتبی و پوشه مجموعه کارپرسش
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 صنعتی هاينقشه تحلیل و تجزیه درس -3-15

 تخصصی :نوع درس

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 صنعتی آالت مکانیکیها و ماشیندستگاه اجرایی در نقشه ترسیم : توانایی تجزیه و تحلیل وهدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

هاي ترکیبی و همیت نقشهها )انواع نقشه و اشناخت مفاهیم و تعاریف اولیه در نقشه دانش:

 اجرایی(
1 2 

هاي ترکیبی و شناسایی انواع نقشه و توانایی توصیف و تشریع ویژگی نقشه تواناییمهارت: 

 اجرایی

2 

برداري صنعتی )مهندسی معکوس( از یک مجموعه و قطعات آن )گام به شناخت نقشهدانش: 

 4 1 گام(

 اقعی به صورت اسکچ اولیهو یشبرداري از یک توانایی نقشهمهارت: 

3 

هاي ساده تا متوسط )گیره، جک و ...(، شناخت شناخت عملکرد و طرز کار مکانیزمدانش: 

 مفهوم ماشین، مکانیزم و ...
1 3 

ها و معرفی و ارائه مثال ساده از این دو ها و مکانیزمتوانایی توصیف ویژگی ماشینمهارت: 

 مبحث

4 

 هاها و ماشینها، مکانیزمتاندارد در مجموعهشناخت اجزاي اسدانش: 

یاتاقان و ...( با توجه  توانایی شناسایی و توصیف اجزاي استاندارد ماشین )خار، پین،مهارت:  4 1

 به استانداردهاي مرسوم و موجود

5 

ها و پیاده کردن قطعات ها و مکانیزمشناخت اصول خواندن نقشه از روي مجموعهدانش: 

هاي کلی اژ( به کمک فاکتورهایی مانند استفاده از شماره روي قطعات، استفاده از اندازه)دمونت

ها، استفاده از انطباقی بر روي نقشه عالئمهاي تلرانسی و و جزئی روي نقشه، استفاده از اندازه

نوع برش و جهت هاشور در قطعات مجاور هم، استفاده از جدول نقشه ترکیبی و استفاده از 

 (هاآننیاز: شناسایی و انتخاب بهترین نماها و تعداد )پیش ر مجسمتصوی
1 8 

هاي ابعادي، پیاده کردن قطعات با کمک گرفتن از شماره قطعات، اندازه تواناییمهارت: 

هاي انطباقی، کمک گرفتن از نوع برش، جهت و فاصله هاشورها، مطالعه دار، اندازهانحراف

 ت موجود بودن(جدول و تصویر مجسم )در صور

6 

ها هاي دقیق اجرایی )به همراه تلرانسشناخت نقشه ساده اجرایی و لحاظ کردن اندازهدانش: 

 کیفیت سطح بر روي قطعه( عالئمو 
1 7 

هاي یک قطعه با لحاظ کردن )درج( اندازه يبراترسیم نقشه ساده اجرایی  تواناییمهارت: 

 کیفیت سطح بر روي قطعه )با توجه به عملکرد قطعه( ئمعالدار و هاي انحرافابعادي، اندازه

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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7 

 شناخت تصویر مجسم انفجاري، ویژگی و کاربرد آن )ترجیحاً ایزومتریک(دانش: 

1 4 
تصویر مجسم انفجاري براي یک مجموعه ساده و بیان قابلیت و ویژگی  تواناییمهارت: 

ت دمونتاژ شده به صورت )اسکچ تصویر مجسم انفجاري در معرفی بهتر یک مجموعه در حال

 کشی/ با استفاده از رایانه(دستی/ با استفاده از وسایل نقشه

8 

هاي دمونتاژي از محصوالت مختلف صنعتی در محیط پیرامون شناسایی نمونه مجموعهدانش: 

 زندگی
1 6 

گیره و ...(، هاي ساده )مثل تراش رومیزي، پانچ، منگنه، دمونتاژکردن مجموعه تواناییمهارت: 

 انتخاب تعداد نماها و بهترین نماها براي معرفی و توصیف قطعات و ...

9 

اصول خواندن نقشه قطعات دمونتاژ شده براي تهیه نقشه سوار شده )مونتاژي( با توجه دانش: 

ها، استفاده از جدول نقشه، گذاريو کمک گرفتن از فاکتورهایی مانند استفاده از شماره

کیفیت  عالئمدار و هاي انحرافو اندازهانطباق  عالئمها، استفاده از گذاريز اندازهاستفاده ا

 7 1 هاي انفجاريح و استفاده از تصویر مجسم و اهمیت نقشهوسط

توانایی سوار کردن )مونتاژ( قطعات با کمک گرفتن از شماره قطعات مجاور همدیگر، مهارت: 

دار و انطباقی بر هاي ابعادي، انحرافنقشه، اندازه در جدول شدهدرجاستفاده از مشخصات 

 و در نهایت استفاده از تصویر مجسم )در صورت موجود بودن( شدهتفکیکروي قطعات 

11 

هاي صنعتی دمونتاژ شده جهت تهیه نقشه مونتاژي آن سري مجموعهشناسایی یکدانش: 

 (مکانیزم آنهاي صنعتی دمونتاژي در قالب یک پروژه و بررسی )نمونه

توسط  8هایی که در بند هاي ساده )ترجیحاً مجموعهمجموعهتوانایی مونتاژ کردن مهارت:  5 1

د( و انتخاب بهترین نماها براي معرفی نقشه سوار نددانشجویان براي دمونتاژ انتخاب شده بو

 گذاري، تهیه جدول و ...هاي مناسب، شمارهشده، برش

11 

 هاي جدیدهاي قدیمی و تبدیل آن به روششهبازآفرینی نقدانش: 

توانایی ترسیم مجدد و بازآفرینی یک نقشه از استاندارد قدیمی به استانداردهاي مهارت:  2 1

 هاي مختلف )مونتاژ/ دمونتاژ(جدید در حالت

12 

ها هاي اختصاري )کاربرد صنعتی و اهمیت آن، نمایش قطعات و مکانیزمشناخت نقشهدانش: 

 3 1 ...(و 

 اختصاري استاندارد عالئمهاي اختصاري با توجه به توانایی خواندن نقشهمهارت: 

13 

-ها )در حرفهبندي، ثبت و روش بایگانی و آرشیو نقشهشناسایی شیوه کدگذاري، طبقهدانش: 

 هاي مختلف(
1 2 

ر دقت، سهولت در جدول نقشه به منظو شدهدرجتوانایی خواندن و شناسایی کدهاي مهارت: 

 و سرعت در سیستم بایگانی و یا استفاده مجدد از نقشه

14 

هاي هیدرولیک و پنوماتیک، هاي مختلف )شناخت نقشهکشی حرفهشناخت نقشهدانش: 

هاي گذاري و ...(، شناخت نقشههاي ساختمان )ترسیمات اصلی، برش، اندازهشناخت نقشه

 اري(هاي تأسیسات و جوشکبرق و شناخت نقشه
3 7 

هاي کاربردي ارائه شده هاي مختلف از روي نقشههاي حرفهتوانایی خواندن نقشهمهارت: 

)با اولویت: هیدرولیک، پنوماتیک، برق، جوشکاري، تأسیسات و  توسط استاد تخصصی

شود این قسمت از درس توسط استاد تخصصی مربوطه در کنار استاد )پیشنهاد میساختمان( 
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 ه شود(اصلی درس ارائ

15 

 -دانش: 

1 1 
تولیدي و تهیه گزارش کار کامل از -مهندسی-مهارت: بازدید دانشجویان از یک واحد فنی

و هاي صنعتی توسط دانشجویان کشی و تجزیه و تحلیل نقشهفرایند طراحی محصول، نقشه

 ارائه گزارش به استاد )خارج از وقت کالس( با مشورت و راهنمایی استاد مربوطه

 64 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
هاي برق، اصول نقشه شناخت ،توانایی درک تلرانس و انطباق در نقشه ،هاي مونتاژيتوانایی خواندن و تجزیه و تحلیل نقشه

 و هیدرولیک مهم مدارک اجزاء، شرح با پنوماتیک ی وهیدرولیک مکانیکی، نقشه اختصاري اجزاي شناخت ،نپالن ساختما

 ... وماتیک وپن

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

در  ISO استانداردهاي کامل

 کشی صنعتیهاي نقشهتکنیک
 1388 فدک ایساتیس - معطوفی اهللفتح

 کشینقشه کامل مرجع
W. Timm، H. 

Heidom، G. 

Kotsch، G. Strate، Otto 

Baucke 

 1391 طراح نژادولیعبداهلل 

 بوگلیوبوف فنی رسمتمرینات 
کانستانتینرویج سرگئی

 الیوبوفباگ
 1386 گنج هنر سعید آقایی

 1398 دانشگاه یزد محمود مرجانی - 2 کشی صنعتینقشه

 Guide du dessinateur هانیمهندسان و تکنس يراهنما

industriel 
 1389 مؤسسه فرزاندیشان سبز يدیوحعبدالنبی 

 1381 انتشارات خوارزمی باقر رجالمحمد - یرسم فن

 یصنعت یخوانو نقشه یرسم فن

 3جلد 
- 

حمیدرضا 

غالمرضایی و 

 یاتیبمحسن 

مؤسسه فرهنگی هنري 

 دیباگران تهران
1384 

 1395 پرورشآموزش و  - آموزش و پرورش 6/488کد  یرسم فن

 1395 طراح نژادعبداهلل ولی استریت-هیدرون-بوچ کشی صنعتینقشه

 يها براتلرانس یطراح

 مهندسان
 1389 طراح یکابل نیام والتر جردن

 مدرن مهندسی يگذارتلرانس
سسیل هوارد  و روالند هیل

 جنسن
 1381 يمهد ایانتشارات  بایاکبر جیعل

 یطراح يجداول و استانداردها

 سازيماشینو 
 1386 طراح نژادیولعبداهلل  اولریش فیشر رویتلینگن

https://www.gisoom.com/search/book/author-157568/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-W.-Timm/
https://www.gisoom.com/search/book/author-157568/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-W.-Timm/
https://www.gisoom.com/search/book/author-157565/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-H.-Heidom/
https://www.gisoom.com/search/book/author-157565/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-H.-Heidom/
https://www.gisoom.com/search/book/author-157565/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-H.-Heidom/
https://www.gisoom.com/search/book/author-157566/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-G.-Kotsch/
https://www.gisoom.com/search/book/author-157566/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-G.-Kotsch/
https://www.gisoom.com/search/book/author-157566/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-G.-Kotsch/
https://www.gisoom.com/search/book/author-157567/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-G.-Strate/
https://www.gisoom.com/search/book/author-157564/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-Otto-Baucke/
https://www.gisoom.com/search/book/author-157564/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-Otto-Baucke/
https://www.gisoom.com/search/book/author-157564/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-Otto-Baucke/
https://www.gisoom.com/search/book/author-449626/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%A6%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%81/
https://www.gisoom.com/search/book/author-449626/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%A6%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%81/
https://www.gisoom.com/search/book/author-271848/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3622/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D9%87%D9%86%D8%B1/
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D9%87%DB%8C%D9%84&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%D8%B3%DB%8C%D9%84+%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%D8%B3%DB%8C%D9%84+%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%D8%B3%DB%8C%D9%84+%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%B4+%D9%81%DB%8C%D8%B4%D8%B1+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%86&select-author=author-exact
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

لیسانس سال سابقه تدریس یا فوق 11کشی صنعتی با حداقل ید و یا لیسانس مهندسی نقشهلیسانس ساخت و تولفوق

 کشیسال سابقه تدریس نقشه 11مهندسی مکانیک با 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 مترمربع، تجهیزات میز رسم، ویدئوپروژکتور و تابلو 81حداقل مساحتی برابر با 

 

 درس روش تدریس و ارائه

 انفرادي به صورت تکمیلی و پروژه هر مبحث هايتمرین دانشجو، و استاد توسط تمرین انجام ،توضیحی -

آزمون یا از طریق ارائه را پیش از شروع این درس در قالب پیش زیرنیازهاي پیش هاياست توانایی موظفاستاد محترم  -

 نیازها ضعف و یا خللی وجود داشته باشدکرده و چنانچه در پیشه ها بر روي چند قطعه صنعتی از دانشجویان مطالبآموخته

به صورت موضوعی به رفع اشکال و ابهام دانشجو در هر سرفصل بپردازد، سپس یا از طریق ارائه منابع  هرا مرور کرد هاآن

 نیازهاي این درس شامل:پیش) هاي این درس شود.وارد سرفصل

 ک مدل )ترجیحاً شئی واقعی(توانایی ترسیم نماها از روي ی -1

 توانایی انتخاب و لحاظ کردن انواع برش با توجه به موقعیت و ویژگی قطعه -2

 توانایی ترسیم برش در قطعات مجاور همدیگر -3

 توانایی ترسیم تصویر مجسم یک قطعه در برش -4

 گذاري قطعات تکیتوانایی اندازه -5

 انطباقات در روي یک قطعهدار و هاي انحرافتوانایی درج اندازه -6

 کیفیت سطوح بر روي یک قطعه عالئمتوانایی درج  -7

)جوش، پرچ، پیچ و مهره، خارهاي انطباقی، خارهاي  دهندهاتصالاجزاي  -1خوانی اجزاي ماشین شامل: توانایی نقشه -8

-ها، فولی زنجیرها، چرخ تسمهها، چرخ دندانهحرکت و نیرو )چرخ دهندهانتقالاجزاي  -2 ها، پین، انگشتی و ...(فنري، گره

 ها، شاتون و ...(اجزاي خاص ماشین )سنگ -3بندها و ...( ها، فنرها، آبهاي لغزشی و غلتشی، کوبلینکها، یتاقان

ها و تهیه یک نقشه اجرایی کامل با توجه به تواناییبرداري از یک قطعه واقعی صنعتی )مدل حقیقی( توانایی نقشه -9

 ((وعات فوق)موض
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 طول در ارزشیابی و اشکال رفع و هفته طول در شده انجام کارهاي سنجش پروژه و و تمرین کالس، در کار انجام آزمون، -

 دوره

کند )مثل منگنه، پانچ، استاد محترم با مشارکت و هماهنگی با دانشجو یک مجموعه مکانیکی واقعی را انتخاب می -

و در خارج از وقت کالس با راهنمایی و زیر نظر  ترمطولاست در  موظفدتراش رومیزي، شیر آب و ...( و دانشجو مدا

هاي آموزشی این استاد یک نقشه اجرایی دقیق از کل مجموعه و تک تک قطعات مجموعه را با لحاظ کردن کلیه سرفصل

 به استاد ارائه نماید. ترمپایانفع اشکال و در نهایت در با راهنمایی استاد ر ترمطولزمان در درس تهیه کند و هم
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 دینامیک و ارتعاشات درس -3-16

 تخصصی نوع درس:

 معادالت دیفرانسیل :نیازپیش

 - :هم نیاز

 روزمره دینامیک کسب دید مهندسی از مسائل دینامیکی و توانایی تحلیل مسائل هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ي، اشاره به برابري درجه آزاد یممفاه ینامیک،و د ینماتیکس یمو تفه یفتعر یخچه،تار دانش:

، بیان SIیکاهاي طرفین تساوي در معادالت فیزیکی و تسلط بر استفاده از سیستم آحاد 

متعدد  هايمثالو جسم صلب و نحوه انتخاب هرکدام در شرایط مختلف، به همراه  مفهوم ذره

 .و ملموس

2 1 

 -مهارت: 

2 

شتاب –اي، تعریف شتابسرعت متوسط و لحظه–دانش: سینماتیک ذره: تعریف سرعت

 1 2 اي، بیان رابطه بین جابجایی و سرعت و شتاب توسط روابط و هندسهمتوسط و لحظه

 -مهارت: 

3 

بر نحوه انتگرال و  تأکید، هاآندانش: استخراج روابط اساسی سینماتیک و نحوه استفاده 

 1 3 پذیرگیري )مروري( و بررسی تمامی سناریوهاي امکانمشتق

 -مهارت: 

4 

-دانش: استفاده از روابط اساسی سینماتیک به صورت هندسی و استخراج اطالعات از منحنی

-جابجایی و شتاب-زمان، سرعت-زمان، شتاب –زمان، سرعت  –ان ها: نمودارهاي مک

 جابجایی
2 1 

 -مهارت: 

5 
 الخط: دستگاه مختصات دکارتی و تعمیم روابط به حرکت پرتابیدانش: حرکت منحنی

3 1 
 -مهارت: 

6 

هاي مختلف استخراج شعاع بر روش تأکیدمماسی و -دانش: دستگاه مختصات عمودي

 1 3 رانحناي مسی

 -مهارت: 

7 
 مختلف شتاب هايمؤلفهبر  تأکیددانش: دستگاه مختصات قطبی و 

2 1 
 -مهارت: 

8 
 هادانش: حرکات مقید و قرقره

2 1 
 -مهارت: 

9 
 دانش: حرکت نسبی

2 1 
 -مهارت: 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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11 

کاک و ، نیروي اصطSIدانش: سینتیک ذره )قانون دوم نیوتن، نیروي وزن در سیستم آحاد 

حرکت و حرکت اصطکاکی بر روي سطح  تفهیم تفاوت اصطکاک ایستایی و اصطکاک آستانه

 (دارشیب
3 1 

 -مهارت: 

11 

هاي کار و انتگرال روي مسیر از قانون دوم نیوتن و تعریف کمیت)دانش: قانون کار و انرژي 

کار نیروي  تانسیل، محاسبهانرژي جنبشی، معرفی نیروهاي پایستار و ناپایستار، معرفی انرژي پ

، بازنویسی قانون کار و انرژي با هاآنوزن و کشسان فنر و استخراج توابع پتانسیل متناظر 

 تنباط اصل پایستگی انرژي مکانیکی(اس و تعریف انرژي مکانیکی

4 1 

 -مهارت: 

12 
 (چند مثالمروري بر مسائل و روابط اساسی ارتعاشات با ذکر )دانش: کاربرد ارتعاشات 

2 1 
 -مهارت: 

13 

 - دانش:

افزارهایی مثل آباکوس در نرم ترمطولسازي حداقل یکی از مسائل فراگرفته در مهارت: مدل 1 2

 سنجی جهت ترغیب و درک بیشتر دانشجویانصورت صحته و آدامز ب

 1 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 حرکت دینامیکی پس از گذراندن این درسقابلیت تحلیل یک  -

 بندي هر نوع مسئله دینامیکی پس از گذراندن این درسقابلیت تجزیه و تحلیل و تقسیم -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 نو پردازان علیرضا انتظاري کرایگ-مریام دینامیک

Vector Mechanics for 

Engineers: Dynamics 

ector Mechanics for 

Engineers: Dynamics 

-Johnston-Beer

Cornwell 
- Hill -McGraw

Science 
2116 

 1386 پوران پژوهش - جباريمحسن دکتر  دینامیک و ارتعاشات

Engineering Dynamics O'Reilly, Oliver M. - Springer 2119 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

، درک مسائل باال داراي سطح علمیو یا ساخت و تولید  کاربرديکارشناسی ارشد و یا دکتري مهندسی مکانیک طراحی 

تواند بسیار مفید صنعتی می ر تجربهافزاري و ریاضی مطلوب در کنادینامیکی و فن بیان باال باشد؛ همچنین نیاز به پایه نرم

 باشد.

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 براي پرهیز از رسم اشکال جهت اجتناب از اتالف وقت( پروژکتور )تنهاویدئو

 

 روش تدریس و ارائه درس

جاد عالقه در دانشجویان هاي ملموس و متعدد از زندگی روزمره و صنعت، جهت ایبا مثال توضیحیصورت ه ارائه درس ب -

 کالس و تنها استفاده از اشکال اسالیدها )براي اجتناب از اتالف وقت جهت رسم اشکال( صورت بحث دوطرفه سره و ب

 افزارهاي المان محدود جهت ایجاد عالقه و بسط قوه ادراک دانشجویان.سازي برخی از مسائل تدریسی در نرممدل -

ردي هست که در این درس بسیار مفید است و بهتر است از دانشجویان ممتاز ترم قبل کالس حل تمرین از دیگر موا -

 استفاده شود.
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 دهند.مند که سر کالس درگیر بحث هستند و خالقیت نشان مینمره مثبت براي دانشجویان فعال و عالقه -

ضمین شود تمامی دانشجویان با مطالعه مباحث قبلی سر کالس اي تا تدقیقه 15الی و ؤهاي متعدد تک ساخذ امتحان -

شود بعد از دو سه جلسه، همه دانشجویان ملزم شوند با مطالعه قبلی سر کالس شوند. )این رویه باعث میحاضر می

 حاضر شوند.(

 ارائه تمرین -

 خود حوه امتحان و قابلیت ارزیابیترم جهت آشنایی دانشجویان با ناخذ امتحان میان -

 صورت اختیاري و لحاظ نمودن نمرهه مند بارائه پروژه به دانشجویان عالقه -

 ترمپایاننمره امتحان کتبی  درصد 51 -
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 رباتیک درس -3-17

 تخصصی نوع درس:

 در ساخت و تولیدخطی هاي کنترل سیستم :نیازپیش

 - :هم نیاز

کارگیري نویسی و کنترل ربات و در نهایت آموزش و به، برنامههاآن ها و کاربردو اجزاء رباتشناخت انواع  هدف کلی درس:

 ربات در صنعت

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 هادانش: تاریخچه ربات

1 1 
 -مهارت: 

2 
 هامختلف ربات دانش: کاربردهاي

2 1 
 - مهارت:

3 
 هاهاي مختلف رباتبنديدانش: تقسیم

2 1 
 -مهارت: 

4 
 هاآنها و فضاي کاري دانش: مشخصات فنی ربات

2 1 
 - مهارت:

5 
 هاهاي مختلف رباتدانش: مکانیزم

2 1 
 -مهارت: 

6 
 ها(نجهها و پها، حس کنندهها )محرکدانش: اجزاء مختلف ربات

7 1 
 - مهارت:

7 
 هادانش: مقدماتی بر سینماتیک و دینامیک کنترل ربات

7 1 
 -مهارت: 

8 
 هانویسی رباتدانش: برنامه

3 1 
 - مهارت:

9 
 هادانش: کاربرد سنسورها در ربات

2 1 
 - مهارت:

11 

 دانش: آموزش کار با یک سیستم رباتیک

4 1 
ء مختلف ربات، نحوه کنترل ربات، نحوه آموزش ربات، کنترل دستی مهارت: تشخیص اجزا

 گیري فضاي کاري رباتربات و تشخیص و اندازه

 بازدید از مراکزي که خط تولید رباتیک دارند.

 1 32 جمع

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
ها و آموزش ، توانایی آموزش دستی رباتهاآنها و کنترل یسی رباتنوها، توانایی برنامهتوانایی تشخیص نوع و اجزاء ربات -

 و در نهایت توانایی به کارگیري ربات در یک سلول کاري هاآناز راه دور 

 کار گروهیو  شایستگی استفاده از دانش در عمل، خالقیتپذیري، مسئولیت -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف ان منبععنو
Industrial Robotics 

Technology, Programming, 

and Applications 

Mikell P. Groover, 

Mitchell Weiss, …, 
 McGraw-Hill 1986 

Robot Grippers D.T. Pham & W.B. 

eginbotham 
 Bedford 1986 

Assembly with Robots Tony Owen  
McGraw-Hill 

Science/Engineering/

Math 
1985 

Theory of Automatic Robot 

Assembly and Programming 
Nnaji, B.O.  Springer science 1993 

Robot Sensors 

Volume1&Volume2 Vision Alan Pugh  Springer 1986 

Working Safely with 

Industrial Robots 
Peter M.  Strubhar 1986 

Robot Applications Design 

Manual Gon Hoshizaki 

Jon Hoshizaki & 

Emily Bopp 
 Wiley-Interscience 1991 

Industrial Robots: Computer 

Interfacing and Control 

Wesley 

E. Snyder  Prentice Hall 1985 

Industrial Robots and 

Robotics 

Edward Kafrissen 

Mark Stephans 
 R.J.Brady,U.S. 1984 

 مکانیک و کنترل در رباتیک
مکانیک و کنترل در 

 رباتیک

علی مقداري و 

مهندس فائزه 

 میرفخرایی

 1377 صنعتی شریفدانشگاه 

 اسپانگ و ویدیاساگار کنترل و دینامیک ربات
دکتر محمد 

 مهدي فاتح
 1385 شاهرودصنعتی دانشگاه 
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 لوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مط –د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط 5حداقل کارشناسی ارشد ساخت و تولید، 

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فنی و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس رباتیک

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 صلی با تمام امکانات مورد نیازیک آزمایشگاه رباتیک به همراه یک ربات مف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرارمباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 هاي شفاهی، امتحان کتبی، تحقیق، تکالیف، آزمون عملی، عملکرديپرسش
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 CAEتحلیل مهندسی به کمک رایانه  طراحی ودرس  -3-18
 تخصصی نوع درس:

و  ابزار هايماشین ءو طراحی اجزا CAMساخت به کمک رایانه  :نیازپیش

 ریاضی مهندسی

 - :هم نیاز

افزار تحلیلی متناسب با تحلیل انتخاب نرم سازي مهندسی،هاي تحلیل و شبیهششناسایی اصول و رو هدف کلی درس:

 Simufactافزارهاي:توانایی کار با نرم و سازي و تفسیر نتایج حاصل از تحلیلشبیه سازي،سازي، آمادهمدل ، تواناییموردنظر

یا  Working Model 3Dیا   Solidworks Simulationیا Autodesk MoldFlow یا DEFORM 3Dیا 

Abaqus یا ANSYS  و یاFusion 361 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

یري زمان یادگ

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

مبانی طراحی، تحلیل و تولید به کمک رایانه  ،افزارهاي تحلیل به کمک رایانهسخت دانش:

(CAD/CAE/CAM)، هاي رایانهانواع تحلیل( ايCAE, CFD, Simulation)، 

 و (FDM(، تفاضل محدود )FEMشامل المان محدود ) سازي براي تحلیلهاي مدلروش

 (FVMحجم محدود )
2 2 

بررسی راهنما  و در آموزش موردنظرافزارهاي مهارت: ورود به محیط یک یا دو مورد از نرم

 افزارهاموجود در نرم ي( هاTutorialیا خودآموز )

2 

هاي سیستم ها دراي رایج ذخیره و بازیابی فایلهاي رایانهدانش: معرفی انواع فرمت

CAD/CAE/CAM :از قبیلSTEP, IGES STL, VRML, 

2 1 
 ,STEPهاي مختلف رایج از قبیل:با فرمت CADهاي سازي مدلایجاد و ذخیرهمهارت: 

IGES STL, VRML, … هاي خالصه پس از گزارش، هاي حین تبدیلو بررسی پیغام

از قبیل  CAD/CAE/CAMهاي افزارهاي تبدیل فرمت فایلکار با نرمو  اتمام تبدیل

CADFix ... و 

3 

-هاي مشبندي دستی و اتومات، بررسی انواع تکنیکهاي مشبندي، روش: اصول مشدانش

 Triangle, Tetrahedron, Pyramid, Triangular Prism, … 2 1بندي از قبیل: 

 Meshlabبندي از قبیل افزارهاي ایجاد و ترمیم مشکار با نرم مهارت:

4 

 ،D3و  D2 سازيهاي مدلروش ،اي تحلیلاي برسازي رایانهسازي مدلدانش: اصول ساده

 ،ايمحوري و صفحه سازي متقارنمدل اي،اي و کرنش صفحهمفاهیم و شرایط تنش صفحه

 15 1 سازيانتخاب مدل متناسب با شرایط شبیه

سازي و سازي نتایج شبیهو ذخیرهافزار سازي ساده با نرمانجام چند تحلیل و شبیهمهارت: 

 ایجتجزیه و تحلیل نت

5 
-بر آماده سازي عملیات تزریق پالستیک، اصول کلی حاکمافزار شبیهدانش: معرفی یک نرم

ها و نتایج سازي فرایند تزریق پالستیک، بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشو شبیه سازي
3 15 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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  Solidworks Plastics یا Autodesk Moldflowافزارهاي سازي با یکی از نرمشبیه

: شامل Solidworks Plastics یا Autodesk Moldflowافزار آموزش نرممهارت: 

و  پرکاربردافزار و مرور کلی منوهاي کاري، توضیح دستورات راهنماي نصب، ورود به نرم

سازي حرکتی در محیط ها براي شبیهافزار، ورود مجموعه مونتاژي و قیدگذارياولیه در نرم

-و ...(، اجرا و ذخیره کاکاصط ،گرانش، موتور ،فنر ،تی )نیروهاي حرکافزار، تعریف الماننرم

 یل نتایج گرافیکی و آماريتجزیه و تحل و سازيسازي نتایج شبیه

6 

اصول کلی حاکم بر  Abaqusیا و  DEFORM 3Dیا  imufact افزاردانش: معرفی نرم

و تجزیه و تحلیل  شمش، بررسی هاي فلزي ودهی ورقسازي فرایند شکلسازي و شبیهآماده

 سازيها و نتایج شبیهگزارش

3 15 
: راهنماي شامل Abaqus یاو  DEFORM 3D یا  Simufactافزارمهارت: آموزش نرم

و اولیه در  پرکاربردافزار و مرور کلی منوهاي کاري، توضیح دستورات نصب، ورود به نرم

کاري ورق فلزي )برش یا پرس سازي عملیاتاد یا درج یک قطعه براي شبیهجافزار، اینرم

 و و ...( روان کاريدهی، دهی )اصطکاک، نیروهاي شکلدهی(، تنظیم پارامترهاي شکلفرم

 سازي و تفسیر نتایجاجراي شبیه

7 

 ای SolidWorks Simulation یا  Working Model 3Dافزاردانش: معرفی نرم

Abaqus  یاANSYS و یا Fusion 361، سازي حاکم بر آماده معرفی اصول کلی

هاي مکانیکی، بررسی و سازي دینامیکی مجموعهسازي، شبیههاي مونتاژي براي شبیهمجموعه

 سازيها و نتایج شبیهتجزیه و تحلیل گزارش

3 15 
 ای SolidWorks Simulation یا Working Model 3D افزارمهارت: آموزش نرم

Abaqus  یاANSYS  و یاFusion 361  :افزار و مرور راهنماي نصب، ورود به نرمشامل

افزار، ورود مجموعه مونتاژي و و اولیه در نرم پرکاربردکلی منوهاي کاري، توضیح دستورات 

 ،فنر ،هاي حرکتی )نیروافزار، تعریف المانسازي حرکتی در محیط نرمها براي شبیهقیدگذاري

ه و تحلیل تجزی و سازينتایج شبیهسازي اصطحکاک و ...(، اجرا و ذخیره ،گرانش، موتور

 نتایج گرافیکی و آماري

 64 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
دهی ورق و یندهاي شکلاتفسیر نتایج فر سازي وسازي، شبیه، مدلCAEافزارهاي بندي در نرمانتخاب روش صحیح مش -

 سازي و تحلیل دینامیکی و تفسیر نتایجمونتاژي براي شبیههاي سازي و قیدگذاري مجموعهشمش فلزي، آماده

 حین انجام کار اي، رعایت نکات ایمنی، رعایت اخالق حرفهخالقیتپذیري، مسئولیت -
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 تجربی و محدود المان تحلیل و تجزیه

 عمیق کشش
 1399 دهکده هوسم - زاده نصراله محمد

-سازي و تحلیل در نرمراهنماي جامع مدل

 Abaqusافزار 

رسول ترکش اصفهانی و 

 همکاران
 1391 عابد -

افزار اجزاي محدود راهنماي جامع نرم

COSMOS 2111 
 1391 مولف - محمد منیر واقفی

کاربردهاي و  CAD/CAM/CAEمعرفی 

 ر مهندسی مکانیکآن د

 محسن صفوي

 سعید میریان

 حمیدرضا هوشیار دانش

- 
دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
1385 

 جی.اس.گوناسکرا طراحی و ساخت قالب به کمک رایانه
 دکتر شربتی

 دکتر باقري و

دانشگاه صنعتی 

 شاهرود
1382 

 Simufact Formingدهی با آموزش شکل
محمود و  بهروز باقري

 عباسی
 1393 نهکیان رایا -

 Workinhافزار دي نرمرآموزش کارب

Model 3D 
 1384 دیباگران تهران - فرهاد ضرابی

 Deform 3Dافزار سازي به کمک نرمشبیه
محمود  و بهروز باقري

 عباسی
 1393 کیان رایانه سبز -

دهی با سازي فرایندهاي شکلآموزش شبیه

 DEFORM 3D افزار المان محدودنرم

آرمان  و کارن ابري نیا

 خاتونی
 1394 نوآور -

افزار المان محدود آموزش جامع نرم

Abaqus هابا ماژول 

 علی سجادي

 محمد لطفی و همکاران
 1395 ارکان دانش -

 طراحی و تحلیل آنالیزهاي ویژه با
ANSYS  

نیما  و  هدایت توکلی

 راسخ صالح
 

 تشارات اندیشهان

 سرا
1391 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moarefieketab.blogfa.com/post/9
http://moarefieketab.blogfa.com/post/9
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 یا طراحی کاربردي کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

 ندسیتحلیل مه افزارهاي طراحی ویندهاي تولید و نرماآشنا به فر مهندس مکانیک متخصص و
 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 افزارهاي تحلیلی مانند:اي با قدرت پردازش خوب، نرمسیستم رایانه 8سایت رایانه با حداقل 

Simufact ،DEFORM 3D ،SolidWorks Simulation ،Autodesk MoldFlow ،Working Model 3D ،

Abaqus ،ANSYS  و یاFusion 361 

 

 ارائه درسروش تدریس و 

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، فیلمبا استفاده از رسانه توضیحینظري: 

براي چند  مبتدي تا متوسطاز ( کاريماشیندهی )تزریق، پرس، نورد و حرارتی، شکل هاي بارگذاري،عملی: انجام تحلیل

 قطعه نمونه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی -

مبتدي تا متوسط براي از ( کاريماشیندهی )تزریق، پرس، نورد و هاي بارگذاري، شکل)تحلیل ترمطولعملی: تکالیف  -

)در صورت امکان تعریف تکلیف براي دانشجویان جهت  ترمپایانک تحلیل ساده در آزمون چند قطعه نمونه( و انجام ی

 ربوط به این مباحث(افزارهاي مهاي سایر نرمآشنایی با محیط و قابلیت
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 هاي صنعتیطراحی قالب درس -3-19
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

افزاري عملکردهاي و فرایند برش، کشش و کشش عمیق و تحلیل نرم اصول طراحی، تجزیه و تحلیل قالبس: هدف کلی در

 هاي تزریق پالستیکقالب

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

پذیري هاي فلزي، نمودارهاي حد شکلها و شمشدهی ورقدانش: مروري بر مکانیک شکل

FLD 2 2 هاي آهنگريهاي فلزي، تغییر شکل مومسان، تنش سیالن و مروري کلی بر روشورق 

 پرکاربردهاي ورق FLDاستخراج اطالعات از نمودارهاي توانایی در  مهارت:

2 

سازي اصول کلی طراحی قطعه و قالب در فرایند برش، کشش، کشش عمیق و مدلدانش: 

 Deform3Dافزار در نرم هاآن

2 21 
 و تحلیل یک نمونه قطعه، طراحی قالب و روند اجراییخوانی، تجزیه توانایی نقشه مهارت:

 و Deform3Dافزار هاي برش، کشش، کشش عمیق، تحلیل قالب و فرایند در نرمقالب

 در تنش عیتوز ،شکل در نقاط مختلف رییتغ زانیم رینظ يندیفرامهم پسا  ياستخراج فاکتورها

 ... ونظیر چروکیدگی، پارگی و یا ترک در قطعه  یاحتمال وبیع صیتشخ قطعه، يرو

3 

اسایی انواع پلیمرها و خواص مکانیکی مهم پلیمرها اعم از اصول شناخت و شن دانش:

در  هاآنترموپالستیک، ترموست، الستیک، کامپوزیت و ... با معرفی انواع کاربردهاي مختلف 

 4 4 صنعت

مهارت: شناسایی عملی انواع پلیمرها اعم از ترموپالستیک، ترموست، الستیک، کامپوزیت و 

... 

4 

...(  هاي پلیمر )ترموپالستیک، ترموست، الستیک، کامپوزیت وقالبدانش: اصول طراحی 

محاسبات  ها وانتخاب نوع قالب مناسب نسبت به قطعه، اصول انتخاب تعداد حفره شامل

)سوراخ،  ، محاسبات مربوط به صفحه فشار، اصول طراحی قالب براي قطعات دارايهمربوط

ورد نیاز براي قطعه براي خروج قالب، ...(، شیب م اصول قطعه فلزي، برچسب، رزوه و

-هاي خنکها، راهنماها، صفحات مورد نیاز، کانال)کفشک هاي مختلف قالبطراحی قسمت

هاي پلیمر در انواع قالب هاآنهاي مورد استفاده در ...( و جنس اندازها وکاري، بیرون

گرم در قالب و موارد گاه معرفی راه ،)ترموپالستیک، ترموست، الستیک، کامپوزیت و ...(

 هاي مختلف پلیمريمراحل ساخت و مونتاژ انواع قالب و هاآناستفاده 

6 26 

حداقل دو قالب پلیمر و  Moldflowافزار سازي در نرمسازي و شبیهمهارت: طراحی، مدل

 هاآنهاي اجرایی براي تهیه نقشه

 12 2و اصول کار، انتخاب و  Moldflowفزار اهاي پالستیک با نرمسازي و آنالیز قالبدانش: مدل 5

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 تزریق پالستیک هايماشینبرداري از بهره

 مهارت:

افزار سازي در نرمشبیه الف( باز طراحی نمونه قالب تزریق پالستیک )در دسترس( و

Moldflow :به منظور ارزیابی 

 Gate ابعاد، نوع و محل اتصال ،Runner( فاکتورهاي قالب شامل ابعاد و نوع 1

 ( فاکتورهاي فرایند تزریق در نظر گرفته شده2

دماي  بینی صحت عملکرد قالب تولید و تعیین دقیق فاکتورهاي حین تزریق شاملجهت پیش

کاري، مدت زمان خنک قالب، دما و فشار تزریق، سرعت تزریق، فشار نگهداري، نرخ خنک

 کاري و ...

ستیک و تنظیم ماشین و تزریق نمونه با ب( نصب قالب در دسترس روي ماشین تزریق پال 

 فاکتورهاي تعیین شده در بند الف

6 
 -دانش: 

1 1 
 مهارت: برگزاري بازدید علمی از مراکز تولیدي مربوطه

 64 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
-افزاري عملکردهاي قالبعمیق و تحلیل نرم و فرایند برش، کشش و کشش توانایی در اصول طراحی، تجزیه و تحلیل قالب

 هاي تزریق پالستیک

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 Heinz شکل دادنمهندسی عملی 
Tschatsch 

 و نژادعبداله ولی

 مصطفی احمد اشرفی
 1395 نشر طراح

 ,Menges هاي تزریق پالستیکتئوري و عملی قالب
Mohren 

 1396 نشر طراح فرزاد بیغال

Moldflow Design Guide: A 

Resource for Plastics Engineers 
Jay 

Shoemaker 
- 

Carl Hanser 

Verlag GmbH & 

Co. KG 
2116 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

فلزي و  هايدر زمینه قالب سال 5با تجربه کار  گرایش ساخت و تولید صرفاًشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک کار

 Moldflowو  Deform3Dافزارهاي مو مسلط به نرپالستیک 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

هاي تزریق پالستیک، قالب پرس، لب با انواع قالبامکانات آموزش دیداري و شنیداري براي بیان مطالب نظري، کارگاه قا

 تزریق پالستیک و سایت کامپیوتري دستگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، فیلمرسانه توضیحی بانظري: 

 و سایت کامپیوتري در کارگاه کارگاهیعملی: 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبینظري: 

 افزار تخصصی مربوطهدر نرمو قالب سازي یکی از فرایندها عملی: پروژه جامع شبیه
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 مدیریت خط تولیددرس  -3-21

 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

با به و شده هاي تولیدي و صنعتی آشنا سیستممدیریت هایی در و تکنیک هادانشجویان با یک رشته مهارت هدف کلی درس:

و  جلوگیري کردهتولید نیروي انسانی و زمان  ،مواد اولیهمانند  یمنابعاتالف  و از دادهافزایش را وري بهره هاآنکارگیري 

اجرایی و  ، محاسبه،می و محاسباتیصورت که ها همگی بها و تکنیکاین روش .دندهافزایش میرا و سرعت تولید  راندمان

 شوند.عملیاتی می

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

عملیات و تحوالت اخیر در زمینه مدیریت  ،مدیریت تولید) دانش: معرفی مهندسی صنایع

ر گرفتن روند تاریخی مدیریت تولید و عملیات با در نظ ،واحدهاي تولیدي با نگرش سیستمی

شناسایی و معرفی حوزه  ،تولید و عملیاتها و رویکردهاي متنوع در گیري تکنیکو شکل

 ارتباط مهندسی صنایع با ساخت و تولید ،سر و کار دارند هاآنمسائلی که مهندسین صنایع با 

مختلف  هايدوره ،هاي تولیديسیر تحولی سیستم ،صنعتی و خدماتی ،هاي تولیديدر سیستم

 (یندهاي تولیدي و انواع آنافر شناخت و تکاملی مدیریت عملیات و تولید

4 1 

 - مهارت:

2 

 ،بینی تقاضاهاي پیشروش ،زنجیره عرضه و مدیریت استراتژیک) بینی تقاضادانش: پیش

 ،)آخرین دوره( روش نایو ،هاي زمانیهاي سريانواع روش ،هاي کمیروش ،هاي کیفیروش

-تعدیل هموار نمو ،ساده هموار نمو ،میانگین متحرک وزنی ،میانگین متحرک ،ن سادهمیانگی

هاي روش ،نوسانات فصلی ،روش حداقل مجذورات )رگرسیون و برآزش خط بر نقاط( ،شده

هاي کمی مدل و بینی تقاضاهاي کنترل پیشروش ،بینی تقاضاهاي پیشترکیب روش ،سببی

 (بینی تقاضاپیش

4 1 

 :مهارت

3 

 ،تعیین محل احداث یا استقرار کارخانه یا سازمان خدماتی مؤثر درعوامل ) یابیدانش: مکان

-روش ،عوامل غیر مشهود ،)عینی( هاي مشهودعوامل مربوط به هزینه ،عوامل مربوط به بازار

روش حرکت  ،دهی به عوامل جایابیروش وزن ،روش نیروي جاذبه ،یابیهاي کمی مکان

 (وش مدل میانهر و مسافت

2 1 

 -مهارت: 

4 

 ،هاي ثابتهزینه ،ها در تولیدانواع هزینه) (BEPسر )هدانش: تجزیه و تحلیل نقطه سرب

سر همحاسبه نقطه سرب و سرهدر تجزیه و تحلیل نقطه سرب موردنظرفرضیات  ،هاي متغیرهزینه

 (براي چند محصول
2 1 

 -مهارت: 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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5 

هاي یند طراحی، تولید و توسعه محصول جدید به روشافر) حصولدانش: طراحی و توسعه م

مراحل تبدیل ایده به طرح  ،معرفی منحنی چرخه حیات و عمر محصول ،سنتی و شیوه مدرن

 ریزي و بهبود کیفیت محصولطرحبه مدار رویکرد مشتريارائه  ،محصول و توسعه آن

(QFD)، آن  آثار )شکست( و رابیسی حاالت خرروش بر ،روش تاگوچی ،مهندسی ارزش

(FMEA)، قابلیت اطمینان (Reliability)، قابلیت اعتماد (Dependability)،  معرفی

 (موازي و مختلط ،مدل و تعیین قابلیت اطمینان در یک سیستم با اجزاء سري

4 1 

 مهارت:

6 

طراحی  ،یفمقدمه و تاریخچه و تعار) وريسنجی و ارتباط آن با بهرهدانش: کارسنجی و زمان

نمودار فراگرد  ،هاي کارسنجیمعرفی انواع روش ،سنجیمراحل کارسنجی و زمان ،شغل

نمودار  ،یا دست راست و چپ (simo) نمودار سیمو ،ینداجریان فر نمودار ،عملیات

 ،گیري از کارنمونه ،وسیله کرونومتره سنجی بزمان ،سنجیهاي زمانروش ،انسان/ماشین

 ،سطح اطمینان ،انحراف معیار ،محاسبه میانگین ،ده از اطالعات استانداردسنجی با استفازمان

زمان  و زمان نرمال کل فعالیت ،زمان نرمال یک فعالیت ،ضریب عملکرد ،درجه صحت

 (استاندارد کل فعالیت و تاخیرهاي مجاز

4 1 

 - مهارت:

7 

ریزي منابع برنامه، (MRPІ) اتریزي مواد اولیه و قطعبرنامه) ریزي جامع تولیددانش: برنامه

هاي تولیدي ریزي در سیستمبرنامه ،مدیریت موجودي ،(MRPІІو ERP ) سازمانتولید 

انواع  ،تجزیه و تحلیل هزینه/منفعت ،ریزي خطیروش برنامه ،پیوسته و غیر پیوسته )گسسته(

هاي مدل ،دهزینه کمبو ،هزینه نگهداري ،هاي سفارشهزینه ،ها در مدیریت موجوديهزینه

شرایط اطمینان  ،گیري در کنترل موجوديشرایط تصمیم ،SAWو  AHPگیري تصمیم

هاي کنترل موجودي تحت شرایط اطمینان مدل ،شرایط عدم اطمینان ،شرایط ریسک ،کامل

مدل تخفیف  ،مدل فاصله ثابت بین دو سفارش ،(EOQ) مدل میزان اقتصادي سفارش ،کامل

محاسبه تعداد  ،(POQ) تدریجی کاال یا میزان اقتصادي تولید مدل دریافت ،در خرید کلی

 ،متوسط موجودي در سال ،هزینه کل نگهداري ،فاصله زمانی بین دو سفارش ،دفعات سفارش

کنترل  و تجزیه و تحلیل حساسیت ،(ROP) نقطه سفارش مجدد ،هزینه کل انبارداري بهینه

 (موجودي تحت شرایط ریسک و عدم اطمینان

4 1 

 - هارت:م

8 

اي تولیدي و هاوت( در سازمان)لی تجهیزات و دفاتر ،آالتدانش: نحوه استقرار ماشین

هاي سیستم و آالت و تجهیزات در یک خط تولیدریزي و برآورد تعداد ماشینبرنامه ،خدماتی

 (FMS) ریپذتولید انعطاف
2 1 

 - مهارت:

9 

 ،(CIM) هاي یکپارچه تولیدسیستم ،تولید چابک ،(JIT) هنگام و تولید نابه دانش: تولید ب

 مدیریت زنجیره عرضهو  هاي مختلفاز بین روش انتخاب روش اقتصادي در تولید
 

3 

 

1 
 - مهارت:

11 
روش مسیر  ،ايهاي تحلیل شبکهمدل ،گانتنمودار ) ریزي و کنترل پروژهدانش: برنامه

 (هاي صفتئوري و (PERTه )فن ارزیابی و بازنگري پروژ ،(CPMبحرانی )
3 1 
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 - مهارت:

11 

 -دانش: 

هاي تولید کارگیري تکنیکه صنعتی و آشنایی با نحوه ب و بازدید از واحدهاي تولیديمهارت:  1 1

 هاآنو عملیات در 

 1 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
هاي کاربردي و مباحث فنون و تکنیک ،هاستوار شده است که کلیه مهارتمبناي تدوین سرفصل این درس بر این پایه ا -

طور سیستمی با به ه توانند پس از گذراندن این درس به عملیات طوري ارائه شود که دانشجویان ب نوین در مدیریت تولید و

 طور احسن انجام وظیفه نمایند.ه و خدماتی را بر عهده گرفته و ب ، صنعتیهاي تولیديها مدیریت سازمانتکنیک گیري آنکار

 کار گروهیو  شایستگی استفاده از دانش در عمل، خالقیتپذیري، مسئولیت هاي غیرفنی:شایستگی
 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مدیریت تولید و عملیات
امیر و  دکتر هایده متقی

 زادهحسین
- 

انتشارات آواي 

 پاتریس
1386 

ریزي واحدهاي طرح

 صنعتی
 ساندریش هیراگو

نسرین ، رنجبرانی فراهانی رضا

 پورموفق محمدعلی و عسگري

انتشارات دانشگاه 

 صنعتی امیرکبیر

زمستان 

1385 

 هاي مدیریت تولیدسیستم

 )با نگرش یکپارچه(

 جان هارن، جیمی براون

 جیمز شیونانو 

سروش و  غضنفريمهدي 

 صغیري

انتشارات دانشگاه 

 علم و صنعت ایران
1396 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

هاي مهندسی صنایع و یا همکار ت علمی با مدرک تحصیلی دکتري یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته گرایشأعضو هی

هاي مهندسی صنایع با سه سال کار مرتبط با مدیریت در رشناسی ارشد در یکی از رشته گرایشمدعو با حداقل مدرک کا

 صنعتی و یا خدماتی ،احدهاي تولیديو

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 شود. فضاي آموزشی در نظر گرفته مترمربعهر دانشجو یک  ازايکه به  مترمربع 31به مساحت  کالس یا کارگاهی حدوداً

 

 روش تدریس و ارائه درس

 در سایت کامپیوترعملی  و کارتحقیق و مطالعات موردي  ،کارگاه تمرین و تکرار ،ايپروژه ،ايمباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

به  یزنمانده نمره باقی 5 و نمره 15به صورت کتبی با حداکثر و با محتوي تئوري  هاو سرفصل آزمون از مواد ترمپایاندر 

 و مخصوصاً  ترمطولترم با نظر استاد مربوطه در یا کتبی به شکل کوئیز و میانو یا عملی و صورت پرسش و پاسخ و شفاهی 

 .هاي انتهایی ترم صورت پذیردهفته
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 در ساخت و تولیدخطی هاي کنترل سیستمدرس  -3-21

 یتخصص نوع درس:

 معادالت دیفرانسیل :نیازپیش

 - :هم نیاز

در  هاآنو کاربرد  یصنعت سنسورهاي شناخت، ها و عملگرهاانواع محرکهاي کنترل، شناخت اصول سیستم هدف کلی درس:

 هاي مورد استفادهسازي ریاضی و کنترلی سیستمهاي مدلی، یادگیري اصول و روشصنعت هايماشین یگرزار و دبا هايماشین

هاي کنترلی اجراي عملی سیستم ،هاي کنترلیافزاري سیستمسازي نرمدر ساخت و تولید، بررسی پایداري سیستم کنترلی، شبیه

 هاي ناپایدارساز براي پایدار کردن سیستمو طراحی جبران در ساخت و تولید

 سرفصل آموزشی -الف

ف
ردی

 

 ریز محتوا

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

هاي کاربردي و ساخت و تولیدي، معرفی بسته با مثال حلقهباز و  حلقه: معرفی انواع کنترل دانش

)متغیر وضعیت، ورودي، خروجی، بازخورد، سیستم، فرایند(، معرفی بلوک  اصالحات کنترل با مثال

بسته حلقه باز و  حلقههاي با مثال به روش میسوندیاگرام و قوانین مربوطه و روش ساده کردن 

 دست آوردن تابع تبدیله ب و مکانیکی و ساخت و تولیدي

4 12 

 MATLABافزار هاي کنترلی مختلف با استفاده از نرمدست آوردن تابع تبدیل سیستمه مهارت: ب

2 

هاي ساخت و الپالس و استفاده از آن براي پیدا کردن خروجی سیستم کنترلی با مثال تبدیلدانش: 

 4 2 تولیدي

 MATLABافزار هاي کنترلی مختلف با استفاده از نرمدست آوردن خروجی سیستمه مهارت: ب

3 

هاي هاي مختلف و با مثالبا ورودي 2و  1هاي سیستم کنترل مرتبه العملدانش: پیدا کردن عکس

 کاربردي ساخت و تولیدي
2 4 

هاي مختلف با ا وروديب 2و  1رتبه هاي سیستم کنترل مالعملمهارت: بررسی و پیدا کردن عکس

 MATLABافزار استفاده از نرم

4 
 هاي کنترلی با مثال کاربردي مکانیکی و ساخت و تولیديدانش: بررسی پایداري سیستم

3 8 
 MATLABافزار هاي کنترلی با استفاده از نرممهارت: بررسی پایداري سیستم

5 

کاربردي  هايبا مثال هاآنو مشتقی و ترکیب  لیاانتگر تناسبی،هاي کنترلی دانش: معرفی سیستم

 هاي صنعتی مربوطهرمعرفی کنترل و مکانیکی و ساخت و تولیدي
2 8 

رها و بررسی با بررسی پارامترها، متغی PID و ,P PI, PD یکنترلسازي سیستم مهارت: شبیه

 MATLABافزار در شرایط مختلف با استفاده از نرم هاآنپایداري 

6 

 ،فشارسطح،  یري سرعت، موقعیت،گاندازه) یريگو اندازه یقابزار دق ها،یه محرکاول یممفاه: دانش

ها( و در)انکو ی، موقعیت، سرعتمجاورت حرکتی، سنسور) ا و ...( و انواع سنسورهاي مربوطهدم

 انواع شیر کنترل و موتورها و کنترلرها و ...(
2 4 

 هاواع سنسورها و محرکمهارت: مشاهده، شناسایی و جداسازي ان

 24 1 نویسی آندانش: برد آردوینو و اصول برنامه 7

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 ي:نویسی و اجرا با برد آردوینو براو برنامه MATLABافزار افزاري با نرمسازي نرممهارت: شبیه

 PID، بازخورد انکودر و روش کنترل DCکنترل سرعت اسپیندل آموزشی با موتور  -1

 PIDک محور خطی یا دورانی، بازخورد انکودر و روش کنترل کنترل موقعیت ی -2

 PIDکنترل دما و سطح یک مخزن با بازخورد سنسور دما و سطح و روش کنترل  -3

8 
 -دانش: 

1 1 
 مهارت: برگزاري بازدید علمی از مراکز تولیدي و صنعتی مربوطه

 64 16 جمع
 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
هاي کنترلی مختلف در ساخت و تولید و توانایی استفاده و پیاده کردن سازي سیستمتوانایی بررسی، شناسایی، تحلیل و شبیه -

 هاي کنترلی در ساخت و تولیدسیستم

 اي و رعایت نکات ایمنی حین انجام کار، رعایت اخالق حرفهخالقیتپذیري، مسئولیت -
 

 ه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل س -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Liner Control Systems 

Analysis and Design 

J.J.DAZZO 

C.H.Houpis 
- Mc Graw Hill 1988 

Modern Control 

Engineering Ogata 
و  دکتر پرویز

 دار ماراالنیجبه
Prentice Hall 

 1991 مرکز نشر دانشگاهی

Automatic Control 

Systems B.C.Kuo - Prentice Hall 1991 

Modern Control 

Systems 
R.C.Dorf - Addison Wesley 

 

1991 

 1362 انتشارات ذوقی تبریز - دکتر کاظم فاضلی مهندسی کنترل اتوماتیک

 - سبز پوشانو  دکتر حجت اصول و اجزاء کنترل صنعتی
و انتشارات دانشگاه علم 

 ایران صنعت

جم چاپ پن

1386 

ابزار دقیق و اجزاء کنترل 

 صنعتی
 - الدین نیکروشدکتر سید کمال

انتشارات دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

چاپ سوم 

1385 

تحلیل  تجزیه، کنترل صنعتی،

 و طراحی
 - الدین نیکروشدکتر سید کمال

انتشارات دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

چاپ دوم 

1387 

 - ضا فاتحیدکتر علیر ینداهاي کنترل فرسیستم
انتشارات دانشگاه خواجه 

 نصیرالدین طوسی

چاپ اول 

1386 

اي بر اتوماسیون و مقدمه

 یندهاي صنعتیاکنترل فر

 دکتر حمیدرضا

 رادتقی 
- 

انتشارات دانشگاه خواجه 

 نصیرالدین طوسی

چاپ اول 

1381 

به  ینداابزار دقیق و کنترل فر

 ضمیمه آزمایشگاه

 مهندس محسن

 فرتقوي 

یات علمی دانشگاه )عضو ه

 صنعت نفت(

 اشراقی -انتشارات صفار  -
چاپ سوم 

1385 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک یا مکاترونیک

 در ساخت و تولیدخطی هاي کنترل گذراندن دوره مدرسی درس سیستم

 

 نیاز درس و تجهیزات و وسایل موردمساحت 

 متر 211کارگاه کنترل با مساحت حداقل  -

عدد از  4 شدهمشخصهاي آموزشی بر اساس سرفصل ها و ستانواع سنسورها، محرک ،دستگاه 15ست کامل کامپیوتر  -

 هر کدام

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي آموزشیها و انیمیشنفیلمهاي آموزشی، کتاب، جزوه، با استفاده از رسانه توضیحینظري: 

 شدهمشخصهاي کنترلی اجراي عملی سیستم و افزارهاي مرتبط کنترلسازي با نرمعملی: انجام عملی طراحی، تحلیل و شبیه

 در سرفصل
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

 و واقعی سیستم کنترل رياافزنرمعملی: پروژه عملی 
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 تولیدي ابزارماشیندرس  -3-22
 تخصصی نوع درس:

 کاريماشینتوانایی  :نیازپیش

 - :هم نیاز

 وکپی فرز  ،تراش رولورابزار تولیدي براي تیراژ باال از قبیل ماشین سري هايماشیناصول کار و انتخاب  هدف کلی درس:

 کشیخان هايماشینهاي غلطکی، لپینگ و هونینگ و ها، ماشین تولید رزوه به روشدندهزنی چرخسنگ ،پانتوگراف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

نمایی در دستگاه پانتوگراف، نمایی و کوچکدستگاه پانتوگراف، بزرگبا دانش: اصول کار 

کش و شابلون راهنماي پانتوگراف، جنس خطشابلون پانتوگراف، نحوه طراحی و ساخت 

ماشین فرزهاي و  فرز کپی هايماشیناصول کار  ،کاري با پانتوگرافکاري و پرداختخشن

 یکاتومات
1 4 

-، تنظیم و متعادل کردن پانتوگراف، ساخت خطاه پانتوگرافدستگاندازي و راهمهارت: نصب 

تنظیم دور و پیشروي  ،نقشه نمونه براي پانتوگراف، نصب ابزارکش و شابلون راهنما مطابق 

، ساخت یک نمونه )شماره و یا آرم( گرافکاري با پانتوکاري و پرداختبراي عملیات خشن

 با استفاده از دستگاه پانتوگراف و ساخت یک نمونه ساده با استفاده از دستگاه فرز کپی

2 

تراش )دستی، نیمه اتوماتیک، سري هايماشین، انواع تراشسري هايماشیندانش: اصول کار 

هاي  تراش، ابزارها و ابزارگیرسري هايماشینهاي مزایا و محدودیت ،(CNCاتوماتیک و 

-سري هايماشینبراي ها و طبلکها بادامک بصکار و ن تراش،سري هايماشینمخصوص 

 ،تراشسري هايماشیننظیم کارکرد ریزي براي طراحی و تکار، برنامهتراش مطابق نقشه قطعه

ربعی و مگوش، گرد، فشنگی کارگیر در انواع مقاطع )ششو  فیدرسیستم تغذیه اتوماتیک بار

 12 3 تراشسري هايماشیندر  خاص(

تراش رولور، اندازي ماشین سريتراش، تنظیم و راهسري هايماشینمهارت: شناسایی انواع 

کنترل کارکرد تراش، مخصوص و یونیورسال ماشین سريهاي  نصب ابزارها و ابزارگیر

و  تراشسري هايماشیندر  کُلِتو  فیدره بارریزي سیستم تغذیبرنامه تراش،سري هايماشین

)به عنوان مثال قطعه دمبلی شکل  تراشسري هايماشینساخت یک نمونه ساده با استفاده از 

 تست کشش(

3 

دنده رخچتولید  هايماشین، براده برداريهاي به روش دندههاي تولید چرخروش دانش:

 ،دنده با استفاده از شابلون(گلیسون و روش تولید چرخ سایکز،، زنیکلهاسالتر، هاب، شامل )

جنس ابزارهاي مخصوص و  روان کاري، هاآن ، مشخصات فنیفوق هايماشین اصول کار

 11 2 هاآندر بزار روش کنترل ا و هاي فوقتوسط روش هادندهتراش چرخ

و روانکارهاي  ، جنس ابزاردندهبراي تولید چرخ فوق هايماشیناندازي مهارت: تنظیم و راه

هاي دنده با استفاده از دستگاهساخت یک نمونه چرخ دنده،رخچمخصوص عملیات تولید 

 فوق

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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4 

ششی و فشاري(، )ک کشیخان هايماشینها و کشی، انواع روشدانش: کاربردهاي ویژه خان

 کشیهاي خانابزار روان کاريجنس و  و کشیطراحی و محاسبات ابزارهاي خان

کشی براي یک قطعه خان ارکشی، ساخت ابزخان هايماشیناندازي مهارت: تنظیم و راه 12 2

و ساخت یک قطعه  کشی )کششی و فشاري(خان هايماشینها و نمونه، کار با انواع روش

 کشیاده از دستگاه خاننمونه با استف

5 

، رزوه زنیهاي ، محاسبات و طراحی غلطکهاي مختلفدانش: اصول تولید رزوه با روش

 Flat رزوه زنیهاي محاسبات و طراحی غلطک و Flat Dieاصول تولید رزوه با روش 

Die 
 زنی رزوههاي طراحی و ساخت غلطکهاي فوق، با استفاده از روشرزوه  ساختمهارت:  12 2

( براي Flat Die) رزوه زنیهاي طراحی و ساخت بلوک و براي یک رزوه نمونه مطابق نقشه

 یک رزوه نمونه مطابق نقشه

6 

و  زنیها به کمک سنگدندهچرخ)پرداخت و اصالح( هاي تولید و تکمیل روش دانش:

 شیوینگ
1 8 

سنگ ماشین تنظیم سنگ روي ها، نصب و هنزنی دنداها براي سنگسازي سنگمهارت: آماده

 دنده توسط دستگاه شیوینگو اصالح و پرداخت  دنده نمونهچرخو اصالح و سنگ زدن 

7 

 مالحظات تراش( اصول و انواع و کاربردها،صفحه و )سنگ، فرز ايدروازه هايماشیندانش: 

راش ت هايماشین و ايدروازه هايماشینروي  کاريماشیننصب و کنترل قطعات مورد 

 پیشانی قطعات سنگین
3 4 

 ،اي، نصب ابزار و تنظیم سرعتدروازه هايماشینمهارت: نصب و تنظیم صحیح قطعه روي 

-و ساخت یک قطعه نمونه با استفاده از دستگاه ايدروازه هايماشینروي دوران و پیشروي 

 هاي فوق

8 

لپینگ و  هايده از دستگاهقطعات تولیدي با استفا کاري و تکمیلهاي پرداختدانش: روش

 2 2 لپینگ و هونینگهاي دستگاهمورد استفاده در ساینده هونینگ، ابزارها و مواد 

 هاي فوقپرداخت یک قطعه نمونه با استفاده از دستگاهمهارت: 

9 
 -دانش: 

- - 
 مربوطه مهارت: برگزاري بازدید علمی از مراکز تولیدي

 64 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
بر اساس  ابزارماشینفوق، انتخاب مناسب  هايماشین)ماشین و ابزار(  کاريماشینانتخاب و تنظیم شرایط مناسب و بهینه  -

کشی، سوزن خانهاي پانتوگراف و فرزکپی و شابلوننظیر  کاريماشینتولیدي، طراحی و ساخت ابزارهاي  کارشرایط قطعه

 ها، طراحی و ساخت صفحه و غلطک براي تولید رزوهدندهزنی چرخخت و سنگپرداساخت، 

 اي و رعایت نکات ایمنی حین انجام کار، رعایت اخالق حرفهخالقیتپذیري، مسئولیت -
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 طراح نژادعبداله ولی Ulrich Fisher سازيدهاي طراحی و ماشینجداول و استاندار

 1394 و اطهران آشینا - الیاس حدادي تولیدي ابزارماشین

 1381 طراح نژاد ولی عبداله - ابزار هايماشین پیرامون در

- Charchut هاي تولیدياي بر دستگاهابزار: مقدمه هايماشین
Werner 

 1389 راحط نژاد ولی عبداله

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

 سال سابقه 3با حداقل  کز تولیديتجربه کار در مرا

 ابزارماشینتجربه تدریس دروس کارگاهی و تخصصی 

 

 ل مورد نیاز درسمساحت و تجهیزات و وسای

ها دندهچرخ ، پرداخت و اصالحتولید هايماشینکشی، تراش، خانسريزنی، سنگابزار  هايماشینانواع با  ابزارماشینکارگاه 

 مورد نیازجانبی از هر کدام یک دستگاه به همراه تمام تجهیزات  فرز کپی و دستگاه پانتوگراف ها،و رزوه

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، فیلمبا استفاده از رسانه توضیحیي: نظر

هاي زنی، سنگرزوه تراشیکشی، ، خانتراشیچرخ دندهمربوط به پانتوگراف و فرز کپی، عملی: انجام عملیات کارگاهی 

هاي با استفاده از دستگاه نمونهچند قطعه ت ابزار مربوطه و ساخ هايماشین اندازيو راه و تنظیم سري تراشیمخصوص و 

 فوق
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

 به صورت انفرادي و گروهی ترمطولهاي ابزار مورد اشاره و نیاز در این درس، ارزیابی هايماشینعملی: با توجه به ماهیت 

 هاي مربوطهو ارائه پروژه عملی از دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 ترمودینامیک و انتقال حرارت درس -3-23

 تخصصی نوع درس:

 کاربرديریاضی  :نیازپیش

 - :هم نیاز

 هاي انتقال حرارتقوانین ترمودینامیک و انواع روشفهم درک و  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 کینامیترمود یاصل میمفاهبیان و بررسی دانش: 

2 1 
 -مهارت: 

2 

خواص ، تعادل فازهاي مایع بخار و گاز، ماده خالص) خواص مواد خالصبیان دانش: 

معادله حالت گاز ، نمودارهاي خواص براي مراحل تغییر فاز، ترمودینامیکی و جداول مربوطه

 (يپذیرضریب تراکمو  ایده ال
4 1 

 -مهارت: 

3 

حرارت ، کار انجام شده روي مرز متحرک سیستم، کار و واحدهاي آن) حرارتکار و دانش: 

 1 2 (مقایسه کار و حرارتو  و واحدهاي آن

 -مهارت: 

4 

-ستمیدر س قانون اول ترمودینامیک) و باز بسته يهاستمیدر س کینامیقانون اول ترموددانش: 

گرماي ویژه در حالت حجم ثابت ، الداخلی آنتالپی و گرماي ویژه گاز ایدهانرژي ، بسته يها

قانون اول و  جامدات و مایعات ژهیو يو گرما یآنتالپ یداخل يانرژ، و فشار ثابت

 (باز يهاستمیدر س کینامیترمود

8 1 

 -مهارت: 

5 
 شع(تشع و ییجابجا ت،ی)انتقال حرارت هدا انتقال حرارت یکل میمفاهدانش: 

2 1 
 -مهارت: 

6 

، کرهو  توانهاس مسطح واریدانتقال حرارت هدایتی در ) هدایت یک بعدي پایداردانش: 

 عیتوز، (ها)پره یافتهگسترش طوحس ،یبحران شعاع، يبندقیعا، مرکب واردی، ییگرما مقاومت

 (پره ریتأث بیضراندمان و و ر کنواختی با سطح مقطع يهادما در پره
8 1 

 -ارت: مه

7 

، هسلر ينمودارها ،تینهایب مهیجسم ن، فشرده ییگرما تیروش ظرف) هدایت ناپایداردانش: 

 1 6 (يچندبعد يهاستمیدر س ایناپا تیهداو  ایناپا يانتقال گرما يتفاضل محدود برا يهاروش

 -مهارت: 

8 
 - دانش:

1 1 
 طهمهارت: برگزاري بازدید علمی از مراکز تولیدي مربو

 1 32 جمع

 عملی ينظر 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
هاي باز دینامیک و انتقال حرارت، تجزیه و تحلیل سیستموترم نهیزمحل مسائل کاربردي در انجام  ییتواناهاي فنی: شایستگی

اهیم مرتبط با ترمودینامیک و و بسته، تحلیل انتقال حرارت در حالت پایدار و ناپایدار در مسائل کاربردي، یادگیري کاربرد مف

 ابزار هايماشینانتقال حرارت در ساخت و تولید و 

 در حل مسائل مرتبط خالقیتو  هاي غیر فنی: توانایی حل مسئلهشایستگی

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 فراز زاده و کاشانی حصارملک لنیگ، بورگناک و ون وازونتا کینامیاصول ترمود

 1393 علم و صنعت محمود ابراهیمی سنجل علم ترمودینامیک

 1396 فرید زاده و کاشانی حصارملک هولمن انتقال حرارت

انتقال  اي برمقدمه

 حرارت
 بهرام پوستی نکروپرایا

نشر کتاب 

 دانشگاهی
1393 

 

 )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( استانداردهاي آموزشی –د

 هاي مدرسویژگی

 يانرژ لیتبد شیبا گرا کیمهندسی مکان يدکتر ایکارشناسی ارشد 

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 ویدئوپروژکتور و يسمعی و بصر زاتیو تجه وایت بردمجهز به 

 

 روش تدریس و ارائه درس

کاربردي ساخت و تولیدي در  پروژه و هاي آموزشیها، انیمیشناي آموزشی، کتاب، جزوه، فیلمهاستفاده از رسانهحل مساله، 

 زمینه ترمودینامیک و انتقال حرارت
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 افزارهاي تخصصیارائه حل مسائل مربوطه با نرم و یحداقل دو آزمون کتب حل تمرین، درس، کالس در پرسش
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 پروژهدرس  -3-24

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 انجام یک پروژه تخصصی در زمینه ساخت و تولید هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 -دانش: 

- - 

 هاي زیر:ناسب در یکی از زمینهمهارت: انتخاب پروژه تخصصی م

 طراحی و ساخت یک دستگاه مکانیکی داراي قسمت برقی مناسب -

 اجراي پروژه عملی در زمینه طراحی و بهبود فرایندهاي ساخت -

 طراحی و اجراي استانداردهاي آزمایشگاهی و کارگاهی -

 مناسبگیري و آزمایشگاهی داراي قسمت برقی طراحی و ساخت تجهیزات اندازه -

 هایی انتخاب شود که مورد نیاز دانشگاه و صنعت باشد.گردد پروژهپیشنهاد می

-شود گروه آموزشی مربوطه نسبت به جمعبراي کمک به اجراي بهتر این درس پیشنهاد می

هاي تخصصی باال اقدام هاي تخصصی پیشنهادي اساتید گروه بر اساس زمینهآوري پروژه

 ه توسط گروه آموزشی مربوطه را در اختیار دانشجویان قرار دهد.هاي تأیید شدنموده و طرح

2 
 -دانش: 

- - 
 مهارت: تهیه پروپزال براي پروژه انتخابی با راهنمایی استاد راهنما

3 
 -دانش: 

- - 
 پروژه در پروپزال شدهمشخصمهارت: انجام مراحل 

4 
 -دانش: 

- - 
 نامه مصوب گروه آموزشی مربوطهاساس شیوه نامه پروژه برمهارت: تهیه پایان

5 

 -دانش: 

توسط گروه  شدهمشخصمهارت: انجام دفاعیه پروژه بعد از تأیید استاد و حداقل دو داور  - -

 آموزشی مربوطه

 - - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 هاي تخصصییی اجراي پروژهتوانایی طراحی و انتخاب تجهیزات براي پروژه و توانا -

 پذیري، توانایی ارتباط با بازار و شایستگی حل مسئلهداري، مسئولیتها، امانتاعتماد به نفس در اجراي پروژه -

 

 یعمل نظري 

 3 - تعداد واحد

 - - تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

- - - - - 

 

 زشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آمو –د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

 گذراندن دوره مدرسی درس پروژه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 گردد.بر اساس نوع پروژه مشخص می

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و دفاع از پروژه نامهپایانروژه، نحوه انجام، تدوین نظري: ارائه پیشنهاد پ

 و دفاع از پروژه نامهپایانعملی: اجراي عملی پروژه، تدوین 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 -نظري: 

دو  گیري در اختیار حداقلنمره با میانگین 8نمره در اختیار استاد راهنما و  12 ؛عملی: ارزشیابی پروژه بر اساس دفاعیه پروژه

 باشد.داور می
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 کارآموزيدرس  -3-25

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 کارآموزي و یادگیري تخصصی صنعتی در زمینه ساخت و تولید هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ()ساعت

 عملی نظري

1 

روش انتخاب محل کارآموزي، مراحل انجام ) دانش: برگزاري جلسه توجیهی گروهی

کارآموزي، رفتار و روابط کاري، رعایت نکات ایمنی، روش تهیه گزارش کارآموزي و روش 

 (ارزشیابی

1 121 

 -مهارت: 

2 

اي ز نظر اخالق حرفهداراي تجهیزات کافی، محیط سالم ا) دانش: مشخصات محل کارآموزي

اي و مرتبط با مباحث کارشناسی ساخت و تولید مباحث طراحی و مدیریت و بهداشت حرفه

گردد. با توجه به اهمیت درس کارآموزي در این رشته و مقطع محل کارآموزي که می تأکید

 (باشد.ریزي ندارد ممنوع میواحد طراحی و برنامه

 -مهارت: 

3 

وري بهتر درس کارآموزي در این مقطع ساعت کارآموزي مفید در هر روز رهدانش: براي به 

روز کاري به غیر از پنجشنبه و جمعه و روزهاي تعطیل  31باشد که حداقل ساعت می 4

 خواهد بود.

 -مهارت: 

4 

کارآموزي،  نامه کارآموزي، رعایت قوانین محلتهیه معرفی) دانش: مراحل انجام کارآموزي

ه گزارش روزانه، دقت در روش انجام کارها و شناسایی مشکالت موجود، ارائه پیشنهاد تهی

 (براي رفع مشکالت و بهبود وضعیت موجود مطابق با دستورالعمل کارآموزي

 -مهارت: 

5 
 -دانش: 

 مهارت: انجام کارآموزي براساس راهنمایی استاد و سرپرست کارآموزي

6 

کارآموزي مطابق با دستورالعمل کارآموزي حداقل سی صفحه در زمینه  دانش: تهیه گزارش

کارهاي انجام شده و روش انجام کارها و شناسایی مشکالت موجود، ارائه پیشنهاد براي رفع 

مشکالت و بهبود وضعیت موجود مطابق با دستورالعمل کارآموزي و با ثبت نکات طراحی و 

 مدیریتی خواهد بود.

 -مهارت: 

 121 1 جمع

 

 عملی نظري 

 1 - تعداد واحد

 121 - تعداد ساعت
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 هاي صنعتی و تطبیق دادن مطالب یاد گرفته شده در دانشگاه با صنعتتوانایی انجام دادن کار در محیط -

قوانین محل  رعایت هاي کاري، شایستگی حل مسئله،پذیري در محیطداري، مسئولیتاعتماد به نفس در انجام کار، امانت -

 کاري روابط هاي صنعتی، بازار ومحیط با آشنایی کارآموزي،

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

- - - - - 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید کارشناسی ارشد یا دکتري

 گذراندن دوره مدرسی درس کارآموزي

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

- 

 

 روش تدریس و ارائه درس

گزارش  یهروش ته یمنی،نکات ا یترعا ي،رفتار و روابط کار ي،مراحل انجام کارآموز ي،روش انتخاب محل کارآموز

 یابیو روش ارزش يکارآموز

 گذراندن مدت کارآموزي در صنعت و تدوین گزارش کارآموزي
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

نمره در اختیار استاد کارآموزي بر اساس کیفیت گذراندن کارآموزي،  12هاي مربوطه،ارزشیابی درس کارآموزي بر اساس فرم

اندن کارآموزي در صنعت بر اساس فرم کارآموزي و کیفیت گذر تارمقرنمره بر اساس  8و  گزارش کارآموزي و مصاحبه

 .باشدمیاختیار سرپرست کارآموزي مربوطه در 
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 هاي آهنگريدرس طراحی قالب -3-26

 اختیاري نوع درس:

 CAM رایانهو ساخت به کمک  2مقاومت مصالح  :نیازپیش

 - :هم نیاز

 هاي فلزي مختلفهاي آهنگري براي جنسفراگیري اصول طراحی و ساخت انواع قالب هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

یند آهنگري قالب باز، آهنگري قالب ا)فر یندهاي آهنگريادانش: شناسایی و معرفی انواع فر

سازي قطعه، انتخاب چکش یا )آماده رایند آهنگريبسته، آهنگري سرد و گرم(، مراحل ف

عملیات  و هاي مورد نیازپرس مناسب بر اساس نیروي مورد نیاز، طراحی و ساخت قالب

 حرارتی نهایی مورد نیاز(

2 1 

 - مهارت:

2 

 )مانند یندهاي آهنگرياموجود براي فر يدهی در آهنگري، استانداردهاکاربرد شکل دانش:

DIN EN 11243-2 سازي و...(، تجهیزات حرارتی مورد استفاده در آهنگري، تشریح آماده

درجه حرارت آهنگري براي انواع جنس قطعات، انواع روان کارها  ،کار براي آهنگريقطعه

 یند آهنگريادر فر هاآنو عملکرد 

2 1 

 -مهارت: 

3 

هاي آهنگري قالب هاي آهنگري قالب بسته، پتک)چکش هاها و پرسانواع چکش دانش:

 1 1 هاي مورد استفاده در آهنگري(باز، پرس

 -مهارت: 

4 

محاسبات سطح قطعه، محاسبه وزن قطعات آهنگري،  دانش: طراحی قالب براي آهنگري باز

طراحی ابعاد و شکل هندسی حفره قالب، محاسبه نیرو در آهنگري قالب باز، طراحی ابعاد 

هاي جدول استاندارد فوالد قالب ی و روش استفاده ازمعرف و بلوک قالب آهنگري باز

 آهنگري
1 11 

و  CATIA ،Solidworks) افزار طراحیمهارت: طراحی نمونه قالب آهنگري باز با نرم

)... 

5 

جدایش بین دو نیمه  )خط( مشخص کردن سطح دانش: طراحی قالب با آهنگري بسته

قطعات آهنگري، طراحی ابعاد و شکل ، محاسبه وزن کارقالب، محاسبات سطح قطعه

آهنگري قالب بسته، اهمیت و طراحی میزان  در هندسی حفره قالب نهایی، محاسبه نیرو

طراحی قالب  بلوک قالب آهنگري بسته و پلیسه خروجی در قالب آهنگري، طراحی ابعاد

 برش پلیسه

2 16 

، CATIA) فزار طراحیامهارت: طراحی نمونه قالب آهنگري بسته و برش پلیسه با نرم

Solidworks )... و 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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6 

-، روشدهندهشکلهاي پیش )انواع قالب دهی آهنگريهاي پیش شکلدانش: طراحی قالب

 شمشال( طراحی ابعاد و دهندهشکلهاي پیش هاي طراحی قالب
1 4 

 CATIA ،Solidworks) افزار طراحیبا نرم دهیشکلمهارت: طراحی نمونه قالب پیش 

 (و ...

7 

زنی، با چکش محیطی، حلقوي، )اصول آهنگري کله یندهاي ویژه آهنگريافر دانش:

یند آهنگري اآهنگري با انرژي باال، غلتکی و رینکی، آهنگري قطعات با متالوژي پودر، فر

 آهنگري قالب گرم و هم دما(
2 1 

 - مهارت:

8 

هاي آهنگري فوالدهاي اصول کاربردي و نکات مهم در طراحی و ساخت قالب دانش:

نیکل  دار(، آلیاژهاي آلومینیوم، مس، منگنز،)کرم ، فوالدهاي مقاوم در برابر حرارتضدزنگ

 و تیتانیم
2 1 

 -مهارت: 

9 

مانند  CAEافزارهاي سازي فرایند آهنگري با نرممراحل و تشریح تحلیل و شبیه دانش:

DEFORM 3d ،Abaqus ... و 
2 31 

مانند  CAEافزارهاي سازي فرایند آهنگري با نرمتحلیل و شبیه ايمهارت: کار بر

DEFORM 3d ،Abaqus ... و 

11 

براي تولید با فرایند آهنگري بر  شدهتمامدانش: بررسی اقتصادي و برآورد قیمت محصول 

 اساس ماده خام قطعه، تیراژ تولید، طراحی و ساخت قالب، عمر قالب و استهالک دستگاه
1 4 

با فرایند آهنگري  شدهتمامهارت: کار عملی بررسی اقتصادي و برآورد قیمت محصول م

 براي چند نمونه عملی

11 
 -دانش: 

1 1 
 ها و صنایع مرتبط با آهنگريمهارت: بازدید از کارگاه

 64 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
توانایی  و هاي مختلف آهنگريقالب ف آهنگري، توانایی طراحی به کمک کامپیوترهاي مختلتوانایی طراحی و ساخت قالب -

 هاي مختلف آهنگريتحلیل قالب

 رعایت نکات ایمنی حین انجام کار و اي، رعایت اخالق حرفهخالقیتپذیري، مسئولیت - 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هاي آهنگريطراحی قالب
رضا  دکتر فرید

 بیگلري
- 

انتشارات دانشگاه 

 امیرکبیر
1394 

و  ینگفورج يهاقالب يتکنولوژ

 ینگفورم
 - مهدي اشتري

انتشارات 

 خجسته
1379 
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 سرد و گرم يو کاربرد آهنگر یمبان

آلتان، گانگشو  یالنتا

 یوسگراش و شن

 یلنگا

 پور،ینیحس سید جمال

 و یمحمد بخش

 یمحمدحسن حجت

 1385 دانشگاه مازندران

ها و آهنگري قالب بسته: اطلس نقشه

 هاي آهنگريهاي متداول قالبطرح

 V. Babebnko, A.

 B. Boytsev,

Valuk 

 1385 ریحان فردین گالبی

 هاي آهنگرياصول طراحی قالب
و  محمد بخشی

 مجید الیاسی
- 

دانشگاه صنعتی 

 نوشیروانی بابل
1393 

Cold And Hot Forging: 

Fundamentals And Applications 

Altan ylanTa , 
 Gracious

Ngaile , 
Shen Gangshu 

- ASM 

International 
2114 

Forging die design and practice R. Sharan - Chand 1982 

Forging and Casting: Forging 

Equipment Dies and Presses 

ASM Metals 

Handbook, 8th 

Edition, Vol. 5 

- 
American 

Society for 

Metals 

1971 

Forming and Forging; Closed-

Die Forging in Hmmers and 

Presses 

ASM Metals 

Handbook, 19th 

Edition, Vol. 14 

- Asm Intl 1968 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

 هاي آهنگريطراحی قالبگذراندن دوره مدرسی 

 

 نیاز درس احت و تجهیزات و وسایل موردمس

 در سرفصل شدهمشخصافزارهاي عدد به همراه نصب شده نرم 15ست کامل کامپیوتر 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، فیلمبا استفاده از رسانه توضیحینظري: 

 هاي آهنگرياز انواع قالب ارائه پروژه و هاي آهنگريا طراحی و تحلیل قالبافزارهاي مرتبط بعملی: کار عملی با نرم
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

 هاي آهنگريافزارهاي مرتبط با طراحی و تحلیل قالبعملی: پروژه عملی با نرم

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-435517/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-377/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86/
https://ketab.io/book/author/taylan-altan
https://ketab.io/book/author/taylan-altan
https://ketab.io/book/author/gracious-ngaile
https://ketab.io/book/author/gracious-ngaile
https://ketab.io/book/author/gangshu-shen
https://ketab.io/book/author/gangshu-shen
https://ketab.io/book/publisher/asm-international
https://ketab.io/book/publisher/asm-international
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 گريهاي ریختهبطراحی قالدرس  -3-27
 اختیاري نوع درس:

 CAM رایانه و ساخت به کمک 2مقاومت مصالح  :نیازپیش

 - :هم نیاز

 گريریخته هايفراگیري اصول طراحی و ساخت انواع قالب هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 گیري شامل:هاي قالبگري و انواع روشریخته هايدانش: مروري بر انواع روش

 هاي مصرفی )مواد مصرفی قالب و اجزاي قالب(گري با قالبریخته -

 هاي فلزي(هاي دائمی )قالبگري در قالبریخته -

 هاي دایکست و اجزاي دستگاه دایکست(گري دایکست )مواد قالبریخته -

 پیوسته و ناپیوسته(ریزي پیوسته، نیمههاي شمشریزي )قالبشمش -

 گريهاي مورد استفاده در ریختهدستگاه تجهیزات و

4 1 

 - مهارت:

2 

اندازها، ها، بیرونگاهی و تغذیه، طراحی ماهیچهدانش: مراحل انجماد، طراحی سیستم راه

 1 2 گري در رابطه با طراحی قالبسیستم منفذ قالب، عیوب ریخته

 -مهارت: 

3 

هاي گري دستی، قالبهاي فلزي ریختههاي فلزي )قالبراحی قالبدانش: اصول ط

انداز، ماهیچه و مغزي قالب، سیستم بیرون داشتننگهدایکست، سیستم تزریق مذاب، بسته 

 قالب و ...(
2 1 

هاي دایکست، سیستم گري دستی، قالبهاي فلزي ریختهسازي قالبمدل و مهارت: طراحی

از نرم انداز، ماهیچه و مغزي قالب با یکیقالب، سیستم بیرون اشتندنگهتزریق مذاب، بسته 

 CATIAیا  Solidworksافزارهاي طراحی مانند 

4 

 گري به روش دستی شامل تغذیه، ماهیچه و مبردهاي موقت ریختهدانش: طراحی قالب

ه، ماهیچه و اي( شامل تغذیو پوسته 2COاي تر، هاي موقت )ماسهمهارت: طراحی قالب 12 2

 افزار مربوطهمبرد به صورت دستی و با نرم

5 

 کمک به گريیختهقطعات ر یدتول یونو اتوماس گريیختهر سازيیهمعرفی مفهوم شبدانش: 

 Magma  ،Pro cast ،Sutازجمله گريیختهافزارهاي تخصصی رو معرفی نرم یوترکامپ

Cast ،Quick Cast ... و  سازيیهوش اجزاي محدود در شبمهندسی ر یندافر معرفیو  و

 36 2 ... یا Pro castافزار بندي در نرممش

 Proافزار بعدي و اصالح آن در نرمبندي بر روي مدل سهمش یندافر یجبررسی نتا مهارت:

cast، افزارنرم به کمک سازيیهشب یندامرزي در فر یطمواد و شرا یاتخصوص یینتع Pro 

cast، کمک نرم یج بهنتا یلو انجماد قطعات، بررسی و تحل گريیختهر یندافر سازيیهشب-

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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بر روي  Pro cast افزاردر نرم سازيیهشب یندافر یجاز نتا Report ، تهیهPro casافزار 

 شدهطراحیهاي قطعات و قالب

6 

هاي هاي فلزي، نحوه انتخاب مواد براي قالب، روشهاي ساخت قالبدانش: روش

 12 2 ب، بررسی انواع عملیات حرارتی الزم بر روي قالب و خواندن کاتالوگقال کاريماشین

 افزارهاي مربوطهو ساخت قالب با نرم کاريماشینسازي مهارت: شبیه

7 

-براي تولید با فرایندهاي ریخته شدهتمامدانش: بررسی اقتصادي و برآورد قیمت محصول 

 ر قالب و استهالک دستگاهگري، تیراژ تولید، طراحی و ساخت قالب، عم
2 4 

، شدهتمامجهت برآورد قیمت محصول  Excelافزارهاي ساده مانند استفاده از نرم مهارت:

 تیراژ تولید، عمر قالب و استهالک دستگاه

8 
 -دانش: 

1 1 
 گريها و صنایع مرتبط با ریختهمهارت: بازدید از کارگاه

 64 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
گري، توانایی هاي مختلف ریختهگري، توانایی ساخت قالبهاي مختلف ریختهتوانایی طراحی به کمک کامپیوتر براي قالب

 گري و توانایی رفع عیوب قالبهاي مختلف ریختهتحلیل قالب

 اراي و رعایت نکات ایمنی حین انجام ک، رعایت اخالق حرفهخالقیتپذیري، مسئولیت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 محمدعلی بوترابی جان کمبل گري پیشرفتهریخته
دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
1385 

هاي ها و قالباصول پیشرفته طراحی مدل

 گريریخته
 1392 پیوسته - مراد سلیمی

 1387 نشر طراح نژادعبداهلل ولی رولر و همکاران گريهاي ریختهمدل طراحی و ساخت

ASM Hand book vol.15 Casting 

ASM International 
- - - 1999 

گري با سازي فرایندهاي ریختهافزار شبیهنرم
ProCast 

سید هادي محمدي 

 و وحیده قدیمی
 1393 ناقوس 

 1395 ناقوس  خرامباس خوشع ProCastگري با سازي ریختهآموزش شبیه

گري با سازي ریختهافزار شبیهآموزش نرم
ProCast 

 1395 نوید شیراز  پورحمید خلیل
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مواد و متالورژي یا مهندسی ساخت و تولید

 گريهاي ریختهطراحی مدل و قالبدوره مدرسی  گذراندن

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 هاآنریزي اي و ذوبو پوسته 2COاي تر، هاي موقت شامل ماسهگري براي ساخت قالبریختهکارگاه  -

 هاآنریزي هاي دائمی باز، بسته و ذوبگري با قالبریختهکارگاه  -

سازي افزارهاي شبیهگري و نرمهاي ریختهافزارهاي الزم براي طراحی قالبعدد به همراه نرم 15ر ست کامل کامپیوت -

 قالب کاريماشین

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، فیلمبا استفاده از رسانه توضیحینظري: 

افزارهاي گري، کار عملی با نرمگري در کارگاه ریختههاي ریختهاخت انواع قالبگري و شنکار عملی در کارگاه ریختهعملی: 

قالب و کار عملی طراحی یک قالب  کاريماشینسازي افزارهاي شبیهگري و نرمهاي ریختهمرتبط با طراحی و تحلیل قالب

 گريریخته
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

 گري و نمونه عملی طراحی و ساخت قالبهاي ریختهارهاي مرتبط با طراحی و تحلیل قالبافزعملی: کار با نرم
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 درس طراحی ابزار -3-28
 اختیاري نوع درس:

 ابزار هايماشینو طراحی اجزاء  کاريماشینتوانایی  :نیازپیش

 - :هم نیاز

هاي ساخت ابزارهاي سازي استاتیکی و دینامیکی ابزارهاي برشی و تکنیکاصول طراحی، محاسبه، شبیه درس:هدف کلی 

 برشی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 لبهثر در طراحی ابزارهاي برش تکؤدانش: اصول و فاکتورهاي م

لبه و طراحی یک نمونه ثیرگذار در طراحی ابزارهاي تکهأهاي تمهارت: تعیین عملی فاکتور 4 2

 لبه براي شرایط معینابزار تک

2 

اي، هاي پلههاي بلند، متههاي معمولی، متهکاري متهدانش: طراحی و ساخت ابزارهاي سوراخ

ري کاهاي خنکهاي داراي کانالخور، متههاي تیغچه(، متهGundrillهاي سوراخ عمیق )مته

 2 8 ((Eccentric toolsکاري )خارج از مرکز )و ابزارهاي قابل تنظیم سوراخ

کاري و استخراج هاي مربوط به ابزارهاي سوراخها و سایتمهارت: استفاده از کاتالوگ

 ی براي سوراخ عمیق و مته خارج از مرکزیاطالعات از منابع فوق و طراحی ابزارها

3 

اي، سطح برنشینگ )ساچمهربوط به ابزارهاي بهبود دهنده صافیدانش: طراحی و محاسبات م

 هاي مخصوصهاي دریل، تراش، فرز و دستگاهغلطکی و ...( براي انواع دستگاه
2 8 

-مدل) مهارت: طراحی یک نمونه از ابزارهاي برنشینگ براي کاربردهاي پرداخت سطوح

 (افزارينرم سازي

4 

اي، ماشینی ساده و ماشینی مارپیچ( انواع قالویز )مرحلههاي ساخت دانش: طراحی و روش

 4 1 براده برداريقالویزهاي فرمینگ بدون و 

 (افزاريسازي نرممدل) مهارت: طراحی یک نمونه قالویز

5 

هاي انگشتی، برقوهاي ثابت و فرز تیغهدانش: محاسبات و طراحی ابزارهاي چند لبه نظیر 

 8 2 ي تغییر قطر در برقوهاي متغیرهامتغیر و انواع مکانیزم

 (افزاريسازي نرممدل) مهارت: طراحی یک نمونه ابزار برشی چند لبه

6 

هاي دو هاي ساخت ابزارهاي رولینگ پیچ براي دستگاهدانش: طراحی، محاسبه و تکنیک

 8 2 غلطکه، سه غلطکه و تخت

 (افزاريسازي نرممدل) مهارت: طراحی یک نمونه ابزارهاي رولینگ غلطکی و تخت

7 

 يهانظام)سه قطعه گیر يابزارها ها و ساختار مکانیکیتجزیه و تحلیل انواع مکانیزمدانش: 

 8 2 ابزار یعسریض تعو يهایستمس و یفشنگ ي(، ابزارهایکیو پنومات یکیمکان یدرولیکی،ه

 قطعه گیر زمینه انواع هاي معتبر درها و سایتمهارت: استخراج اطالعات مراجع، کاتالوگ

 8 2شامل: لپینگ،  Finishingدانش: طراحی، ساخت و اصالح ابزارهاي مخصوص فرایندهاي  8

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 هونینگ، شیوینگ و ...

هاي برنده ابزارهاي هونینگ و لبه ءهولدر هونینگ و نحوه سوار کردن اجزا طراحیمهارت: 

 بر روي ابزارگیر مربوطه

9 

 و هاي داخلی و خارجینرو داخلی و خارجی و مخروط -ي گیج برودانش: طراحی ابزارها

 8 1 نرو -طراحی ابزارهاي گیج پیچ برو

 نرو -هاي بروهاي کاربردي انواع گیجمهارت: طراحی نمونه

11 
 -دانش: 

1 1 
 مهارت: بازدید از مراکز صنعتی مربوطه

 64 16 جمع

 

 ارمورد انتظو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 کاريماشینتوانایی شناسایی، محاسبه، طراحی و ساخت انواع ابزارهاي 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

دوره سه جلدي مرجع کامل راهنماي 

 عملی ابزارهاي برشی مدرن
 1397 طراح سید جالل حقی -

ها و ابزارهاي فرمان ،اهسنجه ،هاگیج

 گیري و کنترلاندازه
 1393 طراح اکبر شیرخورشیدیان جان جی نی

ها و استانداردهاي جداول، فرمول

 مهندسی ساخت و تولید
 1394 طراح نژادعبداهلل ولی کالوس لخمان

جداول و استانداردهاي طراحی و 

 سازيماشین
 1386 طراح نژادعبداهلل ولی اولریش فیشر

Machinery's Handbook 
Erik Oberg and 

Franklin D. 

Jones 
- Industrial Press 2119 

Metal Cutting and Tool 

Design 
B.J. Ranganath - Vikas Publishing 

House 
1994 

Design of cutting tools: Use of 

metal cutting theory 

Amitabha 

Bhattacharyya 
- 

American Society 

nd of Tool a

Manufacturing 

Engineers 

1964 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 گرایش ساخت و تولید صرفاًکارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک  -

 هاي طراحیمتخصص در زمینه طراحی ابزارهاي برشی و مسلط به محیط -

 

 ایل مورد نیاز درسمساحت و تجهیزات و وس

زنی، دریل، ابزار تیزکنی، سنگ رومیزي، دستگاه رولینگ پیچ، هاي تراش، فرز، سنگمجهز به دستگاه ابزارماشینکارگاه 

 ،گیري دقیقهاي ابزارسازي، ابزارهاي اندازهو متعلقات مطابق با استانداردهاي رایج شرکت انواع ابزارها دستگاه هونینگ،

 افزارهاي طراحیو نرمکامپیوتري سایت  و سنجصافی

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، فیلمبا استفاده از رسانه توضیحینظري: 

 محیط کارگاه و یا سایت کامپیوتريهاي مهارتی هر بند از سرفصل درس در عملی: اجراي عملی بخش
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمطولهاي تکوینی در و ارزیابی ترمپایانري: آزمون کتبی نظ

افزارهاي المان محدود و استخراج سازي، استاتیکی، دینامیکی و مکانیکی یک ابزار در نرمآنالیز و شبیه عملی: انجام پروژه

 کاريماشینهاي فاکتورهایی نظیر استحکام و دقت عملکرد ابزار و تعیین دامنه محدودیت
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 CNC هايماشینطراحی و ساخت درس  -3-29

 اختیاري نوع درس:

 ابزار هايماشینطراحی اجزاء  :نیازپیش

 - :هم نیاز

هاي مکانیکی، الکتریکی و کنترلرهاي هاي طراحی، ساخت و مونتاژ قسمتیادگیري اصول و روش هدف کلی درس:

 CNC هاياشینم

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

گري شده، هاي ریخته)تنه CNC هايماشینهاي مورد استفاده در انواع دانش: انواع تنه

نیومی با اتصال پیچ و مهره و ...( و معرفی انواع یجوشکاري شده، پروفیل فوالدي یا آلوم

 تیکی و دینامیکی وارد بر تنه ماشیننیروهاي استا
2 1 

 -مهارت: 

2 

، روش CNC هايماشینها و راهنماهاي لغزشی و غلتشی مورد استفاده در دانش: انواع ریل

 1 2 هاي خطی و روش انتخاب میله و بوش به عنوان راهنماانتخاب یاتاقان

 -مهارت: 

3 

محاسبه توان مورد نیاز اسپیندل، محاسبه و  دانش: روش طراحی و انتخاب سیستم اسپیندل،

، انواع موتورهاي هاآنبندي اسپیندل، انواع اسپیندل موتورها و روش انتخاب انتخاب یاتاقان

)اینورتر و درایوهاي  هاآنالکتریکی مورد استفاده در اسپیندل و روش کنترل سرعت در 

 (هاآنمربوطه و نحوه استفاده از 

4 1 

 -مهارت: 

4 

دانش: روش محاسبه نیروي پیشروي، انتخاب سیستم پیشروي مناسب )تسمه و پولی، پیچ و 

اي(، انواع موتورهاي الکتریکی مورد استفاده در اي و پیچ و مهره ساچمهمهره دنده ذوزنقه

اي و )سرو موتور، موتور پله هاآنو سرعت در  تیموقعسیستم پیشروي و روش کنترل 

 با انکودر و مبناگیري با میکروسویچ و ...( هاآننحوه کنترل موقعیت در درایوهاي مربوطه و 

4 1 

 -مهارت: 

5 

 ،Mach3مانند  PC Base يبردها) هاآنو تشریح عملکرد  CNCدانش: انواع کنترلرهاي 

مستقل بدون نیاز به  CNCبر پایه میکروکنترلر و کامپیوتر )مانند آردوینو(، کنترلرهاي 

 و ...(( Fanuc- Sinumerikانند کامپیوتر )م
2 1 

 -مهارت: 

6 
 تراش و فرز با جزئیات CNCدانش: مراحل و روش ساخت و مونتاژ یک 

2 1 
 -مهارت: 

7 
 -دانش: 

1 16 
 هايیلپروفرومیزي با  CNCافزاري یک فرز مهارت: محاسبات و طراحی مدل نرم

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت



99 

اي، اسپیندل موتور و موتور پیچ و مهره ساچمه ینیومی و اتصاالت مربوطه، یاتاقان خطی،آلوم

 اي یا سرو موتورپله

8 

 -دانش: 

ینیومی و اتصاالت مربوطه، یاتاقان آلوم هايیلپروفرومیزي با  CNC فرزمهارت: مونتاژ یک  16 2

 اي یا سرو موتوراي، اسپیندل موتور و موتور پلهخطی، پیچ و مهره ساچمه

9 

 -دانش: 

1 16 

 رومیزي براي: CNCکشی فرز هارت: سیمم

 Mach3کشی آن با برد اسپیندل موتور و درایو آن با منبع تغذیه و سیم -

 Mach3موتور محورها با درایو و برد  -

 هاي رفرنس و محدوده حرکتی محورهایچئکشی میکروسوسیم -

11 
 -دانش: 

1 16 
 CNCاندازي فرز و راهو تنظیمات آن  Mach3افزار برد مهارت: نصب نرم

11 
 -دانش: 

1 1 
 صنعتی در کارخانجات يها CNCمهارت: بازدید از انواع 

 64 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
-و توانایی سیم CNC هايماشین، شناسایی و اصول طراحی اجزاء مختلف CNC هايماشینتوانایی محاسبات و طراحی  -

 Mach3بر اساس برد  CNCسیستم برقی یک فرز  کشی و نصب

 اي و رعایت نکات ایمنی حین انجام کار، رعایت اخالق حرفهخالقیتپذیري، مسئولیت -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 طراح نژاد و خورشیدیانولی Charchut, Werner ابزار هايماشینطراحی 

 - ابزار هايماشین یطراح
محمد  ي ومحسن غفار

 مداح ینقیعل یمابراه
 1393 تلکتاب

Machine Tool Design and 

Numerical Control 
Mehta - McGraw-Hill 2112 

Machine Tools Handbook: 

Design and Operation 
P H Joshi - McGraw-Hill 2117 
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 انداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(است –د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

 CNC هايماشینو ساخت  یطراحگذراندن دوره مدرسی درس 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 مربعمتر 211با مساحت حداقل  CAD/CAMو  CNCکارگاه 

 دستگاه 4 شدهمشخصسه محوره قابل دمونتاژ بر اساس سرفصل  CNCعدد و دستگاه فرز  15ست کامل کامپیوتر 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، فیلمبا استفاده از رسانه توضیحینظري: 

افزار مربوطه، مونتاژ و نرم Mach3برد ، کار با CNC هايماشینطراحی افزارهاي مرتبط با عملی: انجام عملی کار با نرم

 رومیزي CNCاندازي کامل فرز کشی و راهرومیزي و کار عملی سیم CNCیک فرز 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

 رومیزي CNC اندازي کامل فرزعملی: پروژه عملی کار مونتاژ و راه
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 دهی فلزاتاصول شکل درس -3-31

 اختیاري نوع درس:

 CAM رایانهو ساخت به کمک  2 مقاومت مصالح :نیازپیش

 - :هم نیاز

 نهایی در حالت جامدهاي تولید محصوالت نهایی یا نیمهروش شناخت هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

اي مقاومت مصالح شامل تنش، انواع تنش، تنش در یک بعد، دانش: مروري بر مفاهیم پایه

هاي بعدي )تنشهاي اصلی، تنش برشی ماکزیمم و دایره مور(، تنش سهتنش دوبعدي )تنش

ش هیدرواستاتیک و تنسور تنش )تن ءاصلی، تنش برشی ماکزیمم و دایره مور(، اجزا

(، مفهوم کرنش، انواع کرنش، کرنش در یک بعد، کرنش دوبعدي (Deviatoric) کیاتوریدو

هاي اصلی در بعدي )کرنشکرنش سه و ، کرنش برشی ماکزیمم(دو بعدهاي اصلی در )کرنش

 کرنش برشی ماکزیمم( و سه بعد

2 1 

 - مهارت:

2 

هاي مختلف نمودارهاي غییر شکل فلزات و مدلدانش: مروري بر انواع رفتار مکانیکی ت

 بعدي(، معیارهاي تسلیمبعدي و سهکرنش در ناحیه االستیک )یک -رابطه تنش ،کرنش-تنش

 بعدي(بعدي و سهرابطه تنش کرنش در ناحیه پالستیک )یک و
2 1 

 - مهارت:

3 

هاي آن لزات و تفاوتدهی فتبیین جایگاه فرایند شکل ،هاي تولیددانش: معرفی انواع روش

 یزساختاري)سرد، گرم و داغ(، تحوالت ر یدهشکل یندهايانواع فرا ،هاي تولیدبا سایر روش

ثر بر ؤعوامل م ،(یکیو استات ینامیکی)د یلآن یندشکل و با انجام فرا ییرتغ یندر ماده در ح

انواع  ،(دهیشکل يو پارامترها یزساختارير هايفلزات )مشخصه پذیريشکل یتقابل

هاي تغییر شکل دهی فلزات، مکانیزمدر شکل هاآنهاي کریستالی در فلزات و نقش نابجایی

 هاي لغزشمکانیزم و دوقلویی( و فلزات )لغزش

4 1 

 - مهارت:

4 

 دانش:

 دهی حجمی(دهی ورق فلزات و شکلدهی فلزات )شکلبندي فرایندهاي شکلدسته -

و انواع آن شامل  (Forging) وسط عملیات فورجینگدهی تتشریح کامل فرایند شکل -

، سطح افزایی الکتریکی، فورج قالب باز، فورج قالب بسته، فورج (Upsetting) کاريکلفت

، فورج (Orbital forging) ، فورج شعاعی، فورج مداري(Coining) زنیدقیق، سکه

 M/P) ژي پودرفورج متالور و (Ironing) ، اتوکاري(Injection forging) تزریقی

forging) 

 دما )ایزوترمال( و قالب داغبندي فورج از نظر دمایی: سرد، گرم، داغ، همتقسیم -

 و وابستگی دماي فورج به جنس قطعات هاي فرایند فورجاردمزایا و معایب فورج، استاند -

8 1 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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ه و در فرایند فورج، طراحی کانال ابعاد پلیس روان کاريمقدار فشار الزم براي فورج،  -

هاي مقدمات طراحی قالب و (Mockel) و موکل (Neuberger) کاربرد رابطه نویبرگر

 فورج

 هاي مهم دستگاه فورجمشخصه -

 - مهارت:

5 

 دانش:

و انواع آن شامل نورد تخت، نورد میله و پروفیل، نورد  (Rolling) فرایند نوردکاري -

 نورد رزوه و ايحلقه

ات فرایند نوردکاري، مقدار نیروي الزم براي نورد، ابعاد ماده اولیه تشریح مقدماتی محاسب -

 ید پیچ توسط نوردکاريو تول ينوردکارالزم در 

 هاآنهاي رفع در نورد و عیوب ایجادي در نوردکاري و روش روان کارينقش  -

4 1 

 - مهارت:

6 

-هیدرواستاتیک و ضربهانواع اکستروژن )مستقیم، معکوس،  (Extrusion) دانش: اکستروژن

نسبت  ثر بر نیروي الزم براي اکستروژن،ؤاي(، نیروي الزم براي انواع اکستروژن، متغیرهاي م

 اکستروژن و عیوب اکستروژن
2 1 

 - مهارت:

7 

و ( Wire drawing) شامل کشش سیم (Drawing) دهی کششیدانش: فرایندهاي شکل

 2 1 (Tube Drawing) کشش لوله

 - مهارت:

8 

شامل پانچ  (Sheet metal forming) دهی ورق فلزاتتشریح فرایندهاي شکل دانش:

 Deep) ، کشش عمیق(Bending) کاريخم، (Blanking/Punching) کردن

drawing،) دهی چرخشیشکل (Spining)، هیدروفورمینگ (Hydroforming)  و

 (Explosion formingدهی انفجاري )شکل

2 1 

 - مهارت:

9 

و کاربرد آن در فرایندهاي  Deform 3Dافزار ورژن نرم بروزتریندانش: معرفی و آموزش 

 1 6 دهیشکل

 - مهارت:

11 
 -دانش: 

1 1 
 دهی فلزاتهاي فعال در زمینه شکلمهارت: بازدید از کارخانه

 1 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 Deform 3D افزار تخصصیدهی حجمی فلزات و کار با نرمهاي شکلفراگیري روش
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
METAL FORMING 

Mechanics and Metallurgy 

Edition) th4( 

WILLIAM F. 

HOSFORD 
 CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS 
2111 

Metal forming (mechnics 

and metallurgy) 
C William F. Hosford 

and Robert M. Caddell 
 Cambridge University 

Press 
2111 

 1385 انتشارات فردوسی مشهد  سید مجتبی زبرجد دهی فلزاتشکل

دهی ها و مکانیک شکلروش

 فلزات

سینا  و احمد عاصم پور

 نظري اونلقی
 

 انتشارات علمی دانشگاه

 صنعتی شریف
1395 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 ولید(گرایش ساخت و ت صرفاً) دکتري و یا کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 دهی فلزات()زمینه تخصصی شکلمواد دکتري و یا کارشناسی ارشد مهندسی 

 

 یاز درسن مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 پروژکتور دیویو و کامپیوتر

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، فیلمبا استفاده از رسانه توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نهایی را شامل گردد(. نمره %51تا  دتوان)با نظر موافق استاد این بند می نمره Deform 3D  5افزارانجام پروژه در نرم -

 نمره 5 ترمطولهاي تکوینی در ترم و ارزیابیآزمون میان -

 نمره 11 ترمپایانآزمون کتبی  -
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 هاي ساخت میکرو و نانوروش درس -3-31
 اختیاري نوع درس:

 هاي تولید مخصوصروش و کاريماشینتوانایی  :نیازپیش

 - :هم نیاز

نانو و کاربردهاي آن در  و علوم نانو فناوريهاي نوین ساخت در مقیاس میکرو و نانو، شناخت روش هدف کلی درس:

 ساخت و تولیداي رفهحمهندسی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

سایز، تاریخچه پیدایش و تبیین  میکرو و نانو دانش: معرفی و تشریح مفاهیم اولیه شامل

تکنولوژي  مقایسه اجمالی نانو ،هاي ساخت در ابعاد میکرو و نانوواحد درسی روش ضرورت

 و Top-Downو   Bottom-Upهاي تولیدذرات، روش معرفی انواع نانو -نانو و علم

 هاآنن کاربرد افزو فرد نانو ذرات و علل گسترش روزه هاي منحصر بخواص و ویژگی

2 1 

 -مهارت: 

2 

 کاريماشینهاي دانش: تکنولوژي تولید میکرو و نانو قطعات )ابعاد قطعه و یا دقت( با روش

 مرسوم شامل:

Micro and Nano-Turning  وMicro and Nano-Milling 
2 1 

 -مهارت: 

3 

 کاريماشینهاي دقت( با روش)ابعاد قطعه و یا  تکنولوژي تولید میکرو و نانو قطعات دانش:

 مدرن شامل:

 (EDM)تخلیه الکتریکی  کاريماشینبا  کاريماشین میکرو و نانو

 (WEDM) با وایرکات کاريماشین میکرو و نانو

 (CHM)شیمیایی  کاريماشینبا  کاريماشین نانو میکرو

 (AFM Machining)با میکروسکوپ نیروي اتمی  کاريماشین نانو

 (LBM)با پرتو لیزر  کاريماشینو نان میکرو و

 (EBM)با پرتو الکترونی  کاريماشین نانو

 ... و (IBM)  با پرتو یونی کاريماشیننانو 

14 1 

 -مهارت: 

4 

 هاي نازک در مقیاس میکرو و نانو شامل:نشانی و تولید الیه هاي الیهروشدانش: 

نشانی به روش  الیه ،(Sputtring)پاش  نشانی به روش کند و الیه ،آبکاري الکتروشیمیایی

 ... و (Epitaxi)نشانی به روش اپیتکسی  الیه و پالسماي سرد و گرم

 هاي:نازک نانو کامپوزیتی شامل روشهاي تولید الیه تشریح روش 

Doctor Blade- Spin coating – Dipping و ... 

2 1 

 -مهارت: 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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5 

و  یابی ابعاد نانوبرداري در مشخصه هاي تصویرشتشریح دقیق ساختار فیزیکی رودانش: 

 کاربرد هر یک شامل:

 (FE-SEM)و نشر میدانی  (SEM)میکروسکوپ الکترونی پویشی  -

 (HRTEM)و وضوح باال  (TEM) میکروسکوپ الکترونی عبوري -

 (FBM) میکروسکوپ پرتو یونی -

 ،(STM)روبشی  : میکروسکوپ تونلیشامل (SPM)هاي روبشی پروبی میکروسکوپ -

 و ... (MFM)و میکروسکوپ نیروي مغناطیسی  (AFM)اتمی  نیروي میکروسکوپ

4 1 

 -مهارت: 

6 

و کاربرد  یابی ابعاد نانونگاري در مشخصههاي طیفتشریح دقیق ساختار فیزیکی روشدانش: 

 هر یک شامل:

 (EDX) پراش انرژي پرتو ایکس سنجیطیف -

 (FTIR) قرمزمادون سنجیطیف -

 (UV-vis)ماورا بنفش  -مرئی سنجیطیف -

 (DLS)تفرق دینامیکی نور  سنجیطیف -

 (Raman spectroscopy)رامان  سنجیطیف -

 (XRD)پراش پرتو ایکس  سنجیطیف -

 ... و (XPS)الکترون پرتو ایکس  فوتو سنجیطیف -

4 1 

 -مهارت: 

7 

ید میکرو و نانو ادوات الکتریکی و هاي تولمروري بر مباحث منتخب از روشدانش: 

 ،اکسیداسیون خشک و تر ،فرایند لیتوگرافی ،: مفاهیم اتاق تمیزها ICالکترونیکی شامل انواع 

 تولید اتصاالت بین دو قطب با نانو وایرها و نانو و ترانزایستورهاي الیه نازک ،فرایند اچ کردن

 هالوله

2 1 

 -مهارت: 

8 

ظهور در تولید ادوادت میکرو و نانو در سالیان اخیر: با توجه به  نو هايتشریح روشدانش: 

هاي جدید بودن مباحث تولید در مقیاس میکرو و نانو و پیشرفت هر روزه تجهیزات و تکنیک

این عرصه الزم است، این بخش از سرفصل با مطالعه مروري مقاالت سه سال اخیر توسط 

 ه گردد.ئاستاد درس تدوین و ارا

2 1 

 -مهارت: 

9 
 -دانش: 

1 1 
 نانو فناوريهاي فعال در عرصه بنیان و آزمایشگاههاي دانشمهارت: بازدید از شرکت

 1 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
تشریح نموده و  رود دانشجویان پس از گذراندن این واحد درسی بتوانند انواع ساخت در مقیاس میکرو و نانو راانتظار می

هاي مناسب براي تولید قطعات در این مقیاس روش مناسب را پیشنهاد دهند. همچنین جهت ارزیابی در مقیاس نانو روش

 یابی را انتخاب کنند.ارزیابی و مشخصه



116 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Micro and Nano Machining of 

Engineering Materials Recent 

Developments 
K.Kumar et al. - Springer 2119 

Introduction to nanoscience G.Hornky et al. - CRC Press 2118 

Nanocharacterization Techniques 
Alessandra L. Da Róz 

et al. 
- Matthew Deans 2117 

Fabrication Engineering at the 

Microand Nanoscale 4nd Edition Stephen A. Campbell - 
OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

2112 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 متخصص در زمینه نانو فناوريکارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید و 
 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 کالس مجهز به کامپیوتر و ویدئوپروژکتور

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي آموزشیها و انیمیشنهاي آموزشی، کتاب، جزوه، کاتالوگ و فیلمبا استفاده از رسانه توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 کالسیهاي ه سمینار و فعالیتئارا ،آزمون کتبی
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 کنترل کیفیت درس -3-32
 اختیاري نوع درس:

 مدیریت خط تولید :نیازپیش

 - :هم نیاز

و رسم نمودارهاي یند او کنترل کیفیت و کنترل آماري فرگیري نمونهایجاد توانایی و مهارت در زمینه اصول  هدف کلی درس:

در انطباق و عدم انطباق  ، پایشدر بازرسی و کنترل کیفیاین نمودارها گیري از به منظور بهره هاآنل و تفسیر کیفی، تحلی

جویانه در و معرفی روش اصالحی و چاره یا خدماتیصنعتی  هاي تولیديها و شرکتمحصول یا ارائه خدمات در سازمان

 ادامه فرایند تولید

 سرفصل آموزشی -الف

 واریز محت ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 ،تعاریف پایه و اصول کنترل کیفیت، پیشینه و تاریخچه ،اي بر کنترل کیفیتمقدمه دانش:

 ،(SPC( و کنترل آماري فرایند )SQCکنترل کیفیت آماري ) ،هاي کنترل کیفیتسیستم

کیفیت  ،ن( و روند فعلی و آتی آTQM-TQCمروري بر اصول مدیریت کیفیت جامع )

سیستم کنترل متغیرها و سیستم  ،ینداهاي اساسی در کنترل فرگام ،طرح و کیفیت انطباق

کیفیت از دیدگاه  ،کیفیت يبعد 8اجزاي  ،کیفیت از دیدگاه مشتریان ،هاکنترل وصفی

 9 2 چرخه کیفیت و مهندسی کیفیت ،نقش کارکنان در بهبود کیفیت ،چرخه کیفیت ،تولیدکنندگان

 ،سازيطور نمونه در صنایع قطعهه ب تیفیک نیتضمهاي نامهو نظامها ستمیستدوین  مهارت:

 نیتضم تیریمددیگر صنایع وابسته به ساخت و تولید و  و صنعت مونتاژ ،صنعت خودرو

در تضمین مدیریت  ISO 9111) يسر ياستانداردها کارگیريه ب ،هاآنمربوط به  تیفیک

در تضمین مدیریت  OHSAS 18111 و یریت ایمنیدر تضمین مد ISO 14111 ،تولید

 (در هریک از صنایع فوق زیستمحیط

2 

برگ ثبت ) هاي بیان مشکالت کیفیروش، ینداگانه کنترل آماري فرابزارهاي هفت دانش:

ها، نمودار جریان تمرکز نقص علت و معلول، نمودار نمودار ،ها، هیستوگرام، نمودار پارتوداده

( و نمودار correlation) همبستگی نمودار) )پراکنش( شامل یپراکندگار یند، نمودافر

 ((یندانمودارهاي کنترل آماري فر و پراکندگی در محدوده تلرانس
2 3 

ها، نمودار پارتو، تفسیر نمودارهاي ها و هیستوگرامرسم و تحلیل انواع برگ ثبت داده مهارت:

ها و نمودار همبستگی نمودار تمرکز نقص کار با (Fish Bone Diagram) استخوان ماهی

یا  Excelافزارهاي مربوطه با استفاده از نرم مورد کاربرد در صنایع ساخت و تولید

Minitab  یاSPSS 

3 

انواع  ،نگاهی بر نظریه آمار، مروري بر اصول آماري و کاربرد آن در کنترل کیفیت دانش:

تغییرات ذاتی و اکتسابی، ارزیابی  ،ینداآماري فر ها و فلسفه کنترلیند، روشاتغییرات در فر

)مد، میانه،  شکست داخلی و شکست خارجی، توابع توزیع احتمال، معیارهاي مرکزیت

 توزیع نرمال و میانگین( و معیار پراکندگی )واریانس، انحراف معیار، رنج و دامنه(

4 3 

نرمال همراه با مثال عملی و هاي توزیع بر منحنیتست نرمال بودن  اجراي آزمون مهارت:

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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افزارهاي و با استفاده از نرم يحد مرکز هیقضکاربردهاي عملی  و تقریبی مربوطه رسم نمودار

 مربوطه

4 

 یندهاي تحت کنترل و خارج از کنترل،افر) هاي تحت کنترل و خارج از کنترلحالت دانش:

-حالتشناخت  و توزیع نرمالی منحنمعرفی نمودارهاي کنترل، ارتباط نمودارهاي کنترل با 

 6 1 (هاي خارج از کنترلهاي تحت کنترل و حالت

در  خارج از کنترل يهاتحت کنترل و حالت يهاحالترسم عملی و تحلیل و تفسیر  مهارت:

 SPSSیا  Minitabافزارهاي مربوطه با استفاده از نرم تولیدیندهاي ساخت و افر

5 

هاي کنترلی، نمودارهاي کنترل براي یند، انواع مشخصهاي فرنمودارهاي کنترل آمار دانش:

(، -S، نمودارهاي کنترل )(-R) نمودارهاي کنترل) کیفی( -)کمّی هاي متغیرمشخصه

 اصول آماري نمودارهاي کنترل ،((MR-Iهاي انفرادي )گیرينمودارهاي کنترل براي اندازه

در حوزه  یند صنعتیاهایی از یک فر، مثالSري نمودار اصول آما ،Rاصول آماري نمودار  ،

 هاآندر  LCL و  UCL،CLکنترل محاسبه حدود  ساخت و تولید و
2 3 

پاسخ به این  نمودار، ریو تفس لیتحل ،(MR-I)و  (-S)، (-R)رسم نمودارهاي  مهارت:

ار از چه در نمود راتییتغچرا؟  یند تحت کنترل آماري است یا نه؟اال که آیا فرؤس

مورد استفاده در محاسبه حدود جدول ضرایب شناخت ؟ کندیم تیتبع ییپارامترها

افزارهاي با استفاده از نرم یندهاي ساخت و تولیداکیفی در فر و نمودارهاي کنترل کمی

 SPSSیا  Minitabمربوطه 

6 

 (،pعیوب )نمودار کنترل نسبت اقالم م) هاي وصفینمودارهاي کنترل براي مشخصه دانش:

(، نمودار کنترل تعداد cنمودار کنترل تعداد عیوب ) ،(npنمودار کنترل تعداد اقالم معیوب )

اصول  ،npاصول آماري نمودار  ،p، اصول آماري نمودار ((uعیوب در واحد محصول )

صنعتی، محاسبه تولیدي یند اهایی از یک فر، مثالu، اصول آماري نمودار cآماري نمودار 

هایی مثالهایی براي اندازه نمونه ثابت و متغیر، روش، LCL و UCL ،CL یترلکنحدود 

گیري و ودارهاي کنترل وصفی با روش نمونهکاربرد نم و یندهایی با نقص بسیار کمافربراي 

 بازرسی

2 6 

 نینمودار، پاسخ به ا ریو تفس لیتحلو  Uو  P،nP ، C هاي وصفیرسم نمودار مهارت:

در نمودار از چه  راتییتغو چرا؟  نه؟ ایاست  يتحت کنترل آمار ندیافر ایال که آؤس

 SPSSیا  Minitabافزارهاي مربوطه با استفاده از نرم کند؟یم تیتبع ییپارامترها

7 

هاي ورودي به یک کارگاه یا سازمان تولیدي بر دانش: بازرسی و کنترل کیفیت محموله

 و ...( MIL STDو پذیرش محموله )مانند  برداريو استانداردهاي نمونه  AQLاساس
1 3 

هاي مختلف کنترل ورودي و استخراج اطالعات از جداول و مهارت: بررسی نمونه

 استانداردهاي مربوطه

8 

-)مفاهیم شاخص ینداتجزیه و تحلیل کارایی و توانایی فرو  SPCکنترل آماري فرایند  دانش:

کیفیت بطه بهبود (، راPpkو  Cp، CR ،Cpk، Cpu ،Cpl ،Cpm ،Cpmk ،Ppهاي 

هاي از تولید محصول معیوب و شاخصهاي پیشگیري هزینهمحاسبه وري، هرهمحصول و ب

 وريارزیابی آثار مدیریت کیفیت بر بهره

1 9 

و بررسی  SPSSیا  Minitab افزارنرمبا  SPCهاي نمونه داده کار عملی با مهارت:
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 يخاص برا يهادر حالتویژه کنترل  ينمودارهاا و پارامتره افزار وهاي نرمخروجی

ها کنترل و ... و نحوه استفاده از تحلیل دادهو نمودارهاي پیش کوتاه مدتانبوه و  داتیتول

 براي بهبود فرایندها

9 

 ینداسازي کنترل آماري فرحل مشکالت اجرایی و پیاده دانش:

1 6 
هاي تولیدي صنعتی که در در سازمان SPCي سازتمرین نحوه صحیح مراحل پیاده مهارت:

هاي براي نمونه SPCهاي ایجاد بهبود بر اساس زمینه ساخت و تولید فعالیت دارند و روش

 صنعتی

11 

 -دانش: 

واحد  تیفیکنترل ک نهیکه در زم يدیها و مراکز تولاز کارخانجات، شرکت دیبازد مهارت: 1 1

 .فعال دارند

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب

 ریزي کیفیت،توانمندي برنامه هاي تولیدي و خدماتی و انجام عملیات بازرسی تولید،اطمینان از کیفیت محصول در شرکت

ها شتهیه رو هاي تولید،نقص جویانه در رابطه باارهچتجزیه و تحلیل و اقدام  کنترل مواد ورودي، کنترل کیفیت در حین تولید،

نگهداري محصول  عیبی محصول تولیدي،به دست آوردن سطح مطلوبیتی از درستی و بی ل کیفی،ئو گزارشات مربوط به مسا

سازي کیفیت پیاده بازرسی مستمر و اعمال عمل اصالحی در مواقع لزوم، آالت مناسب،استفاده از ماشین ریزي دقیق،با برنامه

 بیان مشکالت کیفی توسط نمودار استفاده بهینه از ابزارهاي هفتگانه کنترل کیفیت آماري، کیفیت عملکرد، کیفیت انطباق، طرح،

 هاي تولیدي صنعتیدر پروسه هاآنو استفاده از 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دکتر کاظم نقندریان - کنترل کیفیت
ارت صنایع و دانشگاه وز

 علم و صنعت
1377 

 کنترل کیفیت آماري
 داگالس سی

 مونتگومري
 1376 دانشگاه علم و صنعت دکتر رسول نورالسنا

SPC ند ایکنترل آماري فر

 سازيمفاهیم و روش پیاده

مین أامور مرغوبیت شرکت ت

 خودروایرانقطعات 
- 

مرکز آموزش و 

 تحقیقات صنعتی ایران
1386 

 1376 نشر البرز - دکتر رضا مهربان ینداماري فرکنترل آ
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

کیفیت در کنترل مرتبط با  با سه سال سابقه کار یا مهندسی ساخت و تولیدمهندسی صنایع دکتري یا کارشناسی ارشد 

 واحدهاي صنعتی

 

 نیاز درس و وسایل موردمساحت و تجهیزات 

 هر دانشجو برايامکانات آموزشی  مربع به همراهمتر 31به مساحت  کالس یا کارگاهی حدوداً

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار و تحقیق کارگاه، اي،پروژه اي،مباحثه سخنرانی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 به عمل آید. مضافاً 15ها با محتواي تئوري به صورت کتبی با حداکثر نمره و سرفصلدرسی یک آزمون از مواد  ترمپایاندر 

با نظر  ترممیاناز مواد آموزشی به صورت پرسشی و شفاهی یا عملی و یا حتی کتبی به شکل کوئیز و  ماندهباقینمره  5اینکه 

 هاي انتهایی ترم صورت گیرد.و در هفته ترمطولاستاد در 
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 جوشکاري نوین درس -3-33
 اختیارينوع درس: 

 - :نیازپیش

 -: هم نیاز

در زمینه انواع فرایندهاي جوشکاري نوین و به کارگیري مناسب و صحیح آن در  مهارتایجاد شناخت و  هدف کلی درس:

 صنعت

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

یندهاي افر ،حالت جامد تعریف جوشکاري ذوبی و ،تعریف جوشکاري) جوشکاري مقدمه :دانش

منابع انرژي مورد  مواد مصرف شدنی و مصرف نشدنی،انواع ، جوشکاري ذوبی و حالت جامد

هاي مختلف وضعیت ،انواع اتصاالت جوش ،جوشکاري ، منبع قدرتاستفاده در جوشکاري

-ناممواد مصرف شدنی، انواع  ،سازي اتصاالت جوشکاريهاي متداول آمادهروش ،جوشکاري

 و نقش حفاظتی روپوش الکترود ،AWS A5.1 ~ 5.32 کدبر اساس  هاگذاري الکترود

 (ثر در جوشکاريؤپارامترهاي م

2 1 

 -مهارت: 

2 

گازهاي حفاظتی مورد  ،یندفراتجهیزات  معرفی) GTAW (TIG)جوشکاري فرایند: دانش

 نوکانواع زوایاي  ،انواع الکترودهاي تنگستنی و انتخاب مناسب آن ،استفاده و انتخاب مناسب آن

معرفی  ،و نحوه عملکرد آنبا هوا و آب کاري انواع سیستم خنک ،هاآنالکترود تنگستن و کاربرد 

جوشکاري متداول در این  یوبع ،انتخاب نوع قطبیت ،فرایندفلزات متداول براي جوشکاري در 

 فرایند(در این نکات ایمنی بیان  وروش 
3 11 

    محافظولتاژ و فشار گاز  ،آمپر) دستگاه متغیرهاي تنظیم ،دستگاهبا یادگیري نحوه کار  مهارت:

جوشکاري  ،هاي تورچ(و حرکت مواد مصرفی ،)زاویه تورچ هاي جوشکاريیادگیري تکنیک ،(

 ورقشکل و جوشکاري لوله به  T لب روي هم و سپري ،لب به لب به صورت طرح اتصال

3 

معرفی انواع  ،فرایندمعرفی تجهیزات ) GMAW (MIG/MAG) جوشکاري فرایند: دانش

 هراز انواع گازهاي مورد استفاده و دلیل استفاده  ،هاي مورد استفاده و سایزبندي آن جوشسیم

عیوب جوشکاري متداول در این  ،فرایندیا و معایب مزا ،MAGبا  MIG تفاوت، کدام از گازها

 فرایند(این نوع نکات ایمنی  وروش 
3 11 

 ،جوشمنبع تغذیه سیم ،)منبع قدرت دهندهتشکیلاجزاي  ،دستگاهبا یادگیري نحوه کار  مهارت:

سرعت تغذیه  ،نحوه تنظیم متغیرهاي دستگاه )فشار گاز خروجی ،...( تورچ و ،پسول گاز محافظک

شکل و  Tلب روي هم و سپري  ،جوشکاري اتصاالت به صورت لب به لب ،آمپر( جوش وسیم

 ورقجوشکاري لوله به 

4 

اصول و نحوه عملکرد  ،فرایندمعرفی تجهیزات ) (PAW) جوشکاري و برشکاري پالسما :دانش

مورد ثیر گازهاي أت ،محافظ مورد استفادهانواع گازهاي  ،GTAWبا  فرایندتفاوت ، دستگاه

عیوب جوشکاري احتمالی در این  ،فرایندمزایا و معایب  ،استفاده برروي مواد مورد جوشکاري

2 9 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 فرایند(این نوع نکات ایمنی  و روش

نحوه ایجاد قوس  ،دستگاه برشکاري پالسمابا یادگیري نحوه کار ) برشکاري پالسما مهارت:

فشار گاز خروجی براي مواد مختلف  یادگیري و نحوه تنظیم ،الکتریکی و حفظ فاصله مناسب

 (جهت خروج مواد مذاب از محل برشکاري

هاي یادگیري تکنیک ،دستگاه جوشکاري پالسمابا یادگیري نحوه کار ) جوشکاري پالسما

شکاري قطعات از جنس جو ،باشد(می GTAWجوشکاري  فرایند)روش کار مشابه  جوشکاري

 يسپرهم و  يتصاالت به صورت لب به لب و لب روجوشکاري ا نزن و آلومینیم،هاي زنگفوالد

T شکل) 

5 

انواع  ،معرفی مواد مورد نیاز ،فرایندمعرفی تجهیزات ) (SAW) جوشکاري زیرپودري: دانش

خودکار و  ،)نیمه خودکار هاي جوشکاريروش ،جوشتغذیه سیمها، جوش و فالکسسیم

این نوع نکات ایمنی  و تمالی در این روشعیوب جوشکاري اح ،کاربرد ،فرایندمزایاي  ،ماشینی(

 فرایند(
1 6 

جوشکاري قطعات در حالت  و تنظیم متغیرهاي دستگاه ،دستگاهبا یادگیري نحوه کارکرد  مهارت:

 (1F) تخت

6 

بر  فرایندبندي تشریح طبقه ،فرایندمعرفی تجهیزات ) (FCAW) جوشکاري توپودري: دانش

 مواد سایز ،جوشکاري ثیر هرکدام درأبا گاز محافظ( و تمحافظ و  اساس نوع حفاظت )خود

مزایا و معایب الکترودهاي توپودري درزدار و بدون  ،نحوه ساخت الکترود توپودري ،مصرفی

نکات ایمنی  و فرایندمزایا و معایب  ،AWSکد اساس  گذاري الکترودهاي توپودري برنام ،درز

 (فرایند

2 6 

هاي عملی توان از فعالیتباشد و میمی GMAWجوشکاري  دفراینروش کار مشابه  :مهارت

 .این روش استفاده کرد

7 

 یمقاومتهاي جوشکاري انواع روش ،فرایندمعرفی تجهیزات ( )RW) یمقاومتجوشکاري : دانش

هاي کاربرد انواع روش ،به سر( اي سربه سر و جرقه فشاري سر ،ايزائده ،درزي ،اينقطه)

 3 1 (فرایندنکات ایمنی  و فرایندپارامترهاي اصلی  ،جوشکاري مقاومتی

به صورت  مترمیلی 1هاي روغنی تا ضخامت اي بر روي ورقاجراي جوش مقاومتی نقطه مهارت:

 به صورت لب روي هم هاي روغنیاي بر روي ورقاجراي جوش مقاومتی زائده لب روي هم و

8 

جوشکاري  فرایندهايانواع  ،اري اصطکاکیمفهوم جوشک( )FRW) جوشکاري اصطکاکی :دانش

 (آن مزایا و معایب ها وکاربرد ،اصطکاکی
1 2 

( و بررسی قابلیت و مکانیکی سیستم هیدرولیکی) کار با دستگاه جوشکاري اصطکاکی - مهارت:

 نام در فرایند جوشکاري اصطکاکیفوالدهاي غیر هم

9 

وجود ه علل ب ،رفی انواع عیوب جوشکاريمعیوب تکنیکی و متالورژیکی جوشکاري )ع: دانش

 2 1 (هاي جلوگیري از ایجاد عیوبروش و آمدن عیوب

 به همراه بررسی میکروسکوپیگانه جهت بررسی عیوب هاي سهاستفاده از اسپري: مهارت

11 
 -دانش: 

1 1 
 مهارت: بازدید از مراکز مربوطه

 48 16 جمع
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 د انتظارمورو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
هاي جوشکاري، انتخاب و تنظیم صحیح پارامترهاي جوشکاري، توانایی انجام جوشکاري اندازي انواع دستگاهتوانایی راه-

هاي اتصاالت به صورت لب به لب، لب روي هم، سپري و جوشکاري لوله به ورق، شناخت انواع عیوب جوشکاري و روش

 هاآنجلوگیري از ایجاد 

 

 پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 سیندوکو متالورژي جوشکاري
 و مرتضی شمعانیان

 اشرفیعلی
 1385 دانشگاه صنعتی اصفهان

 کلید جوشکاري
 مهرداد معینیان

 (جلد 4)
 1391 انتشارات آزاده -

 1379 انتشارات مدیریت - شاپور طاحونی راهنماي جوش و اتصاالت جوشی

Welding and Metal 

Fabrications Larry Jeffus - Cengage Learning 
 

2112 

Welding Principles and 

Practices 

Edward 

Bonhart 
- Hill Education 

 

2118 

Welding Inspection Handbook - - 
AWS Committee on 

Methods of 

Inspection 

2115 

Welding Handbook - - 
American Welding 

Society, 11th Edition 
2117 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

هاي مهندسی مکانیک گرایش گرایش از رشته یکیدر  ارشد یکارشناس ای يدکتر یلیبا مدرک تحص یعلم اتیعضو ه -

 مواد گرایش جوشکاري مهندسییا ساخت و تولید و 

 فوق با سه سال سابقه کار يهاشیاز رشته گرا یکیارشد در  یهمکار مدعو با حداقل مدرک کارشناس ایو  يدکتر -

 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

ایت برد )و یا برد هوشمندو  ژکتوروپر وئمجهز به وید و مترمربع 31به مساحت  کالسی حدوداً فضاي براي بخش نظري

، آالت یا ابزار مربوط به کار()به انضمام ماشین مترمربع 4کارگاه به ازاي هر دانشجو  فضاي الزم براي هر ،هوشمند(

دستگاه  4(، GTAW/GMAW) هاي جوشکاري با گاز محافظدستگاه 4شامل  براي بخش عملی درستجهیزات 

دستگاه جوشکاري  1 ،مقاومتیدستگاه جوشکاري  2ري، جوشکاري زیرپود هايدستگاه 2جوشکاري و برشکاري پالسما، 

پالسما و مواد مصرف نشدنی مورد نیاز شامل ، MIG/MAGبراي فرایندهاي  و مواد مصرفی مورد نیازاصطکاکی 

 وپودريتو  زیرپودري و و جوشکاري مقاومتی GTAW ،PAWفرایندهاي 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 مربوطه کارگاهکار عملی در  العات موردي واي، تحقیق و مطاي، پروژهمباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 5 به عمل آید. 15با حداکثر نمره  و به صورت کتبیو با محتوي تئوري  هادر پایان هر ترم یک آزمون از مواد و سرفصل

ترم با نظر شکل کوئیز و میان یا شفاهی و کتبی به مانده از نمره مواد آموزشی تئوري به صورت پرسش و پاسخ ونمره باقی

پذیرد، مجموع این دو نمره، نمره نهایی تئوري دانشجو را  هاي انتهایی ترم صورتهفته و مخصوصاً ترمطولاستاد مربوطه در 

ثبت  ،شدهتشکیلاینکه نمره بخش عملی و کارگاهی درس بسته به سلیقه استاد در طول جلسات عملی  مضافاً تشکیل دهد.

تلفیق با نسبت مساوي بخش تئوري و عملی نمره  و با ترمپایانبندي و استخراج نمره بخش عملی در با جمعگردیده و 

 نهایی و درج گردد. ،پایانی درس
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 ساخت مستندات و طراحی پروسه درس -3-34
 اختیاري نوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: نیازهم 

 تجسمات و هاایده گیريشکل چگونگی و صنعتی محصوالت بنديترکیب طراحی، آرایش، فرایند یادگیري: هدف کلی درس

 ساخت مستندات تهیه و نوآوري صنعتی، توسعه، محصوالت طراحی قالب در

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

اصطالحات در پروسه طراحی )تعریف طراحی، طراحی صنعتی، پروسه،  مفاهیم و دانش:

 1 2 هاي اولیه، اسکیس و استایلینگ(طرح دستی و اتود

 -مهارت: 

2 
 کاري یک طراح )مراحل( برنامهدانش: 

1 1 
 -مهارت: 

3 

آوري در طراحی طوفان فکري در طراحی )مراحل خلق و خالقیت، نوآوري و فندانش: 

 1 1 ها(ابی ایدهارزی

 -مهارت: 

4 
 اي و نوتعریف طراحی تطبیقی، توسعهدانش: 

1 1 
 -مهارت: 

5 
 فرایند دریافت نیاز مشتري و سپس تعیین الزامات مشتري و طراحدانش: 

1 1 
 -مهارت: 

6 
 آوري اطالعات آماريیند مطالعات اولیه و جمعافردانش: 

1 1 
 -مهارت: 

7 
 رایند تعریف پروژهفدانش: 

5/1 1 
 -مهارت: 

8 

طراحی مفهومی )آرایش و پیکربندي طرح با طرح دستی، تهیه طرح مفهومی دانش: 

 بعدي(کامپیوتري سه
5/1 8 

توانایی طراحی مفهومی )آرایش و پیکربندي طرح با طرح دستی، تهیه طرح مفهومی مهارت: 

 بعدي(کامپیوتري سه

9 

 ء و تطبیق آن با طرح اصلی )طراحی سیستمی یک محصول(طراحی اجزادانش: 

)طراحی سیستمی یک محصول( و  و تطبیق آن با طرح اصلی توانایی طراحی اجزاءمهارت:  7 3

 محاسبات مربوطه

11 
 -دانش: 

1 3 
توانایی انجام طراحی تفصیلی )محاسبات کامپیوتري، محاسبات سینماتیکی و مهارت: 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 ات استاتیکی و استحکامی(دینامیکی و محاسب

11 
 فرایند تهیه مستندات ساخت و کنترل کیفیدانش: 

3 4 
 توانایی تهیه مستندات ساخت و کنترل کیفیمهارت: 

12 
 -دانش: 

1 16 
 انجام یک پروسه عملی از یک محصول صنعتیمهارت: 

13 
 -دانش: 

1 11 
 عملیبه صورت  اءزاجهاي مستندات فنی و روشمهارت: 

14 
 -دانش: 

1 1 
 مهارت: بازدید از مراکز مرتبط

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 عملی صورت به اجراء و فنی مستندات هايروش صنعتی و چگونگی محصول یک از عملی پروسه توانایی تهیه یک

 

 (منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

طراحی محصول، ویژه طراحان 

 صنعتی و مهندسان طراح
 ري ابینت و باري هاوکس

 سید رضا

 مرتضایی
 1381 دانشگاه هنر

طراحی اجزاء ماشین )طراحی در 

 (مهندسی مکانیک
 1386 صنعت و علم آذرنگ، شادروان ایرج ژوزف ادوارد شیگلی

 1393 دانشگاه صنعتی شریف علی امیرفضلی - مهندسیر دهاي طراحی روش

: طراحی مهندسی در علم طراحی

 خالقه
 1374 دانشگاه صنعتی شریف علی امیرفضلی گرهارد پال و دبلیو. بیتز

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 درس این تدریس سال 11 حداقل با مکانیک لیسانس یا تدریس سابقه سال 5 با باالتر یا مکانیک مهندسی لیسانسفوق

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 به افزارهاينرم سایت در کامپیوترهاي همچنین اسکنر، و پالتر پرینتر، قبیل از فنی دفاتر تجهیزات به مجهز کامپیوتر سایت

 .باشند متصل نیز رنتاینت به و بوده نصب مکانیکی طراحی روز

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ... و موردي مطالعه گروهی، پژوهشی اي،پروژه تکرار، و تمرین اي،مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 هاي تحقیقاتیو پروژه و گزارش فعالیت هاهاي شفاهی، آزمون کتبی، ارائه طرحپرسش
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 مهندسی معکوس درس -3-35
 اختیاري نوع درس:

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

-ماشین هايمجموعه و هازیرمجموعه  قطعات، معکوس مهندسی توانایی فراگیر بایستی درس این پایان در: هدف کلی درس

 .باشد داشته محصوالت، ختسا جهت استاندارد قواعد و مهندسی مستندات و صنعتی هاينقشه ارائه با را صنعتی آالت

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 و مقدمه، مهندسی معکوس، اهمیت آن، تاریخچه، اصطالحات و تعاریف مربوطه دانش:

 1 1 هایی از کشورهاي موفق در این زمینهنمونه

 -مهارت: 

2 
 زیرمجموعهطعه در تجزیه و تحلیل وظیفه یک قدانش: 

2 1 
 -مهارت: 

3 
 آالتها در ماشینو مجموعه و مجموعه زیرمجموعهتجزیه و تحلیل وظیفه دانش: 

2 1 
 -مهارت: 

4 
 هازیرمجموعهباز و بستن قطعات و شناخت و یادگیري دانش: 

1 4 
 هازیرمجموعهباز و بستن قطعات و مهارت: 

5 
 شدن محصولنمودار درختی سوار دانش: 

1 4 
 تهیه نمودار درختی سوار شدن محصولمهارت: 

6 
 هازیرمجموعهنمودار درختی و دانش: 

1 4 
 هازیرمجموعهتهیه نمودار درختی و مهارت: 

7 
 ها و استانداردهاي مربوطهزیرمجموعهتعیین مشخصه فنی قطعه، دانش: 

1 1 
 -مهارت: 

8 
 هایرمجموعهزفرایند تولید قطعه و دانش: 

2 1 
 -مهارت: 

9 
 زیرمجموعههاي متالوژیکی قطعه و مشخصهدانش: 

1 4 
 زیرمجموعههاي متالوژیکی قطعه و تهیه مشخصهمهارت: 

11 
 هازیرمجموعهکارنامه کنترل کیفی )الگ کنترل کیفی( قطعه و دانش: 

1 4 
 هازیرمجموعهو  )الگ کنترل کیفی( قطعه تهیه کارنامه کنترل کیفیمهارت: 

11 
 هازیرمجموعهطرح تست قطعه و دانش: 

1 1 
 -مهارت: 

12 
 هازیرمجموعهدستورالعمل تست پذیرش، تست صالحیت قطعه و دانش: 

1 1 
 -مهارت: 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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13 
 هازیرمجموعهگزارش تست قطعه و دانش: 

1 4 
 تهیه گزارشمهارت: 

14 
 -دانش: 

1 24 
 هاي ترمه بر اساس آموختهانجام پروژمهارت: 

15 
 -دانش: 

1 1 
 مهارت: بازدید از مراکز مرتبط

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ... و نمودار درختیهاي ترم و تهیه بر اساس آموخته توانایی انجام مهندسی معکوس بر روي یک پروژه

 

 نبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه م -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 دانشگاه امام حسین )ع( - مسعود موحدي هامهندسی معکوس: مبانی، فرایند و روش

 مهندسی معکوس از دیدگاه صنعتی
 و وینش راجا

 جود فرناندزنکایرا
 1391 (دانشگاه امام رضا )ع حمیده رضوي

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 درس این تدریس سابقه سال 5 یا و مرتبط سابقه سال 5 حداقل با صنعتی کشینقشه و طراحی یا مکانیک مهندسی لیسانس

 

 مورد نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل

 قطعات، از بردارياندازه ،اولیه تجهیزات و ابزار دانشجویان، تعداد به کامپیوتر و روز کشینقشه افزارهاينرم به مجهز سایت

 مجموعه از خارج متالورژي آزمایشگاه با همکاري امکان صورت در دقیق و گیرياندازه آزمایشگاه تجهیزات از استفاده امکان

 دانشگاه

 

 ش تدریس و ارائه درسرو

 دقیق دستی وسایل با تمرین و اشکال رفع و تکرار بحث،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

-پایان و ترممیان کتبی آزمون مجموعه یک انفرادي، یا گروهی به صورت معکوس مهندسی مستندات تهیه فرایند شامل پروژه

 و اشکال رفع و هفته طول در شده انجام کارهاي سنجش و ارائه درس، خاص موارد در تحقیق ارائه ،(تشریحی) ترم

 دوره طول در ارزشیابی

 

 

 

http://ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2053664
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 ايکشی رایانهنقشه درس -3-36
 اختیاري نوع درس:

 هاي صنعتیتجزیه و تحلیل نقشه: نیازپیش

 -: هم نیاز

 تهیه و...(  و ابرنقاط کاري،ورق سطوح، شامل) پیچیده هايمجموعه و طعاتق بعديسه سازيمدل توانایی: هدف کلی درس

 (Inventor یا CATIA افزارنرم ترجیحاً) استانداردها کلیه رعایت با پیشرفته اجرایی هاينقشه

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 (solidتوپر ) بعديمروري بر دستورات سه دانش:

2 5 
 (solid) سازي قطعات سه بعدي توپرمدلمهارت: 

2 
 بعديسه دستورات مونتاژ و دمونتاژ قطعات بر مروريدانش: 

2 5 
 بعديسه مونتاژ و دمونتاژ قطعاتمهارت: 

3 

 Generativeو Wireframe and Surface) (پوسته) پیچیده سطوح دستوراتدانش: 

Shape Design) 
4 8 

 و Wireframe and Surface) (پوسته) پیچیده سطوح هايمدل ایجاد نحوهمهارت: 

Generative Shape Design) 

4 
 Sheet Metal ماژول از استفاده با کاريورق دستوراتدانش: 

3 8 
 Sheet Metal ماژول از استفاده با کاريورق قطعات سازيمدلمهارت: 

5 
 استاندارد مقاطع از استفاده با سازه سازيمدلدانش: 

2 5 
 استاندارد مقاطع از استفاده با سازه سازيمدلانجام مهارت: 

6 
 ابرنقاط محیطشناخت دانش: 

3 8 
 ابرنقاط از استفاده با سازيمدلمهارت: 

7 

 - دانش:

 مجموعه یک کامل اجرایی و انفجاري مونتاژي، هاينقشه تهیه و سازيمدل پروژهمهارت:  9 1

 هاي ساختهیه نقشهتپیچیده به عالوه  قطعات شامل

8 
 -دانش: 

1 1 
 مهارت: بازدید از مراکز مرتبط

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 استفاده با سازه سازيهاي پیچیده مدلهاي مجموعهقطعه مونتاژ ها با سطوح پیچیده،قطعه انواع بعديسه سازيمدل در توانایی

 مونتاژي هايمجموعه و هاقطعه ساخت و فنی هاينقشه تهیه هاي خم،سازي ورقاستاندارد، مدل مقاطع از

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 طراحی با ابرنقاط در خودآموز
CATIA 

سعید  و مصطفی هیهات

 نهاوندي
 1388 دختسیمین -

سازي در آموزش گام به گام مدل

 CATIA افزارنرم

مهدي و  مرتضی نوریان

 وکیلی
 1386 انتشارت دیباگران -

 R21هاي کاربردي در کتیا تجربه
معصومه  و فاطمه مهاجرانی

 کشاورز گرامی
 1391 نیاز دانش -

 CATIA افزارسازي در نرمسطح

اي، کار با سازي صفحهمدل)

 (زادطراحی آو  ابرنقاط

 1386 ناقوس اندیشه - فرهاد ضرابی

CATIA افزارآموزش کاربردي نرم

 (: ساخت سطوحشدهحلات تمرین)

مهدي وکیلی، مرتضی 

 صفري
 1387 دانش نگار -

Workbook  5CATIA V

19Release  
Richard Cozzens - 

Schroff 

Development 

Corporation 
2119 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 مکانیک مهندسی در طراحی افزارهاينرم آموزش سابقه سال 5 حداقل با مکانیک مهندسی لیسانسفوق

 

 رسمساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز د

 ویدئوپروژکتور تابلو و روز، به رایانه عدد 16 ،مترمربع 61 حداقل

 

 روش تدریس و ارائه درس

 انفرادي به صورت تکمیلی هايتمرین و دانشجو و استاد توسط تمرین انجام ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملی تمرین، پروژه و آزمون

https://www.gisoom.com/search/book/author-342043/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-466832/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-466832/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-466832/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4102/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4102/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4102/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA/
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B3+%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1&select-publisher=publisher-exact
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 پیوست یک
 مهندسی مکانیک ساخت و تولیددوره کارشناسی ناپیوسته  نیاز مورداستاندارد جهیزات ت

 اينیمه سرمایهتجهیزات  ايتجهیزات سرمایه ردیف

1 

 1، با قدرت پردازش خوب عدد 21 ست کامل کامپیوتر

بعدي و دستگاه پرینتر سه 1سه محوره،  CNCدستگاه فرز 

دستگاه فرز  ،دستگاه پرینتر 1دي و بعدستگاه اسکنر سه 1

CNC  دستگاه پالتر 1 و دستگاه 4سه محوره قابل دمونتاژ 

ي و سمعی و بصر زاتیتجه عدد، 15 وایت برد

افزارهاي مختلف از و نرم عدد 15 ویدئوپروژکتور

 جمله 

Simufact ،DEFORM 3D ،SolidWorks 

Simulation ،Autodesk MoldFlow ،

Working Model 3D ،Abaqus ،ANSYS  و

 Fusion 361یا 

2 

دستگاه،  2دستگاه، دریل رومیزي  11دستگاه، فرز  11تراش 

دستگاه، سنگ گرد  2دریل رادیال یک دستگاه، سنگ تخت 

 سنگ رومیزيیک دستگاه، یک دستگاه، سنگ ابزار تیزکنی 

از هر  CNC و فرزتراش  دستگاه، 4تراش صفحهدستگاه،  4

 هايماشینزات تست و کالیبراسیون تجهی ،کدام یک دستگاه

تجهیزات نصب، تعمیر و و  ابزار از هر کدام یک دستگاه

 از هر کدام یک دستگاهنگهداري 

هاي براي انواع دستگاه کاريماشینانواع ابزارهاي 

هاي مطابق با استانداردهاي رایج شرکت کاريماشین

هاي صنعتی مورد نیاز در و انواع گیره ابزارسازي

 ابزارماشینهاي اهکارگ

3 

 B 11عدد، صفحه صافی گرید  11میز استاندارد کار  -

 2هاي معمولی از هر کدام عدد، انواع کولیس )از کولیس

عدد، انواع  5عدد(، کولیس مرکب  2عدد و از نوع خاص 

عدد و از  3میکرومتر )از میکرومترهاي معمولی از هر کدام 

 11پایه میکرومتر  عدد، 3عدد(، میکرومتر پیچ  2خاص 

هاي عدد، یوهانسون 2هاي مختلف از هر کدام عدد، فرمان

گیري هاي اندازهجعبه، میله 3تایی  111باالي  REFگرید 

 11گیري هاي اندازهجعبه، میله 3متري میلی 3-4تایی  11

تایی  11گیري هاي اندازهجعبه، میله 3متري میلی 8-7تایی 

-21تایی  11گیري هاي اندازهیلهجعبه، م 3متري میلی 11-9

گیري در سایزهاي هاي اندازهجعبه، ساچمه 3متري میلی 19

 2سنج مختلف از هر کدام عدد، زاویه 3مختلف از هر کدام 

عدد، پایه  5متري میلی 11-1گیري عدد، ساعت اندازه

عدد،  2سنج  Rعدد،  2عدد، گام سنج  5گیري ساعت اندازه

سري،  2متري از هر کدام میلی 4و  3، 2 هايسه سیم با گام

گوشتی جعبه، پیچ 1هاي صافی سطح )راگوتست( سنجه

 2گوشتی چهارسو و تخت از هرکدام جعبه، پیچ 2مینیاتوري 

جعبه،  1 خمیربازيعدد،  1مهندسی  حسابماشینعدد، 

 عدد، 2عدد، دماسنج  3قطعات صنعتی مورد نیاز از هر کدام 
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عدد و  2، تراز مختلف از هر کدام عدد 15صندلی مناسب 

عدد، دستگاه  1هاي مختلف از هر کدام گونیا با اندازه

 1دستگاه، پروفیل پروژکتور  1دنده مخصوص تست چرخ

دستگاه، ویدئوپروژکتور  1گیري دستگاه، میکروسکوپ اندازه

گیري تصویري، ویدئوئی اندازه هايماشیندستگاه،  1

(VMM/VMS )1 دستگاه،  1الیماتور دستگاه، اتوک

دستگاه، شیشه  1دستگاه، انگل دکور  1تلسکوپ امتدادیاب 

جعبه در  Optical Parallel 2جعبه کامل،  1تخت نوري 

دستگاه، کمپراتور  1سایزهاي مختلف، کمپراتور مکانیکی 

دستگاه،  1دستگاه، کمپراتور هوائی  1مکانیکی -نوري

 1الکترونیکی دستگاه، کمپراتور  1کمپراتور الکتریکی 

گیري دستگاه، ماشین اندازه 1دستگاه، کمپراتور مایعی 

دستگاه، ماشین  1 بعديدستگاه، اسکنر سه 1 یمختصات

دستگاه  دستگاه، 1از هر کدام گیري مدوري و بال بار اندازه

از  و لودسل هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه 1 تولید ابرنقاط

 دستگاه 1هر کدام 

4 

هاي موقت شامل گري براي ساخت قالبهریختکارگاه  -

 هاآنریزي اي و ذوبو پوسته 2COاي تر، ماسه

گیري، درجه گیري شامل )میز قالبابزار و تجهیزات قالب -

گیري، کوبه، سرند دستی، فرچه مویی، ابزار قاشقی، قالب

 عدد( 15و لوله راهگاه از هر کدام  هواکشابزار پاشنه، سیخ 

گیر، بوته ات ذوب شامل )مالقه، شالکهابزار و تجهیز -

گرافیتی، کاورال، انبر شارژکن، کاله ایمنی، سرپوش ضد 

جرقه، کفش ایمنی، دستکش نسوز و لباس ایمنی از هر کدام 

 عدد( 15

سازي سازي و ابزار و تجهیزات مربوط به مدلمیز مدل -

گیري، شامل )چوب، گیره، مغار، رنده، انواع وسایل اندازه

ع اره و دستگاه برش چوب، چسب چوب و ... از هر انوا

 عدد( 15کدام 

-هاي دائمی باز، بسته و ذوبگري با قالبریختهکارگاه  -

 هاآنریزي 

مواد مصرفی مورد نیاز شامل: انواع ماسه، بنتونیت، 

-پودر جدایش و مواد افزودنی قالب ،2COچسب 

 گیري

5 

ي تست هاتجهیزات تست مایعات نافذ شامل اسپري -

 هاي مرجع براي انجام این تستمایعات نافذ، نمونه

تجهیزات تست ذرات مغناطیسی شامل یوک دستی، پراد،  -

هاي مرجع براي پودر ریز آهن به صورت تر و خشک، نمونه

 انجام این تست

هاي رادیوگرافی آموزشی براي انواع فیلم -

 هاي تست رایوگرافیدانشجویان و شاخص
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هاي مایل و تجهیزات تست التراسونیک شامل پروب -

ن پروب مایل هاي کالیبراسیودار، صفحه نمایش، نمونهزاویه

هاي سنج التراسونیک و نمونهدار، ضخامتو پروب زاویه

 مرجع براي انجام این تست

هاي مرجع هاي گردابی و نمونهتجهیزات تست جریان -

 براي انجام این تست

6 

گیري اه دینامومتر براي اندازهسنج یک دستگاه، دستگصافی

یک  IRیک دستگاه، ترمومتر  کاريماشیننیروها و دماي 

یک دستگاه، تاکومتر تماسی و  IRحرارتی  دستگاه، دوربین

نوري یک دستگاه، دستگاه توقف سریع دو دستگاه، 

میکروسکوپ نوري انعکاسی یک دستگاه، ترازو با دقت 

 MQLکاري م خنکگرم یک دستگاه و دستگاه سیست 11/1

 

 یک دستگاه ربات مفصلی با تمام امکانات مورد نیاز 7

هاي آموزشی بر ها و ستانواع سنسورها، محرک

در خطی هاي کنترل درس سیستماساس سرفصل 

 عدد از هر کدام 4 ساخت و تولید

8 

گرمی، پرس هیدرولیکی  211یک دستگاه تزریق پالستیک 

تنی یک دستگاه،  11 ايتنی یک دستگاه، پرس ضربه 81

 اسپارک یک دستگاه و وایرکات یک دستگاه

-هاي تزریق پالستیک، قالب پرس، قالبانواع قالب

 هاي آهنگريقالب و گريهاي ریخته

9 

کشی یک دستگاه، پرداخت و تراش یک دستگاه، خانسري

ها از هر کدام یک دستگاه و ها و رزوهدندهاصالح چرخ

 ز هر کدام یک دستگاهپانتوگراف و فرز کپی ا

کشی از هر کدام یک عدد، از انواع ابزارهاي خان

ابزارهاي سنگ و شیوینگ از هر کدام یک عدد و 

انواع شابلون و الگوي پانتوگراف و فرز کپی از هر 

 کدام یک عدد

11 

گري ریختههاي ساخت قالب تجهیزات مورد نیاز براي

ریزي ذوباي و و پوسته 2COاي تر، موقت شامل ماسه

هاي دائمی باز، بسته و گري با قالبریخته تجهیزاتو  هاآن

 هاآنریزي ذوب

 گري و ماسههاي ریختهانواع مدل و قالب

11 
دستگاه رولینگ پیچ، دستگاه هونینگ، انواع ابزارها و 

 هاي ابزارسازيمتعلقات مطابق با استانداردهاي رایج شرکت
 

12 

از محافظ هاي جوشکاري با گدستگاه 4

(GTAW/GMAW ،)4  دستگاه جوشکاري و برشکاري

دستگاه  2هاي جوشکاري زیرپودري، دستگاه 2پالسما، 

دستگاه جوشکاري اصطکاکی و مواد  1جوشکاري مقاومتی، 

، پالسما و MIG/MAGمصرفی مورد نیاز براي فرایندهاي 

، GTAWمواد مصرف نشدنی مورد نیاز شامل فرایندهاي 

PAW  مقاومتی و زیرپودري و توپودريو جوشکاري 

 انواع الکترودهاي مورد نیاز

  تجهیزات میز رسم 13
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 پیوست دو

 مهندسی مکانیک ساخت و تولید شناسیکار نیاز دوره نیروي انسانی استاندارد مورد

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

سابقه  دوره

تدریس و 

تجربه 

 کاري

 مجاز به تدریس دروس
 کارشناسی

کارشناسی 

 رشدا
 يدکتر

 ابزار هايماشینهاي مکانیزم 5 * * * ساخت و تولید 1

 5 * *  ساخت و تولید 2

زبان تخصصی، ، ساخت به کمک رایانه

ریزي هاي تولید مخصوص، برنامهروش

طراحی و ، کاريماشینتوانایی  ،فرایند

طراحی و و  CNC هايماشینساخت 

 تحلیل مهندسی به کمک رایانه

(CAE)، گیري دقیقهاي اندازهسیستم 

 هاي ساخت میکرو و نانوو روش

 3 * *  ساخت و تولید 3

در خطی هاي کنترل سیستم، رباتیک

تولیدي،  ابزارماشین، ساخت و تولید

 طراحی ابزار و ، کارآموزيپروژه

 هاي جوشکاري نوین و کارگاهروش 3  *  جوشکاري 4

 5 * * * سازيقالب 5

، صنعتیهاي طراحی قالباصول 

هاي آهنگري و طراحی طراحی قالب

 گريهاي ریختهقالب

6 
طراحی 

 کاربردي
 * * 3 

طراحی اجزاء  ،2 مقاومت مصالح

 دینامیک و ارتعاشات و ابزار هايماشین

 3  *  مواد 7

، هاي غیر مخرب و آزمایشگاهتست

-اصول مدل و فلزات دهیشکلاصول 

 گري و کارگاهسازي و ریخته

 5 * *  نایعمهندسی ص 8
طراحی و مدیریت خط  وکنترل کیفیت 

 تولید

 ترمودینامیک و انتقال حرارت 5 * *  تبدیل انرژي 9

11 

 مهندسی

 ،مکانیک

ساخت و 

 طراحیتولید، 

 کشینقشه و

 صنعتی

* * * 5 

 ،پروسه طراحی و مستندات ساخت

تجزیه و تحلیل  ،مهندسی معکوس

 ايکشی رایانهو نقشه هاي صنعتینقشه

 

 


