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برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهای مکانیک خودرو
شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای در بیست و چهارمین جلسه تاریخ ،0911/01/22
برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهای مکانیک خودرو را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده  )0این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  0011وارد دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی
میشوند قابل اجرا است.
ماده  )2این برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهای مکانیک خودرو از نیمسال اول سال
تحصیلی  0011-0010جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
مصوب جلسه شماره  000شورای عالی برنامهریزی به تاریخ  0930/2/21میشود.
ماده  )9این برنامه درسی در سه فصل :مشخصات کلی ،عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به
تمامی دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامهریزی
آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را دارند ،برای اجرا ابالغ میشود.
ماده  )0این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  0011-0010به مدت  9سال قابل اجرا است و پس از آن به
بازنگری نیاز دارد.
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 -1-1مقدمه
صنعت خودرو به دلیل گستردگی و تنوع فراوان زیرمجموعههاي آنیکی از صنایع کلیدي در ایران میباشد که بخش عمدهاي
از حوزه ساخت و تولید در این ایران به این بخش اختصاصیافته است .همچنین بازارهاي مرتبط به آن مانند بازارهاي
خریدوفروش خودرو ،فروش قطعات خودرو ،ارائه خدمات مختلف خودرویی سهم قابلتوجهی از بازارهاي داخلی را به خود
اختصاص میدهند و بالطبع رشتههاي تخصصی در حوزه مکانیک خودرو از رشتههاي اصلی در تأمین نیرو براي سطوح مختلف
در این صنعت و بازارهاي مرتبط با آن به شمار میرود که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم جمع کثیري در آن مشغول به فعالیت
میباشند و نتایج عملکرد آنها در جامعه کامالً ملموس است بهطوريکه وجود نیروي ماهر در سطوح مختلف از نیازهاي
ضروري هر جامعهاي میباشد.

 -2-1تعریف
رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفهاي مکانیک خودرو یکی از رشتههاي آموزش عالی فنی و حرفهاي بوده که شامل
شایستگیهایی است که دست یافتن به آنها از طریق آموزش دروس نظري و عملی که در برنامه لحاظ شده ،امکانپذیر میباشد.

 -3-1هدف
هدف این دوره ،تربیت نیروي انسانی است که با استفاده از آموزههاي نظري و عملی از عهده سرپرستی یا کمک طراحی در
بخشهاي مختلف واحدهاي تولیدي در صنعت خودرو و خدمات مرتبط با آن در بازار فعالیت کرده یا بتواند به سطوح
خوداشتغالی و کارآفرینی نائل گردد .همچنین بتواند در زمینههاي زیر ایفاي نقشنمایند:
 بهینهسازي فرآیندهاي تولید در خودرو استفاده از علوم روز در کاهش هزینههاي تولید بهروزرسانی و توسعه خدمات پس از فروش خودرو کاهش هزینههاي سرویس ،نگهداري و تعمیرات از طریق ارائه فرهنگ مناسب ارتقاء فرهنگ کار با بهرهوري باال ،دقت و ایمنی ماشینآالت در هنگام کار تسریع در تغییر روشهاي سنتی به روشهاي مکانیزه و پیشرفته ایجاد تفکر اقتصاد مهندسی گسترش اخالق حرفهاي استفاده از فناوري اطالعات بهمنظور ارتقاي کیفی خدمات -ایجاد حلقه ارتباطی بین بازار و صنعت

 -4-1اهمیت و ضرورت
با توجه به مقوله صنعتی شدن و تأثیر روند تولید در پیشرفت اقتصادي و توسعه ،نیاز شدیدي به سطح شغلی کارشناسی تخصصی
احساس میشود .حوزه خودرو در حال تغییرات شدید در فنآوري مورداستفاده بوده بهگونهاي که سیستمهاي مکاترونیکی،
الکترونیکی محرکه هیبریدي و برقی و خودروهاي با آالیندگی صفر چشمانداز کوتاهمدت این حوزه میباشد .لذا وجود
کارشناسان متخصص که توانایی الزم جهت طراحی ،ساخت ،تعمیر و نگهداري و عیبیابی این فنآوريها را داشته باشند امري
ضروري و اجتنابناپذیر میباشد .عالوه بر این جهت ارتباط سطح شغلی تکنسین با سطوح طراحی و مدیریت ،این رسته
بهخوبی میتواند ایفاي نقش کند و به دلیل تسلط در مهارت و داشتن زمینه علمی به نحوي مطلوب درروند بهبود کیفیت و
افزایش کمیت خدمات تأثیرگذار خواهد بود.
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 -5-1نقش و توانایی فارغالتحصیالن
دروس مرتبط

توانایی
بررسی و تحلیل فرآیند تولید و یا خدمات حوزه

روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو -کاربرد مصالح

خودرو

مهندسی در خودرو -مقاومت مصالح  -2طراحی اجزا

پیشنهاد بهینهسازي رویه موجود و افزایش راندمان
منابع انسانی و زمانی و اولیه در فرآیند تولید
سرپرستی کنترل فرآیند خدمات پس از فروش و
شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات حوزه کاري
مربوطه

روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو -کاربرد مصالح
مهندسی در خودرو -کارگاه روشهاي ساخت و تولید قطعات
خودرو  -1کارگاه روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو 2
بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودرو -پایش وضعیت و عیبیابی
خودرو -سیستمهاي مکاترونیکی خودرو و کارگاه -روشهاي
ساخت و تولید قطعات خودرو -کاربرد مصالح مهندسی در
خودرو

شناخت بازار و قابلیت مدیریت در شناسایی و

اقتصاد مهندسی -کاربرد مصالح مهندسی در خودرو -روشهاي

بهکارگیري منابع الزم در ایجاد کسبوکار

ساخت و تولید قطعات خودرو
طراحی موتورهاي پیستونی و شبیهسازي رایانهاي -ترمودینامیک

طراحی موتور خودرو

 -2مکانیک سیاالت  -2انتقال حرارت -مقاومت مصالح -2
طراحی اجزا -هیدرولیک و نیوماتیک در خودرو و کارگاه

طراحی سیستم تعلیق ترمز و فرمان خودرو
طراحی سیستم انتقال قدرت خودرو
نظارت و انجام فرآیند پایش وضعیت تجهیزات دوار

طراحی سیستمهاي هدایت و کنترل و شبیهسازي رایانهاي-
دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل -دینامیک خودرو
طراحی سیستمهاي انتقال قدرت و شبیهسازي رایانهاي -مقاومت
مصالح  -2طراحی اجزا
پایش وضعیت تجهیزات دوار -ارزیابی تجهیزات دوار -یاتاقان و
مکانیزم روغنکاري آن -ارتعاشات -ریاضی مهندسی
پایش وضعیت و عیبیابی خودرو -سیستمهاي مکاترونیکی

عیبیابی و پایش وضعیت خودرو

خودرو و کارگاه -یاتاقان و مکانیزم روغنکاري آن -هیدرولیک و
نیوماتیک در خودرو و کارگاه

شناخت و کار با استانداردهاي کاربردي خودرو د
راستاي بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودرو
استفاده از منابع خودروسازان خارجی جهت
بهینهسازي فرآیندهاي نگهداري و تعمیرات
خودروهاي هیبرید و برقی
طراحی ،بهینهسازي ،عیبیابی و تعمیر سیستمهاي
هیدرولیکی و نیوماتیکی خودرو

زبان تخصصی -بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودرو
خودروهاي برقی ،هیبریدي و کارگاه -سیستمهاي مکاترونیکی
خودرو و کارگاه -زبان تخصصی
هیدرولیک و نیوماتیک در خودرو و کارگاه -زبان تخصصی

سرپرستی بخشهاي مختلف واحدهاي خدمات پس

بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودرو -پایش وضعیت و عیبیابی

از فروش

خودرو -سیستمهاي مکاترونیکی خودرو و کارگاه

طراحی و راهاندازي کارگاههاي تعمیرات مکانیک
خودرو

طراحی تعمیرگاه -اقتصاد مهندسی
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 -6-1مشاغل قابل احراز
دروس مرتبط

شغل

طراحی موتورهاي پیستونی و شبیهسازي رایانهاي -طراحی
سیستمهاي انتقال قدرت و شبیهسازي رایانهاي -طراحی
طراح اتومبیل

سیستمهاي هدایت و کنترل و شبیهسازي رایانهاي -طراحی اجزا -
دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -دینامیک خودرو -کنترل-
انتقال حرارت
طراحی موتورهاي پیستونی و شبیهسازي رایانهاي-ترمودینامیک

طراح موتور

 -2مکانیک سیاالت  -2انتقال حرارت -مقاومت مصالح -2
طراحی اجزا -هیدرولیک و نیوماتیک در خودرو و کارگاه
طراحی موتورهاي پیستونی و شبیهسازي رایانهاي -ترمودینامیک-

مهندس موتور ماشینهاي احتراقی

پایش وضعیت و عیبیابی خودرو -سیستمهاي مکاترونیکی
خودرو و کارگاه
روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو -کاربرد مصالح

سرپرست کارگاه تولیدي

مهندسی در خودرو -کارگاه روشهاي ساخت و تولید قطعات
خودرو  -1کارگاه روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو 2
بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودرو -پایش وضعیت و عیبیابی
خودرو -سیستمهاي مکاترونیکی خودرو و کارگاه -روشهاي

سرپرست کارگاه تولید قطعه – خدمات

ساخت و تولید قطعات خودرو -کاربرد مصالح مهندسی در
خودرو -کارگاه روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو -1
کارگاه روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو 2
روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو -کاربرد مصالح

کارشناس کنترل کیفیت تولید

مهندسی در خودرو -کارگاه روشهاي ساخت و تولید قطعات
خودرو  -1کارگاه روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو 2
پایش وضعیت تجهیزات دوار -ارزیابی تجهیزات دوار -یاتاقان و

کارشناس ماشینآالت

مکانیزم روغنکاري آن -هیدرولیک و نیوماتیک در خودرو و
کارگاه -پایش وضعیت و عیبیابی خودرو

مدیریت نمایندگیهاي خدمات پس از فروش خودرو

بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودرو -پایش وضعیت و عیبیابی
خودرو -سیستمهاي مکاترونیکی خودرو و کارگاه
بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودرو -پایش وضعیت و عیبیابی

سرپرست تعمیرگاه

خودرو -سیستمهاي مکاترونیکی خودرو و کارگاه -رنگ ،بدنه و
تزئینات خودرو
بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودرو -پایش وضعیت و عیبیابی

کارشناس فنی واحد خدمات پس از فروش

خودرو -سیستمهاي مکاترونیکی خودرو و کارگاه -رنگ ،بدنه و
تزئینات خودرو
9

بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودرو -پایش وضعیت و عیبیابی
خودرو -سیستمهاي مکاترونیکی خودرو و کارگاه -رنگ ،بدنه و

کنترلکننده کیفیت تعمیرات

تزئینات خودرو
بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودرو -پایش وضعیت و عیبیابی
خودرو -سیستمهاي مکاترونیکی خودرو و کارگاه -رنگ ،بدنه و

مسئول ترخیص خودرو

تزئینات خودرو
ترمودینامیک  -2مکانیک سیاالت  -2انتقال حرارت  -مقاومت
مصالح  -2طراحی اجزا  -هیدرولیک و نیوماتیک در خودرو و

تکنولوژیست مهندسی مکانیک

کارگاه -دینامیک -ارتعاشات -کنترل
طراحی موتورهاي پیستونی و شبیهسازي رایانهاي -بازرسی کیفی
مکانیزمهاي خودرو -پایش وضعیت و عیبیابی خودرو-
سیستمهاي مکاترونیکی خودرو و کارگاه -دینامیک خودرو-

مهندس اتومکانیک

کنترل -کاربرد نرمافزارهاي تحلیلی در خودرو -کاربرد
نرمافزارهاي عددي در خودرو

 -7-1طول دوره و شکل نظام
حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته  2سال است و هرسال تحصیلی مرکب از  2نیمسال تحصیلی و یک دوره
تابستانی و هر نیمسال شامل  16هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  6هفته آموزش و یک هفته
امتحانات پایان دوره است .دروس نظري و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی است و هر واحد درس نظري معادل  16ساعت
در نیمسال ،هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی حداقل معادل  32ساعت و حداکثر  48ساعت در نیمسال ،هر واحد درس
کارگاهی حداقل معادل  48ساعت و حداکثر  64ساعت در نیمسال و هر واحد کارآموزي یا کارورزي معادل  121ساعت در
نیمسال میباشد.

 -8-1ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 دانشآموختگان با مدرک کاردانی مرتبط قبولی در آزمون ورودي -دارا بودن شرایط عمومی و سالمت جسمانی

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

درصد

واحد

(برحسب واحد)

نظري

51

71

 25تا 65

عملی

22

31

 35تا 75

1211

72

111

111

2116

نوع درس

جمع

درصد مجاز

 11

تعداد

درصد

ساعت

(برحسب ساعت)

816

41

 25تا 45

61

 55تا 75

111

111

درصد مجاز

 -11-1نوع درس (برحسب تعداد واحد)
نوع درس

تعداد واحد

تعداد واحد برنامه درسی

حداقل

حداکثر

موردنظر

جبرانی (بدون احتساب)

1

6

6

عمومی

9

9

9

مهارت عمومی

1

2

1

پایه

5

11

7

تخصصی

44

51

51

اختیاري

6

8

6

68

72

72

جمع

 11

فصل دوم :عناوین دروس
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 -1-2جدول دروس جبرانی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي مکانیک خودرو
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

نیرومحرکه خودرو

2

32

1

32

2

کارگاه نیرومحرکه خودرو

1

1

64

64

3

انتقال قدرت خودرو

2

32

1

32

4

کارگاه انتقال قدرت خودرو 1

1

1

64

64

5

سوخترسانی موتورهاي احتراقی

2

32

1

32

1

1

64

64

9

-

-

-

کارگاه سوخترسانی موتورهاي احتراق

6

جرقهاي
جمع

پیشنیاز

هم نیاز

* با رعایت آییننامه آموزشی و سایر مقررات مربوطه ،دروس فوق به پذیرفتهشدگان با کاردانی غیر مرتبط با نظر مدیر گروه
ارائه شود.
* دروس جبرانی ،بایست حداکثر نیمسال اول و دوم ارائه شود.

 -2-2جدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي مکانیک خودرو
ردیف
1
2
3
4
5

نام درس
یک درس از گروه درسی
«مبانی نظري اسالم»
یک درس از گروه درسی «انقالب اسالمی»
یک درس از گروه درسی
«تاریخ تمدن اسالمی»
یک درس از گروه درسی
«آشنایی با منابع اسالمی»
ورزش 1
جمع

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

2

32

1

32

2

32

1

32

2

32

1

32

2

32

1

32

1

1

32

32

9

128

32

161
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پیشنیاز

هم نیاز

 -3-2جدول دروس پایه دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي مکانیک خودرو
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

معادالت دیفرانسیل

3

48

1

48

2

محاسبات عددي

2

32

1

32

3

ریاضی مهندسی

2

32

1

32

7

112

1

112

جمع

پیشنیاز

هم نیاز

معادالت دیفرانسیل

 -4-2جدول دروس تخصصی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي مکانیک خودرو
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

واحد

نظري

عملی

جمع

1

ترمودینامیک 2

2

32

1

32

2

مکانیک سیاالت 2

2

32

1

32

3

آزمایشگاه مکانیک سیاالت

1

1

48

48

4

انتقال حرارت

2

32

1

32

5

مقاومت مصالح 2

2

32

1

32

6

آزمایشگاه مقاومت مصالح

1

1

48

48

7

طراحی اجزا

2

32

1

32

مقاومت مصالح 2

8

دینامیک

2

32

1

32

معادالت دیفرانسیل

9

ارتعاشات

2

32

1

32

11

دینامیک ماشین

2

32

1

32

دینامیک

11

کنترل

2

32

1

32

ارتعاشات

12

دینامیک خودرو

2

32

1

32

13

زبان تخصصی

2

32

1

32

14

یاتاقان و مکانیزم روغنکاري

2

16

64

81

2

16

64

81

2

16

64

81

2

16

64

81

15

16

17

طراحی موتورهاي پیستونی و
شبیهسازي رایانهاي
طراحی سیستمهاي هدایت و
کنترل و شبیهسازي رایانهاي
سیستمهاي مکاترونیکی
خودرو و کارگاه

مکانیک سیاالت 2
ریاضی مهندسی

مکانیک سیاالت 2
مقاومت مصالح 2

دینامیک –
ریاضی مهندسی

ترمودینامیک – 2
دینامیک –
طراحی اجزا
دینامیک خودرو-
دینامیک ماشین-
کنترل -ارتعاشات

 14

هم نیاز

18

خودروهاي برقی ،هیبریدي و

سیستمهاي
2

16

64

81

2

16

64

81

2

16

64

81

1

1

64

64

1

1

64

64

1

1

64

64

2

32

1

32

2

32

1

32

26

کارآموزي

2

1

241

241

27

پروژه

3

-

-

-

51

528

976

1514

19
21
21
22
23
24
25

کارگاه

مکاترونیکی
خودرو و کارگاه

بازرسی کیفی مکانیزمهاي
خودرو
هیدرولیک و نیوماتیک در
خودرو و کارگاه
پایش وضعیت و عیبیابی
خودرو
کاربرد نرمافزارهاي تحلیلی در
خودرو
کاربرد نرمافزارهاي عددي در
خودرو
کاربرد مصالح مهندسی در
خودرو
روشهاي ساخت و تولید
قطعات خودرو

جمع

 15

معادالت دیفرانسیل
مکانیک سیاالت 2
 -محاسبات عددي

 -5-2جدول دروس اختیاري دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي مکانیک خودرو
نام درس

ردیف

تعداد

تعداد ساعت

واحد

نظري عملی جمع

1

ارزیابی تجهیزات دوار

2

16

64

81

2

پایش وضعیت تجهیزات دوار

2

16

64

81

2

16

64

81

4

طراحی تعمیرگاه

2

16

64

81

5

رنگ ،بدنه و تزئینات خودرو

2

16

64

81

1

1

64

64

1

1

64

64

1

1

48

48

1

1

48

48

11

روش تحقیق

2

32

1

32

11

اقتصاد مهندسی

2

32

1

32

6

-

-

-

3

6
7
8
9

طراحی سیستمهاي انتقال قدرت و
شبیهسازي رایانهاي

کارگاه روشهاي ساخت و تولید
قطعات خودرو 1
کارگاه روشهاي ساخت و تولید
قطعات خودرو 2
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال
حرارت

جمع
* گذراندن  6واحد از دروس فوق الزامی است.
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پیشنیاز
مکانیک سیاالت 2
ریاضی مهندسی-
ارتعاشات

هم نیاز

 -6-2جدول ترم بندي پیشنهادي دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي مکانیک خودرو
 -1-6-2نیمسال اول
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

2

32

1

32

2

معادالت دیفرانسیل

3

48

1

48

3

ورزش 1

1

1

32

32

4

مقاومت مصالح 2

2

32

1

32

5

آزمایشگاه مقاومت مصالح

1

1

48

48

6

ترمودینامیک 2

2

32

1

32

7

زبان تخصصی

2

32

1

32

8

پایش وضعیت و عیبیابی خودرو

1

1

64

64

9

هیدرولیک و نیوماتیک در خودرو و کارگاه

2

16

64

81

11

کاربرد مصالح مهندسی در خودرو

2

32

1

32

جمع

18

-

-

-

1

یک درس از گروه درسی
«مبانی نظري اسالم»

پیشنیاز

 -2-6-2نیمسال دوم
تعداد ساعت

تعداد

ردیف

نام درس

1

یک درس از گروه درسی «انقالب اسالمی»

2

2

محاسبات عددي

2

32

3

ریاضی مهندسی

2

32

1

4

طراحی اجزا

2

32

1

32

5

دینامیک

2

32

1

32

6

روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو

2

32

1

32

7

بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودرو

2

16

64

81

8

یاتاقان و مکانیزم روغنکاري

2

16

64

81

9

درس اختیاري

-

-

-

-

16

-

-

-

جمع

پیشنیاز

واحد

نظري

عملی

جمع

32

1

32

1

32
32

معادالت دیفرانسیل
مقاومت مصالح 2
معادالت دیفرانسیل
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 -3-6-2نیمسال سوم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

واحد

نظري

عملی

جمع

2

32

1

32

2

مکانیک سیاالت 2

2

32

1

32

3

ارتعاشات

2

32

1

32

دینامیک– ریاضی مهندسی

4

دینامیک ماشین

2

32

1

32

دینامیک

5

آزمایشگاه مکانیک سیاالت

1

1

48

48

6

دینامیک خودرو

2

32

1

32

2

16

64

81

8

کاربرد نرمافزارهاي تحلیلی در خودرو

1

1

64

64

9

سیستمهاي مکاترونیکی خودرو و کارگاه

2

16

64

81

11

درس اختیاري

-

-

-

-

16

-

-

-

1

7

یک درس از گروه درسی
«تاریخ تمدن اسالمی»

طراحی موتورهاي پیستونی و شبیهسازي
رایانهاي

جمع

ترمودینامیک  – 2دینامیک
– طراحی اجزا
معادالت دیفرانسیل

 -4-6-2نیمسال چهارم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

واحد

نظري

عملی

جمع

2

32

1

32

2

انتقال حرارت

2

32

1

32

معادالت دیفرانسیل

3

کنترل

2

32

1

32

ارتعاشات

2

16

64

81

5

خودروهاي برقی ،هیبریدي و کارگاه

2

16

64

81

6

کاربرد نرمافزارهاي عددي در خودرو

1

1

64

64

7

پروژه

3

-

-

-

8

کارآموزي

2

1

241

241

9

درس اختیاري

-

-

-

-

16

-

-

-

1

4

یک درس از گروه درسی
«آشنایی با منابع اسالمی»

طراحی سیستمهاي هدایت و کنترل و
شبیهسازي رایانهاي

جمع

 18

دینامیک خودرو -دینامیک
ماشین -کنترل-ارتعاشات
سیستمهاي مکاترونیکی
خودرو و کارگاه
مکانیک سیاالت - 2
محاسبات عددي

فصل سوم :سرفصل دروس
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 -1-3درس ترمودینامیک 2
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

2

1

تعداد ساعت

32

1

هدف کلی درس :آشنایی با فرآیندهاي ترمودینامیکی ،احتراق انواع سیکلها و کاربرد آنها

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

آنتروپی :مروري بر آنتروپی ،تغییر آنتروپی مواد خالص ،جامدات و مایعات ،گازهاي ایدهآل
1

2

تغییرات آنت

-

آنتروپی در فرآیندهاي بازگشتپذیر
تحلیل قانون دوم براي حجم کنترل
قانون دوم براي حجم کنترل
2

فرآیندهاي حالت پایدار -جریان پایدار

4

فرآیندهاي حالت یکنواخت جریان یکنواخت

-

اصل افزایش آنتروپی در مورد حجم کنترل
بازده آدیاباتیک وسایل با جریان پایدار
سیستمهاي توان و تبرید -با تغییر فاز:
سیکل بخار کارنو
سیکل رانکین ایدهآل
تأثیر دما و فشار بر راندمان سیکل رانکین
سیکل گرمایش مجدد
3

6

سیکل بازیاب

-

انحراف سیکلهاي واقعی از سیکلهاي ایدهآل
سیکل تبرید تراکمی ایدهآل
سیکلهاي تبرید تراکمی واقعی
پمپهاي حرارتی
سیکل تبرید جذبی آمونیاک
سیستمهاي توان و تبرید -گازي:
فرضهاي استاندارد هوا
سیکل برایتون
4

6

سیکل برایتون بازیاب
سیکل تبرید استاندارد هوایی
موتورهاي رفت و برگشتی
سیکل اتو
 21

-

سیکل دیزل
سیکل استرلینگ
مخلوط گازها:
مخلوط گازها ایدهآل
5

مخلوط گاز و بخار

8

کاربرد قانون اول ترمودینامیک بر مخلوط گاز و بخار

-

فرآیند اشباع آدیاباتیک
نمودار سایکرومتریک
واکنشهاي شیمیایی:
سوختها
فرآیند احتراق
آنتالپی تشکیل
6

تحلیل قانون اول براي سیستمهاي واکنشی

6

آنتالپی و انرژي داخلی احتراق

-

دماي شعله آدیاباتیک
قانون سوم ترمودینامیک و آنتروپی مطلق
تحلیل قانون دوم براي سیستمهاي واکنشی
پیلهاي سوختی
32

جمع

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی انجام حل مسائل کاربردي ،تجزیهوتحلیل سیکلهاي پرکاربرد ازجمله سیکل تبرید تراکمی و جذبی ،سیکل نیروگاه
بخار ،مخلوط بخار و هوا

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
اصول ترمودینامیک
علم ترمودینامیک
ترمودینامیک
دامیز

مؤلف

مترجم

زونتاگ -بورگناک -ون وایلن ملک زاده -کاشانی حصار
سنجل

محمود ابراهیمی

مایکل پاوکن

عباس نصر آزادانی
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ناشر

سال انتشار

فراز

1395

علم و صنعت

1393

انتشارات آوند
دانش

1395

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،پروژه ،عملکردي ،آزمون پایانترم
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 -2-3درس مکانیک سیاالت 2
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با جریانهاي سیال تراکم ناپذیر داخلی و خارجی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

جریان عبوري از روي اجسام خارجی (گرادیان سرعت ،تعیین ضخامت الیهمرزي ،برآورد
1

انتگرالی معادله اندازه حرکت ،حل دقیق معادالت الیهمرزي ،جریان آشفته ،اثر زبري سطح،

16

-

نیروهاي لیفت و درگ)
2
3
4

جریان در کانالها (جریان یکنواخت در کانالها ،انرژي مخصوص و عمق بحرانی ،جهش
هیدرولیکی ،جریانهاي الیهاي)
ابزار اندازهگیري (اندازهگیري فشار ،اندازهگیري سرعت و حجم ،اریفیس لوله ونتوري،
شیپوره و سایر وسایل اندازهگیري دبی سرریزها)
توربو ماشینها (توربو ماشین ،پمپهاي گریز از مرکز ،منحنی عملکرد پمپ و قوانین
تشابه ،سرعت مخصوص ،توربینها)
جمع

6

-

4

-

6

-

32

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت جریانهاي خارجی و نیروهاي لیفت و درگ ،جریانهاي روباز ،روشهاي اندازهگیري سرعت ،دبی و فشار ،انواع
پمپها و توربینها و نحوه طراحی و انتخاب آنها
مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

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

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

مکانیک سیاالت

فرانک وایت

بهرام پوستی

امید انقالب

1394

مکانیک سیاالت

فاکس ،مکدونالد ،پریچارد

فرزاد محبی

فدک ایساتیس

1391

مکانیک سیاالت

استریتر ،وایلی ،بدفورد

علیرضا انتظاري

نورپردازان

1393
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د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون پایانترم ،عملکردي
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 -3-3درس انتقال حرارت

نظري

عملی

پیشنیاز :ریاضی مهندسی

تعداد واحد

2

1

هم نیاز :مکانیک سیاالت 2

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی دانشجویان با اصول و مکانیزمهاي انتقال حرارت و کاربردهاي آن در پرهها و مبدلهاي حرارتی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

مقدمهاي بر انتقال حرارت

4

-

2

انتقال حرارت هدایتی دائم

11

-

3

انتقال حرارت جابجایی

6

-

4

انتقال حرارت تابشی

4

-

5

مبدلهاي حرارتی

8

-

32

-

جمع
مقدمهاي بر انتقال حرارت:

تعریف انتقال حرارت و کاربردهاي آن ،تعریف انتقال حرارت هدایتی ،جابجایی تابشی و معادلههاي آنها ،انواع جابجایی
و مقادیر تقریبی ضریب جابجایی ،مکانیزم هدایت در سه فاز ماده ،ضریب هدایت مواد مختلف و اثر تغییر دما بر ضریب
هدایت ،معادله دیفرانسیلی هدایت در دستگاه مختصات دکارتی و استوانهاي
انتقال حرارت هدایتی دائم:
دیوار همگن ،دیوار چندالیه با الیههاي همگن و غیر همگن ،مقاومتهاي الکتریکی ،سیستمهاي استوانهاي با جدار تک الیه
و چندالیه ،ضریب انتقال حرارت کل در سیستمهاي خطی و شعاعی ،ضخامت بحرانی عایق ،سیستمهاي داراي منبع حرارتی
خطی و شعاعی ،سیستمهاي هدایتی جابجایی ،معادالت پرههاي مقطع ثابت در سه مورد و روش طول اصالحشده ،بازده
پره ،ضریب تأثیر پره ،پرههاي پیچیده ،مقاومت حرارتی ترکیب جدار و پره ،پرههاي فشرده ،مقاومت حرارتی تماس و
ضریب تماس
مقدمهاي بر انتقال حرارت جابجایی:
انتقال حرارت جابجایی ،الیهمرزي هیدرودینامیکی و حرارتی ،جریان آرام و آشفته ،اهمیت فیزیکی پارامترهاي بیبعد،
معادالت الیهمرزي ،تشابه اصطکاک و انتقال حرارت
مقدمهاي بر انتقال حرارت تابشی:
امواج الکترومغناطیسی ،قانون استفان بولتزمن ،جسم سیاه ،ضرایب عبور ،جذب و انعکاس ،ضریب گسیل ،قانون کرشهف،
جسم خاکستري ،قانون تغییر مکان وین ،جدول دانکن ،محاسبه طیف تابش خورشید ،محاسبه تابش گلخانه ،تبادل حرارتی
بین دو سطح سیاه ،ضریب شکل تابش ،قاعده تقابل ،قاعده تجمیع ،تابش سطح به خودش
مبدلهاي حرارتی:
تعریف مبدلها ،مبدل دو لولهاي هممرکز ،مرور ضریب انتقال حرارت کل براي سیستمهاي استوانهاي ،ضریب رسوب ،مبدل
پوسته لوله ،مبدلهاي جریان موازي و جریان معکوس و تغییرات دما در طول آنها ،مبدلهاي جریان عمودي اختالطی و
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بدون اختالط و تغییرات دما در طول دو جریان ،اختالف دماي میانگین لگاریتمی ،مبدلهاي پوسته لوله با لولههاي رفت و
برگشتی ،مبدلهاي چند پوستهاي و چند لولهاي ،ضریب تصحیح درروش  LMTDو نمودارهاي آن ،روش  ،NTUضریب
تأثیر مبدل ،نمودارهاي ضریب تأثیر براي انواع مبدلها ،مبدلهاي حرارتی فشرده ،مبدلهاي صفحهاي ،لولههاي حرارتی،
میکرو کانالها ،چاه حرارتی

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تجزیهوتحلیل انتقال حرارت هدایتی ،جابجایی و تشعشع ،انتقال حرارت در مبدلها و انجام حل مسائل کاربردي
مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

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

عنوان منبع

مترجم

Theodore L. Bergman,
Adrienne S. Lavine,
Frank P. Incropera,
David P. DeWitt

Fundamentals of Heat
and Mass Transfer
)(8th Edition

مقدمهاي بر انتقال گرما

ناشر

اینکروپرا ،دویت ،برگمن،

دکتر بهرام پوستی

الوین

انتقال حرارت و جرم :مبانی

یونس اي .سنجل،

و کاربردها جلد اول

افشین جی .قجر

انتقال حرارت هولمن

جی .پی .هولمن

Wiley

کتاب
دانشگاهی

سال انتشار
2118

1397

علیاکبر عالم رجبی،
عباس نصر آزادانی،

همراه علم

1393

مرضیه یداهلل پور
حسین شکوهمند،
مهران بمانی ،صفا
برهانی ،مازیار کاظمی

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،پروژه و آزمون پایانترم
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نورپردازان

1391

 -4-3درس مقاومت مصالح 2

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :شناخت و تحلیل خمش ،تبدیل تنش و کرنش ،تنشهاي اصلی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

خمش خالص و تنش برشی تحت اثر نیروي جانبی

4

-

2

تبدیلهاي تنش و کرنش

6

-

3

تنشهاي اصلی تحت یک بارگذاري مفروض

4

-

4

تغییر مکان تیرها

8

-

5

ستونها

4

-

6

روشهاي انرژي

6

-

32

-

جمع
شناخت و تحلیل خمش خالص و تنش برشی تحت اثر نیروي جانبی:

مفاهیم و فرضیات پایه ،رابطه انحناء و لنگر ،تنش خمشی ،مقاطع مرکب از دو یا چند جنس ،خمش در تیرهاي با بارگذاري
نامتقارن
مفاهیم و فرضیات پایه ،جریان برش ،تنش برشی در تیرها و توزیع تنش برشی ،ترکیب تنشهاي محوري وبرشی ،تنش برشی
در مقاطع جدار نازک ،بررسی نکات طراحی در اثر برش
شناخت و تحلیل تبدیلهاي تنش و کرنش:
تبدیل تنش صفحهاي ،تنشهاي اصلی ،تنشهاي برشی ماکزیمم ،دایرهي مور براي تنشهاي صفحهاي ،حالت کلی تنش،
کاربرد دایرهي مور در تحلیل سهبعدي تنش ،معیارهاي تسلیم مواد شکلپذیر تحت تنش صفحهاي ،معیار شکست مواد
شکننده تحت تنش صفحهاي ،تنش در مخازن تحتفشار جدار نازک ،تبدیل کرنش صفحهاي ،دایرهي مور براي کرنش
صفحهاي ،تحلیل سهبعدي کرنش ،اندازهگیري کرنش با گلبرگ کرنش
تجزیهوتحلیل تنشهاي اصلی تحت یک بارگذاري مفروض
تنشهاي اصلی در یک تیر ،طراحی میل گردانهاي انتقال ،تنشهاي حاصل از بارگذاريهاي مرکب
شناخت و تحلیل تغییر مکان تیرها:
تغییر شکل تیر تحت بارگذاري عرضی ،معادله منحنی کشسانی ،تعیین مستقیم منحنی کشسانی به کمک توزیع بار ،تیرهاي
ازنظر استاتیکی نامعین ،کاربرد توابع تکینی براي تعیین شیب و تغییر مکان در تیر ،روش برهمنهی ،کاربرد اصل برهمنهی
براي تیرهایی که ازنظر استاتیکی نامعیناند ،قضایاي گشتاور سطح ،کاربرد قضیهي گشتاور سطح در تیرهاي یک سر گیردار
و تیرهاي با بارگذاري متقارن ،نمودارهاي جز به جزء گشتاور خمشی ،کاربرد قضایاي گشتاور سطح براي تیرهاي با
بارگذاري نامتقارن ،تغییر مکان ماکزیمم ،استفاده از قضایاي گشتاور سطح براي تیرهاي ازنظر استاتیکی نامعین
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شناخت و تحلیل ستونها:
پایداري سازه ،فرمول اویلر براي ستونهاي انتها پیندار ،تعمیم فرمول اویلر براي ستونهایی با شرایط انتهایی متفاوت،
بارگذاري خارج از مرکز ،فرمول سکانت ،طراحی ستونهاي تحت بار مرکزي ،طراحی ستونهاي تحت بار خارج از مرکز
تحلیل روشهاي انرژي:
انرژي کرنش ،چگالی انرژي کرنش ،انرژي کرنش کشسان براي حالت تنشهاي عمودي ،انرژي کشسان براي حالت
تنشهاي برشی ،انرژي کرنش براي حالت کلی تنش ،بارگذاري ضربهاي ،طراحی بر اساس بارهاي ضربهاي ،کار و انرژي
تحت بار منفرد ،تعیین تغییر مکان ناشی از بار منفرد با روش کار انرژي ،کار و انرژي براي حالت اعمال چند بار ،قضیه
کاستیگلیانو ،تعیین تغییر مکان با استفاده از قضیه کاستیگلیانو ،سازههایی که ازنظر استاتیکی نامعیناند

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت و تحلیل مسائل ،خمش ،تغییر مکان تیرها ،ستونها و روشهاي انرژي در مقاومت مصالح ،تبدیلهاي تنش و کرنش
مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

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

مترجم

مؤلف

مقاومت مصالح

بیر و جانسون

هدایت موتابی

مقاومت مصالح

ایگور پوپوف

شاپور طاحونی

مقاومت مصالح
Mechanics of
Materials; 7th edition
Mechanics of Materials
2nd Edition
Mechanics Of
Materials 01th Edition

ناشر
انتشارات
عبادي -تبریز
پارس آیین

سال انتشار
1374
1998
1948

S. Timoshenko
Ferdinand P. Beer, E.
Russell Johnston Jr.
John T. DeWolf, David
F. Mazurek
Andrew Pytel, Jaan
Kiusalaas

McGraw-Hill
Education

2114

Cengage
Learning

2111

Russell C. Hibbeler

Pearson

2116
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د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با  5سال سابقه تدریس و کاري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،پروژه و آزمون پایانترم
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 -5-3درس طراحی اجزا
نظري

عملی

پیشنیاز :مقاومت مصالح 2

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با فرآیند طراحی محورها ،فنرها ،اتصاالت جوشی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

تعریف طراحی ،طراحی مهندسی ،طراحی در مهندسی مکانیک

2

-

2

عوامل مؤثر در انتخاب جنس – با اشاره به معیارهاي طراحی ،فلز ،پالستیک و اولویتها

6

-

3

نظریههاي خستگی و مفهوم خستگی

6

-

4

طراحی میل محور

4

5

پیچها

6

-

6

جوشکاري و اتصاالت جوشی

4

-

7

فنرها

4

-

32

-

جمع
شناخت و تعریف طراحی ،طراحی مهندسی ،طراحی در مهندسی مکانیک:

نمودار مراحل طراحی از نیاز یا درخواست تا محصول ،توضیح مختصر از مراحل با ذکر نمونههاي ساده و تمرین ،اهمیت
معیارهاي اصلی طراحی ،مشخص کردن جاي طراحی اجزاء در مراحل باال ،مراحل طراحی یک قطعه یا اجزاء با ذکر مثال،
تمرین ساده و نمونهها ،معیارهاي تحلیلی طراحی یک قطعه ،دستهبندي قطعات به استاندارد و غیراستاندارد و تفاوت مفهوم
طراحی در مورد این دو ،بسته به وظیفه طراحی و کارخانه ،تولیدکننده ،سفارشدهنده ،انتخاب تمرین ساده،
شناخت عوامل مؤثر در انتخاب جنس -با اشاره به معیارهاي طراحی ،فلز ،پالستیک و اولویتها:
مروري بر روابط تنش ،کرنش و روابط موردنیاز طراحی ،معیارهاي خرابی یا شکست در طراحی  Suc ،Ssy ،Sy ،Sutو  ...معنی
خرابی یا شکست در طراحی ،مفهوم ضریب اطمینان یا ایمنی ،قابلیت اعتماد و مفهوم آماري دادهها و تکیهبر نتایج عملی ،معرفی
نظریههاي خرابی یا شکست ایستا براي تنش سه محوري و عوامل گزینش آنها-مواد شکلپذیر ،مواد ترد ،تحلیل استوانهها و
مخازن جدار ضخیم ،انطباق پرسی براي انتقال گشتاور ،تنشهاي تماسی هرتز ،تمرکز تنش ،حساسیت شکاف و جداول و
نمودارها.

تعیین مقدار ضریب تمرکز تنش با توجه به شکلپذیري یا تردي مواد و هندسه قطعه.

شناخت و تحلیل نظریههاي خستگی و مفهوم خستگی:
بار دوطرفه کامل ،عمر ،تنش ،حد دوام ،محاسبه مقاومت خستگی براي عمرمحدود ،ضرایب تصحیح حد دوام (ضرایب
 )Marinو راهنماي تعیین آنها (نتایج عملی) ،بارهاي خستگی با مؤلفههاي نوسانی و ثابت ( σaو  ،)σmمعیارهاي خستگی،
روشهاي عملی افزایش عمر و مقاومت خستگی (پیش تنیدگی ،تنشهاي پسماند مفید و )...
شناخت و تحلیل طراحی میل محور:
وظیفه ،مفهوم ،تدابیر طرح کلی ،اجزاي وابسته به آن ،گوشهها و پلهها ،کاربرد نظریهها و معیارها طراحی از بخش قبل در
طراحی میل محور و معرفی پرکاربردترین آنها ،عوامل دیگر بهجز تحلیل تنش :تغییر مکان ،ترتیب نصب و فرآیند ساخت،
 31

معرفی طرح اجزاي تثبیت قطعات روي میل محور ،عوامل مؤثر در گزینش ،خارها ،پینها ،مهرهها ،محاسبه انواع خارهاي
مستطیلی ،مربعی ،کلنگی ،ناخنی و پینها ،هزار خار ،استانداردها
شناخت و تحلیل پیچها:
تعاریف و مکانیزم عمل پیچها ،رابطه نیرو  -گشتاور بدون و باوجود اصطکاک ،پیچهاي انتقال قدرت ،استاندارد دنده پیچهاي
انتقال قدرت ،نقش اصطکاک در عملکرد پیچهاي انتقال قدرت و راندمان آنها ،کاربردهاي مختلف ،پیچهاي انتقال قدرت
ساچمهاي ،پیچهاي اتصال :پیچ و مهره ،استاندارد پیچهاي متریک و اینچی ،کاربردها و انواع پیچ و مهرهها ،عملکرد مهره ،مواد
پیچ و مهره و استانداردهاي آنها ،روشهاي ساخت پیچ ،اتصاالت پیچی :پیش کشش و انعطافپذیري اتصال ،مدلهاي سختی
پیچ و اعضاء ،منحنیهاي بارگذاري اتصال ،استحکام اتصال و تعیین پیچ در بارگذاريهاي ایستا ،تعیین پیش کشش الزم ،پیچ
در بارگذاري نوسانی و پیشگیري خستگی ،روشهاي جلوگیري از باز شدن پیچها در حین کار ،نشت بندي اتصاالت مخازن
تحتفشار ،واشرهاي نشت بندي اورینگ و کاربرد آن ،بارگذاريهاي غیر محوري پیچها ،برش پیچها ،کشش و برش ناشی از
خمش عضو ،اثر دقت سوراخها در انتقال و توزیع بار و تصمیم طراح ،انتخاب تعداد و اندازه پیچ.
شناخت و تحلیل جوشکاري و اتصاالت جوشی:
تعاریف ،مروري بر انواع جوشکاري و کاربرد هر یک ،روابط کلفتی جوش ،ساق جوش ،جوش لببهلب (سربهسر) و
محاسبات آن ،جوش گلویی تحت برش و کشش ،اثر بارهاي ترکیبی و ناشی از خمش اعضاء بر روي جوشها ،استحکام
مجاز جوش ،تمرکز تنش در جوشها ،استانداردهاي جوشکاري ،آشنایی با مقاطع و اعضاء ساختمانی و پروفیلهاي فوالدي،
طراحی قطعات مکانیکی جوشکاري در صنایع– صنایع سنگین.
شناخت و تحلیل فنرها:
تعاریف کلی فنرها ،اشکال مختلف و کاربردها ،فنرهاي مارپیچ کششی و فشاري :روابط اساسی تنش ،ضرایب تصحیح ،تمرکز
تنش در حلقهها و دو سر فنر سفتی فنرها ،حلقههاي مؤثر ،کمانش فنرهاي مارپیچ فشاري و جلوگیري از آن ،بسامد
()Frequency
ارتعاشات بدنه فنر ،مضار و جلوگیري از آن ،مواد فنر و مروري بر فنّاوري ساخت فنرهاي مارپیچ ،فنرهاي مارپیچ پیچشی:
روابط اساسی تنش ،ضرایب تصحیح ،سفتی فنرهاي مارپیچ پیچشی ،کاربردها و مسائل ویژه طراحی اینگونه فنرها ،سایر انواع
فنرها و کاربردهاي آنها ،فنرهاي تخت (شمش) ،مارپیچ حلزونی ،مارپیچ نیرو ثابت ،بشقابی ،فنرهاي کامپوزیتی ،روشهاي
عملی افزایش استحکام و دوام فنرها

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت اصول طراحی ،تحلیل مسائل طراحی اجزاي قطعات مکانیکی
مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي
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ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
طراحی اجزاء ماشین

مؤلف
شیگلی

جداول و استانداردهاي طراحی و
ماشینسازي
کلید فوالد ،جلد اول
Shigley's Mechanical
Engineering Design

مترجم
دکتر ایرج شادروان

ناشر

سال انتشار

علم و صنعت

1394

 Fisherعبداهلل ولی نژاد

نشر علوم نوین

1383

 Fisherعبداهلل ولی نژاد

نشر علوم نوین

1383

McGraw-Hill
;Education
11th edition

2114

Richard G. Budynas
and J. Keith Nisbett

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با  5سال سابقه تدریس و کاري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس معمولی مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون میانترم و پایانترم
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 -6-3درس دینامیک
نظري

عملی

پیشنیاز :معادالت دیفرانسیل

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با دالیل حرکت به کمک نیروها و قوانین مربوط ،چگونگی تأثیر محیط اطراف بر حرکت اجسام

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1

(ساعت)

ریز محتوا
مقدمه و تعاریف دینامیک ،بردارها و ماتریسها
قوانین نیوتن

نظري

عملی

2

-

سینماتیک ذرات (تعریف)
2

حرکت مستقیمالخط یکبعدي ذره
حرکت منحنی الخط در صفحه در انواع دستگاه مختصات

6

-

حرکت نسبی
سینتیک ذرات (تعریف)
روش قانون دوم نیوتن
3

8

معادالت حرکت

-

کار و انرژي
معادالت ضربه و ممنتوم
سینماتیک اجسام صلب در صفحه (تعریف)
انواع حرکت جسم صلب در فضا
4

تعیین معادالت براي سه نوع حرکت (حرکت انتقالی ،دورانی و مرکب)

8

-

مرکز آنی دوران
شتاب نسبی
معادالت سینتیکی نیرو و گشتاور براي اجسام صلب در صفحه
ممان اینرسی جرمی حول یک محور و انتقال محورها
5

8

کار و انرژي

-

جرم و شتاب
ضربه و ممنتوم
32

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت دالیل حرکت به کمک نیروها و قوانین مربوط ،تحلیل حرکت اجسام در حالت پویا
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-

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

مترجم

مؤلف

دینامیک مریام

مریام ،بولتون ،کریگ

محمدرضا افضلی

دینامیک هیبلر

آر .سی .هیبلر

فرزاد محبی ،اختر رجبی

Vector Mechanics for
Engineers; Dynamics

Ferdinand P. Beer, E.
Russell Johnston Jr.,
William E.Clausen

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با  5سال سابقه تدریس و کاري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس معمولی مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون میانترم و پایانترم
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ناشر
جان وایلی و
پسران
مرکز نشر
دانشگاهی

سال انتشار
2115
2115
2111

 -7-3درس ارتعاشات

نظري

عملی

پیشنیاز :دینامیک -ریاضی مهندسی

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با اصول ارتعاشات و تحلیل مسائل ارتعاشات اجزاي قطعات مکانیکی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

مفاهیم اصلی

2

-

2

ارتعاشات آزادي سیستمهاي یک درجه آزادي

4

-

3

ارتعاشات سیستمهاي یک درجه آزادي با تحریک هارمونیک

8

-

4

مباحث کاربردي

6

-

5

ارتعاشات با تحریک دلخواه

4

-

6

سیستمهاي دو درجه آزادي

8

-

32

-

جمع
مفاهیم اصلی:

تعاریف ،حرکات تنـاوبی و هارمونیـک ،خـواص حرکـت نوسـانی ،درجـات آزادي ،مـدل ریاضـی سیستمهاي دینامیکی
و سیستمهاي

خطی و غیرخطی.

ارتعاشات آزاد سیستمهاي یک درجه آزادي:
معادالت حرکت سیستم با استفاده از قوانین نیوتن و روش انرژي و رایلی ،اصل داالمبر ،جـرم مـؤثر (معـادل) ،ارتعاشات
طبیعی انواع سیستمهاي خطـی یـک درجـه آزادي بـدون اسـتهالک ،اسـتهالک خطـی ،روش کـاهش لگاریتمی ،کاربرد
روش کار مجازي
ارتعاشات سیستمهاي یک درجه آزادي با تحریک هارمونیک:
انواع تحریکهاي خارجی ،ارتعاشات ماندگار با استفاده از روش اعداد مختلط ،پاسخ زمانی و فرکانسی سیستم نسبت به
تحریک ورودي هارمونیک (نیرو) ،حرکت کلی سیستم ،پاسخ فرکانسی نسبت به تحریک جابجایی پایـه ،ارتعاشات پیچشی
میلهها ،ارتعاشات اجباري سیستمها ناشـی از دوران جـرم خـارج از مرکـز و حرکـت رفـت و برگشتی ،سرعت بحرانی،
اثر استهالک در سرعت بحرانی ،پایههاي صلب و االستیک
مباحث کاربردي:
کاربرد فنرها و مستهلک کننده لزجی بهصورت موازي ،انرژي تلفشده توسط مستهلک کننده لزجی ،اصـطکاک خشـک
 Cloumbاسـتهالک سازهاي و توربـوالنس ،مسـتهلک کننـده لزجـی معـادل ،کـاهش ارتعاشـات و ایزوالسیون ،قابلیت
انتقال نیرو و جابجایی مطلق و نسبی ،مسـتهلک کننـده ویسـکواالسـتیک ،روشهاي اندازهگیري پارامترهاي مربوط به
ارتعاش و استفاده از ارتعاشات در تعمیر و نگهداري
ارتعاشات با تحریک دلخواه:
تحریک تناوبی :روش فوریه
 35

تحریک غیر تناوبی :پاسخ سیستم یک درجه آزادي به بار ضربهاي ،انتگرال کانولوشن (دو هامل) ،کاربرد روشهاي عددي
در حل معادالت ارتعاشی
سیستمهاي دو درجه آزادي:
معادالت دیفرانسیل ارتعاشات از روش نیـوتن ،آزاد ،ارتعاشـات آزاد -مودهـاي طبیعـی ،حرکـت کلـی سیسـتم ،مختصات
عمومی ،مختصات اصلی ،پدیده ضربان ،ارتعاشات اجباري ،جاذب دینامیکی ارتعاشات ،انواع جاذبهاي صنعتی ،ارتعاشات
سیستمهاي مرتبط (وابسته) ،مـود جسـم صـلب ،روش انـرژي بـراي به دست آوردن معـادالت حرکت (روش الگرانژ)

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت اصول ارتعاشات و تحلیل مسائل ارتعاشات اجزاي قطعات مکانیکی
مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

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

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

Vibration Theory with
Applications

Thomson W.T. and
M.D.Dahleh Sth Ed.

CRC press

1998

Engineering Vibration

Inman D.J.

Premtica Hall

2111

Mechanical and Structural
Vibrations

Ginsberg, J.H.

John Wiley

2111

ارتعاشات مکانیکی

بهرام پوستی

سینگیریسیو اس .رائو

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با  5سال سابقه تدریس و کاري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس معمولی مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،پروژه ،آزمون کتبی
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متفکران

1398

 -8-3درس دینامیک ماشین
نظري

عملی

پیشنیاز :دینامیک

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :تحلیل و حل مسائل دینامیک ماشین

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

اهرمبنديها و تحلیل آن

6

-

2

بادامکها

2

-

3

چرخهاي طیار

2

-

4

چرخدندهها

6

-

5

توازن سیستمهاي دوار

4

-

6

توازن سیستمهاي رفت و برگشتی

4

-

7

اثرات ژیروسکوپی

2

-

8

نیروها و گشتاورها

6

-

32

-

جمع

اهرمبنديها و تحلیل آن :درجه آزادي مکانیزمهاي صفحهاي و فضایی ،مراکـز آنـی دورانـی ،تحلیـل سـرعت و شـتاب
در اهرمبنديهاي صفحهاي شامل مکانیزمهاي لغزنده لنگی ،چهـار اهرمـی ،بررسـی تماسهاي غلتکـی و لغزشی ،مفهوم
موقعیت مرگ و قفلشدگی مکانیزم ،مراکز انحنا ،روش ترسیم نمـودار سـرعت بـا اسـتفاده از مراکـز آنـی دوران ،روش
ترسیم کثیراالضالع سرعت و شتاب ،تحلیـل سـرعت و شـتاب در مکانیزمهـاي فضـایی ،تحلیـل مکانیزمهـا بـا لینکهاي
شناور ،روشهاي جبري در تحلیل مکانیزمها ،روشهاي برداري و موهومی در تحلیل
بادامکها :معرفی انواع بادامکها ،طراحی منحنی بدنه انواع

مکانیزمها.

بادامکها.

چرخهاي طیار :چرخ طیار و تنظیم سرعت ،ضریب تغییرات سرعت ،تغییرات گشتاور
چرخدندهها :تحلیل جعبهدندههاي ساده ،مرکب ،منظومههاي ساده و مرکب،

پیچشی.

دیفرانسیل.

توازن سیستمهاي دوار :توازن سیستمها در یک صفحه ،در چند صفحه موازي ،توازن محور
توازن سیستمهاي رفت و برگشتی :توازن موتورهاي داراي چند

موتورها و کمپرسورها.

سیلندر.

اثرات ژیروسکوپی :بررسی اثرات ژیروسکوپی در موتورهاي هواپیما ،کشتی و خودرو.
نیروها و گشتاورها :بررسی نیروهاي استاتیکی ،بررسی نیروها با در نظر گرفتن اثرات اصطکاک در یاتاقانها و لغزندهها،
بررسی اثـرات نیروهاي دینامیکی حاصل از اینرسی و ژیروسکوپی ،محاسبه نیرو و گشتاور پیچشی و قدرت در جعبهدندهها،
بررسی کل نیروها در بادامکها و انواع

مکانیزمها.
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ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تحلیل و حل مسائل دینامیک ماشین
مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

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

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

Theory of Machines and
Mechanisms

J.E. Shigley, J.J. Uicker

Mc Graw Hill

1995

Design of Machinary

R.L. Norton

Mc Graw Hill

1992

Computer-Aided Analysis
of Mechanical Systems

P.E. Nikravesh

Prentice Hall

1988

دینامیک ماشینها

دانشگاه خواجه نصیر

علیاکبر موسویان

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با  5سال سابقه تدریس و کاري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس معمولی مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون کتبی

 38

1398

 -9-3درس کنترل
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز :ارتعاشات
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

2

1

تعداد ساعت

2

1

هدف کلی درس :توانایی تحلیل مفاهیم کنترل

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

مقدمهاي بر تبدیل الپالس (تبدیل مستقیم و معکوس ،قضایاي مقدار اولیه و نهایی) تعریف
1

و طبقهبندي سیستمها ،مدل فضاي حالت ،دیاگرامهاي بلوکی ،کلیاتی در مورد فیدبک و

4

-

اثرات آن ،تابع تبدیل ،سادهسازي دیاگرامهاي بلوکی (روش میسون).
2

مدلسازي ریاضی سیستمهاي مکانیکی ،الکتریکی ،الکترومکانیکی و هیدرولیکی

4

-

پاسخ زمانی سیستمها ،حالت گذرا و ماندگار ،مشخصات حالت گذرا (جهش ،زمان نشست
3

و …) و حالت ماندگار (خطاي ماندگار) ،بررسی اثر کنترلکنندهها بر مشخصات حالت

4

-

گذرا و ماندگار سیستم.
4

تحلیل پایداري به روش رات هورویتس ()Routh -Hurwitz

4

-

5

روش مکان هندسی ریشهها ( )Root Locusدر تحلیل و طراحی سیستمهاي کنترلی

4

-

پاسخ فرکانسی سیستمها ،روشهاي نمایش پاسخ فرکانسی ،بررسی پایداري سیستمها در
6

میدان فرکانسی به روش نایکوئیست ،مشخصات پاسخ فرکانسی (حد فاز و بهره ،ماکسیمم

11

-

تشدید و )...
7

تنظیم کنترلکنندهها و طراحی جبرانکنندهها براي بهبود کار سیستمهاي کنترل
جمع

2

-

32

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت و تحلیل مدلسازي ریاضی سیستمهاي مکانیکی ،الکتریکی ،الکترومکانیکی و هیدرولیکی و تنظیم کنترلکنندهها و
طراحی جبرانکنندهها
تحلیل مقدمهاي بر تبدیل الپالس ،طبقهبندي سیستمها ،مدل فضاي حالت ،دیاگرامهاي بلوکی ،پاسخ زمانی سیستمها ،حالت
گذرا و ماندگار ،مشخصات حالت گذرا ،پایداري به روش رات هورویتس ( ،)Routh -Hurwitzروش مکان هندسی
ریشهها ،تحلیل روشهاي پاسخ فرکانسی سیستمها
مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي
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ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
سیستمهاي کنترل اتوماتیک
مهندسی کنترل
کنترل و سیستمهاي
دینامیک

مؤلف

ناشر

مترجم

بنجامین کو و فرید گل

منوچهر احمدوند-

دانشگاه صنعتی

نراقی

عمادالدین فاطمی زاده

شریف

اوگاتا

محمود دیانی

نص

Modern Control
Engineering

Katsuhiko Ogata

Modern Control
)Systems (12th Edition

Richard C. Dorf and
Robert H. Bishop

نصیرالدین طوسی
Pearson; 5th
edition
Pearson; 12th
edition

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با  5سال سابقه تدریس و کاري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون میانترم و پایانترم
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1396
1397

دانشگاه خواجه

دکتر علی غفاري

سال انتشار

1374
2119
2111

 -11-3درس آزمایشگاه مکانیک سیاالت

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز :مکانیک سیاالت 2

تعداد ساعت

1

48

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :تحلیل فرآیندهاي جریان تراکم ناپذیر با انجام آزمایشهاي مربوطه

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

آزمایشها تجهیزات مکانیک سیاالت

-

3

2

آزمایش  :1فشار هیدرو استاتیک و مرکز فشار

-

3

3

آزمایش  :2نمایش نظریه برنولی

-

3

4

آزمایش  :3افت انرژي در وصالها

-

3

5

آزمایش  :4افت انرژي در لولهها

-

3

6

آزمایش  :5اثر برخورد جت آب

-

3

7

آزمایش  :6جریان داخل یک اریفیس

-

3

8

آزمایش  :7نمایش آزبورن رینولدز

-

3

9

آزمایش  :8گردابههاي اجباري و آزاد

-

3

11

آزمایش  :9جریان بر روي سرریزها

-

3

11

آزمایش  :11پمپها

-

3

12

آزمایش  :11پمپهاي سري موازي

-

3

13

آزمایش  :12پمپ سانتریفیوژ

-

3

14

آزمایش  :13کاویتاسیون

-

3

15

آزمایش  :14تونل باد

-

3

16

آزمایش  :15آزمایش اندازهگیري دبی گازها

-

3

-

48

جمع
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ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت مفاهیم فشار و نیروي هیدرو استاتیک و نحوه محاسبه آنها همچنین یافتن محل مرکز فشار ،مفاهیم هد هیدرولیکی
و خط تراز انرژي سیال ،انواع افتهاي موضعی سیستم و نحوه محاسبه افت هد ناشی آنها در کل سیستم ،افتهاي
اصطکاکی در سیستم و عوامل مؤثر بر آنها ،نیروي ناشی از تغییرات ممنتوم سیال و مبانی توربینها ،یک وسیله اندازهگیري
شدتجریان سیال ،جریانهاي آرام و آشفته و نمایانسازي آنها ،انواع گردابهها و پروفیلهاي آنها ،جریان در کانالهاي
روباز و جریان عبوري از روي انواع سرریزها ،انواع پمپها و اجزاي داخلی آنها .نمودارهاي مشخصه پمپها و نحوه
انتخاب آنها ،دو شیوه متداول نصب پمپها بهمنظور افزایش هد یا دبی کلی سیستم ،روش عملکرد پمپهاي سانتریفیوژ
و منحنی مشخصه آنها ،پدیده کاویتاسیون در سیستم و روشهاي پیشگیري از آن ،شبیهساز تونل باد و نحوه مدلسازي با
استفاده از آن ،کریولیس متر و آنمومتر و نحوه عملکرد آنها
مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

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

عنوان منبع

مترجم

آزمایشگاه مکانیک سیاالت :ویژه

حمیدرضا براتی ،علی

رشتههاي مهندسی مکانیک و شیمی

ابجدي ،شهریار تقیزاده

آزمایشگاه مکانیک سیاالت و
هیدرولیک به همراه خالصهاي از
مکانیک سیاالت

ناشر
شهر یاس

امیررضا زراتی ،مهدي

جهاد دانشگاهی واحد

کریمی

صنعتی امیرکبیر

آزمایشگاه مکانیک سیاالت و

امیر حسینی ،جمیل

هیدرولیک

بهرامی ،هوشیار میرزایی

دانشگاه کردستان

سال انتشار
1388

1386

1395

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
آزمایشگاه مکانیک سیاالت مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی و دیتا پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه موردي
بهمنظور ارائه هر چهبهتر این درس توصیه میگردد دانشجویان به گروههاي مجزا تقسیمشده و پس از انجام آزمایشها
بهصورت گروهی گزارش کار مربوط به هر آزمایش را بهصورت مجزا تحویل دهند.
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي عملی انشایی ،مشاهده رفتار ،آزمون عملکردي ،آزمون عملی
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 -11-3درس آزمایشگاه مقاومت مصالح

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز :مقاومت مصالح 2

تعداد ساعت

1

48

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :تحلیل مفاهیم مقاومت مصالح با انجام آزمایشهاي مربوطه

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

آزمایش کشش

-

3

2

آزمایش فشار

-

3

3

آزمایش پیچش

-

6

4

آزمایش برش

-

3

5

آزمایش خمش

-

3

6

آزمایش خیز

-

3

7

آزمایش کمانش

-

3

8

آزمایش فنر

-

3

9

آزمایش ضربه

-

3

11

آزمایش سختی

-

6

11

آزمایش خستگی

-

3

12

آزمایش خزش

-

3

13

آزمایش مقاومت در برابر سایش

-

3

14

آزمایش استفاده از کرنشسنجها در محاسبه پارامترهاي مختلف

-

3

-

48

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تحلیل :کشش تکمحوري ،فشار تکمحوري ،پیچش االستیک ،پیچش پالستیک و پیچش مقاطع جدار نازک ،برش و تعیین
موقعیت مرکز برش یک مقطع ناودانی ،خمش االستیک ،خمش پالستیک ،خمش نامتقارن ،خمش مرکب و خمش تیرهاي
ساختهشده از جنس مختلف ،خیز تیرهاي صاف و خیز تیرهاي خمیده ،کمانش ،اندازهگیري بار بحرانی کمانش ستونها و
بارگذاري خارج از مرکز ،فنر و تعیین ضریب ثابت فنر ،ضربه در دماهاي مختلف ،ضربه شارپی و ضربه ایزود ،سختی سنجی
به روش برینل ،سختی سنجی به روش ویکرز ،سختی سنجی به روش راکول ،خستگی تحت بارگذاري متناوب و هارمونیک
و عوامل مؤثر بر خستگی ،خزش ،مقاومت در برابر سایش ،تعیین مقاومت سایشی فلزات و تعیین مقاومت سایشی الستیک،
محاسبه مدول االستیسیته با استفاده از کرنشسنجها ،اندازهگیري ضریب تمرکز تنش با استفاده از کرنشسنجها ،اندازهگیري
تنشهاي اصلی با استفاده از کرنشسنجهاي سه جهته
مسئولیتپذیري ،امانتداري ،رعایت اخالق حرفهاي
 43

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

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

آزمایشگاه مقاومت مصالح

بهزاد خورشیدي

کتاب دانشگاهی

1397

آزمایشگاه مقاومت مصالح

هادي مهدي پور

فاتح

1396

آزمایشهاي مقاومت مصالح

یونس علیزاده ،عبدالحمید

جهاد دانشگاهی واحد

(مبانی نظري و استانداردها)

عزیزي

صنعتی امیرکبیر

آزمایشگاه مقاومت مصالح

نبرد حبیبی ،سجاد همتی،
رحمان سیفی

دانشجو

1389
1385

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با  5سال سابقه تدریس و کاري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
آزمایشگاه مقاومت مصالح مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی و دیتا پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی ،آزمون عملی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و،)...
ارائه گزارش کار
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 -12-3درس دینامیک خودرو
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :شناخت و تحلیل دینامیک خودرو و نیروهاي وارد بر خودرو در طی فرآیند شتابگیري و ترمزگیري

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

دینامیک تایر

3

-

2

سیستم مختصاتی خودرو و نیروهاي روي محور مختصات در حالتهاي مختلف

4

-

6

-

4

-

6

-

6

محاسبه حداکثر سرعت و نسبت دنده اوردرایو بر اساس خصوصیات موتور و انتقال قدرت

4

-

7

دینامیک خودرو در زمان ترمزگیري

3

-

8

واژگونی عرضی خودرو ()Roll Over

2

-

32

-

3
4
5

دینامیک طولی خودرو و محاسبه نیروهاي مقاوم درحرکت روبهجلو (دینامیک حرکت
خطی)
دینامیک عرضی خودرو در پیچیدن و فرمان پذیري (دینامیک حرکت جانبی)
دینامیک زنجیره انتقال قدرت و خصوصیات عملکرد جادهاي خودرو (دینامیک جادهاي
خودرو)

جمع
دینامیک تایر:

شناخت و معرفی نیرو و گشتاورهاي ایجادشده در سیستم مختصاتی تایر و عوامل به وجود آورنده آن ،معرفی لغزش طولی
و عرضی تایر و نمودارهاي مربوطه و روابط آنها ،مقاومت غلتشی تایر و نمودارهاي میزان مقاومت غلتشی تایر برحسب
جنس ،نوع ،فشار ،سختی تایر ،نیروي کمبر ،راحتی سرنشین
سیستم مختصاتی خودرو و نیروهاي وارد بر خودرو در حالتهاي مختلف و تقسیم نیرو در چرخها:
محاسبه و تحلیل نیروهاي وارد بر خودرو و تایر در سیستم مختصاتی خودرو
محاسبه نیروي کششی (طولی) چرخها و نیروي زیر هر یک از چرخها (عمودي) در حالتهاي :ایستاده روي یک جاده
مسطح ،در حالت شتاب گیري در جاده مسطح ،ایستاده درروي سطح شیبدار ،حرکت شتابدار روي جاده شیبدار– محاسبه
ارتفاع مرکز ثقل -محاسبه حداکثر شتاب خودرو جلو محرک ،عقب محرک ،چهارچرخ محرک روي جاده مسطح و روي
یک جاده شیبدار -محاسبه حداکثر زاویه شیب براي توقف بر روي جاده شیبدار با ترمزدستی عقب و جلو و چهارچرخ
و محاسبه انتقال بار عرضی در زمان پیچیدن و شتاب جانبی
دینامیک طولی خودرو و محاسبه نیروهاي مقاوم درحرکت روبهجلو (دینامیک حرکت خطی):
محاسبه بار روي اکسل محرک در حال حرکت شتابدار و وجود نیروهاي مقاوم و به دست آوردن ضریب اکسل و محاسبه
نیروهاي مقاوم باد– شیب– مقاومت غلتشی چرخها و به دست آوردن حداکثر نیروي کششی (ترکشن) اکسل محرک
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دینامیک عرضی خودرو در پیچیدن و فرمان پذیري (دینامیک حرکت جانبی):
شناخت نیروهاي جانبی– زاویه لغزش جانبی خودرو -محاسبه انتقال بار جانبی در حالت شتاب طولی و جانبی– کم فرمانی
و بیش فرمانی -گشتاور یاو -محاسبات و تحلیل حرکت پایدار خودرو در پیچ جاده -محاسبات ترمزگیري و فرمان دادن
در تولید نیروي عرضی
دینامیک زنجیره انتقال قدرت:
محاسبه حداکثر نیروي کششی چرخهاي محرک بر اساس حداکثر گشتاور موتور و محاسبه سنگینترین دنده محرک جلو
و عقب بر اساس حداکثر گشتاور موتور و بار روي اکسل محرک -محاسبه حداکثر زاویه شیبی که خودرو جلو محرک و
عقب محرک میتواند طی کند بر اساس گشتاور حداکثر موتور و سنگینترین دنده و همچنین بر اساس نیروي چسبندگی
تایر (کششی) که از بار اکسل ایجاد میشود .محاسبه نسبت دنده باالترین دنده برحسب توان حداکثر موتور و محاسبه
حداکثر سرعتی که خودرو میتواند داشته باشد
محاسبه ضریب اینرسی جرم و محاسبه شتاب برحسب نیروي ترکشن حداکثر و ضریب اینرسی جرم
مصرف سوخت اقتصادي و محاسبه نسبت دنده اوردرایو:
نمودار قدرت گشتاور و نیروهاي کششی در هر دنده– محاسبه حداکثر سرعت خودرو برحسب توان حداکثر و محاسبه
نسبت دنده اوردرایو و محاسبه سوخت اقتصادي -بررسی نمودارهاي عملکردي موتور و سیستم انتقال قدرت
دینامیک خودرو در زمان ترمزگیري:
شناخت نیروهاي مؤثر بر خودرو در زمان ترمزگیري -محاسبه تقسیم نیروي ترمزي– نسبت بار اکسلها– محاسبه شتاب
ترمزي اکسل جلو و عقب در حد قفل شدن– محاسبه نسبت نیروي ترمزي اکسل جلو و عقب به نیروي ترمزي کل-
راندمان ترمز و مسافت توقف
دینامیک عرضی خودرو:
محاسبات مرتبط با واژگونی خودرو حین مانور و حرکت عرضی خودرو

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تحلیل مسائل دینامیک خودرو
مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

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

مؤلف

مترجم

ناشر

سال انتشار

Vehicle dynamics

Reza N. Jazar

Springer

2118

Theory of Ground Vehicle

J.Y.Wong

John wily&Sons

2111

Vehicle Powertrain System

Behrooz Mashadi and
Daivid Crolla

John wily&Sons

2112
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د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک یا مکانیک خودرو با  5سال سابقه تدریس و کاري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون میانترم و پایانترم
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 -13-3درس زبان تخصصی
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :کسب توانایی ترجمه و استفاده از کتب و متون تخصصی خودرو

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

2

-

2

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی راهنماي مشتري و راهنماي تعمیراتی خودروها

2

-

3

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی اصول طراحی موتورهاي پیستونی

2

-

4

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی اصول طراحی سیستمهاي انتقال قدرت

2

-

5

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی اصول طراحی سیستمهاي هدایت و کنترل

2

-

6

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی کاربرد مواد در خودرو

2

-

7

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی دینامیک خودرو

2

-

8

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی خودروهاي برقی

2

-

9

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی خودروهاي هیبریدي

2

-

11

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی کاربرد هیدرولیک در خودرو

2

-

11

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی کاربرد نیوماتیک در خودرو

2

-

12

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی واحدهاي کنترل الکتریکی خودرو ()ECU

2

-

13

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی برنامه پایداري الکترونیکی ()ESP

2

-

14

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی سیستم کیسه هوا ()Airbag

2

-

15

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی آپشنهاي خودرو ()Options

2

-

16

خواندن و استخراج و درک متون تخصصی عیبیابی خودرو

2

-

32

-

1

مقدمه ،اصول و چگونگی ترجمه متون فنی خارجی به فارسی ،نکات مهم در فن ترجمه و
رعایت نکات الزم و روند انجام کار

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی استفاده و استخراج اطالعات تخصصی از بروشورها ،راهنماهاي مشتري ،راهنماهاي تعمیراتی ،راهنماي استفاده از
ابزارها و دستگاهها تخصصی خودرو ،درک و استخراج مفاهیم فنّاوري خودرو از کتب مرجع تخصصی
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ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع

مترجم

مؤلف

سال انتشار

ناشر

Automotive Technology A
Systems Approach

Jack Erjavec

Delmar

2115

Modern Automotive
Technology

James E Duffy

The GoodheartWillcox
Company, Inc.

2117

Muhamad Husaini Abu
Bakar, Mohamad Sabri
Mohamad Sidik,
Andreas Öchsner

Springer

2119

Robert Bosch Gmbh

Wiley

2118

Progress in Engineering
Technology; Automotive,
Energy Generation, Quality
Control and Efficiency
Bosch Automotive
Handbook; 01th ed.

زبان تخصصی

قلم آذین رضا

دکتر کریم علیاکبري

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک خودرو یا مکانیک با  5سال سابقه تدریس و کاري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون میانترم و پایانترم
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1396

 -14-3درس یاتاقان و مکانیزم روغنکاري
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

64

هدف کلی درس :آشنایی با روانکارها ،سیستمهاي روانکاري ،یاتاقانهاي لغزشی و غلتشی و کاربرد آنها

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ریز محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملی

روانکارها :وظایف روانکارها ،انواع روغنپایه ،ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی روغنها
(ویسکوزیته ،نقطه ریزش ،نقطه اشتعال ،شاخص گرانروي و  ،)...افزودنیهاي روغن،
1

روغنهاي موتور ،روغنهاي هیدرولیک ،روغن توربین و کمپرسور ،کدگذاري روغنها بر

4

16

اساس استانداردهاي مختلف ،گریس ،قوام دهنده گریس ،عدد قوام گریس ،ویژگیهاي فیزیکی
و شیمایی گریسها ،کدگذاري گریسها ،معادلیابی گریسها و روغنها ،روانکارهاي جامد
روانکاري :رژیمهاي مختلف روانکاري (روانکاري مرزي ،مختلط ،االستوهیدرودینامیک،
2

هیدرودینامیک) ،منحنی استربیک ،روانکاري هیدرو استاتیک ،سیستمهاي روانکاري (سیستم
روانکاري  ،Oil bathسیستم روانکاري مه روغن ،سیستم روانکاري مداربسته ،سیستم

4

16

روانکاري جت روغن ،سیستم روانکاري هوا روغن)
یاتاقانهاي لغزشی:
یاتاقان لغزشی هیدرو استاتیک ،یاتاقان لغزشی هیدرودینامیک ،اشکال مختلف یاتاقانهاي
لغزشی (یاتاقان کامل ،یاتاقان جزئی ،یاتاقان سد فشار ،یاتاقان دوتکه ،یاتاقان چندتکه ،یاتاقان
3

بیضی) ،جنس یاتاقانها و معیارهاي انتخاب جنس یاتاقان ،لقی یاتاقانها و تنظیمات آنها

4

16

معادله فشار رینولدز در فیلم روانکاري یاتاقان لغزشی ،روابط بار یاتاقان ،عدد سامرفیلد ،روابط
اصطکاک یاتاقان ،روابط جریان روانکار ،روابط حرارتی یاتاقان ،نمودارهاي طراحی یاتاقان
لغزشی
یاتاقانهاي غلتشی :ساختمان بیرینگهاي غلتشی ،انواع بیرینگهاي غلتشی ،کدگذاري بیرینگ-
هاي غلتشی
انتخاب نوع بیرینگ (فضاي موجود ،نوع بار ،سرعت ،ناهممحوري ،دقت موردنیاز ،آببندي
و )...
4

انتخاب ابعاد بیرینگ (قابلیت اطمینان بیرینگ ،ظرفیت حمل بار بیرینگ ،بارهاي دینامیکی

4

16

وارده بر بیرینگ ،بارهاي استاتیکی وارده بر بیرینگ ،محاسبه عمر مبنا ،محاسبه عمر با در نظر
گرفتن بار خستگی-آلودگی و شرایط روانکاري)
نصب و خارج کردن بیرینگ ها (تعیین انطباق الزم ،اتخاذ شیوه مناسب نصب و خارج کردن،
تنظیم لقی پس از نصب و )...
16

جمع
 51

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت انواع روغنها ،گریسها ،روانکارهاي جامد و کاربرد آنها ،ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی روغنها و گریسها،
انواع رژیمهاي روانکاري ،انواع سیستمهاي روانکاري و اجزاي مربوطه یاتاقانهاي لغزشی ازنظر شکل و مکانیزم روانکاري،
بیرینگهاي غلتشی ازنظر حمل بار ،شکل اجزاي غلتنده ،جنس قفسه و عملکرد
تحلیل کارکرد افزودنیهاي روانکارها ،کدگذاري روغنهاي موتور ،روغنهاي دنده ،روغنهاي  ،ATFروغنهاي صنعتی
و گریسها ،روابط بار ،اصطکاک ،حرارت و جریان روغن در یاتاقانهاي لغزشی ،کد بیرینگ ازنظر نوع ،ابعاد پسوندها،
بیرینگ مناسب با توجه به کاربرد در تجهیز
انتخاب سیستم روانکاري مناسب با توجه به مکانیزم تجهیز ،جنس مناسب یاتاقان با توجه به کاربرد ،شیوه مناسب نصب
(مکانیکی ،هیدرولیکی ،حرارتی)
معادلیابی روغنها و گریسها
اندازهگیري و تنظیم لقیهاي شعاعی و محوري یاتاقانهاي لغزشی
استفاده از جداول طراحی یاتاقانهاي لغزشی ،یاتاقانهاي غلتشی
محاسبه عمر بیرینگ با توجه به قابلیت اطمینان ،شرایط بارگذاري ،روانکاري و آلودگی
تعیین و کنترل انطباق الزم جهت نصب،
انجام تنظیمات و کنترل لقی شعاعی و محوري بیرینگ پس از نصب

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
یاتاقان و روانکاري
راهنماي عملی روانکاري
ماشینآالت
Applied tribology

مترجم

مؤلف
شیگلی

قاسم حیدري نژاد

ال لیوگنر

محمود ترکی

Michale M Khonsari

سال انتشار

ناشر

1379

نشر جهاد
پژوهشگاه صنعت
نفت
John Wiley

1382
2118

کاتالوگهاي شرکت میبا در
رابطه با یاتاقانهاي موتور و

شرکت Miba

Miba

یاتاقانهاي صنعتی
 Skf general catalogueشرکت skf

skf
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2118

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با حداقل  5سال سابقه تدریس و تجربه کار عملی تخصصی در حوزه یاتاقان و روانکاري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
کارگاه مکانیک خودرو :جعبهابزار عمومی مکانیک ،گرمکن القایی نصب بیرینگ ،پرس هیدرولیکی موتور احتراق داخلی،
انواع یاتاقانهاي لغزشی و غلتشی
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،مطالعه موردي ،کار عملی ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
مشاهده رفتار ،پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون کتبی و آزمون عملی
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 -15-3درس طراحی موتورهاي پیستونی و شبیهسازي رایانهاي
نظري

عملی

پیشنیاز :ترمودینامیک  -2دینامیک  -طراحی اجزا

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی و درک اولیه با طراحی و محاسبات موتورهاي پیستونی ازنظر ترمودینامیکی ،دینامیکی ،مکانیکی،
کنترلی ،حرارتی و کار با نرمافزار شبیهسازي موتور GT-Power

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

طراحی عمومی موتور

2

-

2

طراحی ترمودینامیکی موتور

4

-

3

طراحی دینامیکی موتور

2

-

4

طراحی کنترلی موتور

2

-

5

طراحی مکانیکی موتور

2

-

6

طراحی حرارتی موتور

2

-

7

آزمونها و استانداردهاي موتور

2

-

8

کاربرد نرمافزار  GT-SUITEدر شبیهسازي و طراحی موتور

-

64

16

64

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت با انواع موتور و عملکرد آنها ،بررسی و تحلیل پارامترهاي طراحی و عملکردي موتور و انجام محاسبات آنها
بررسی و تحلیل :سیکلهاي موتور ،سوخت و احتراق ،انتشار آالیندهها ،بررسی سینماتیک موتور ،سینتیک موتور ،تعادل
موتور،
فرآیندهاي تبادل گاز ،اختالط سوخت و هوا ،سوپرشارژ و توربوشارژ ،VCR ،VVT ،کنترل آالیندهها ،قطعات موتور شامل
پیستون ،رینگ پیستون ،گژن پین ،سوپاپها ،بادامک و میل بادامک ،میللنگ ،فالیویل ،یاتاقانها ،اصطکاک و روانکاري
موتور
 ،سیستم خنککننده موتور ،اویل کولر ،تستهاي موتور ،دوام ،آالیندگی ،نویز ،انتقال حرارت ،سیکلهاي استاندارد رانندگی
معرفی و نصب نرمافزار  ،GT-POWERآشنایی با محیطهاي پیشپردازش ( )GT-ISEو پس پردازش ()GT-Post
مدلسازي بخش ورودي شامل :مدل ویژگیهاي محیطی موتور ،هواکش و صافی هوا ،لولههاي ارتباطی ،تشدیدکننده،
دریچه گاز ،مخزن آرامش ،چند راهه ورودي ،راهگاه ورودي سر سیلندر ،انژکتور و سوپاپ ورودي به همراه اورفیسها
مدلسازي بخش میانی شامل :سیلندرها ،محفظه موتور و میللنگ
مدلسازي بخش خروجی شامل :سوپاپ خروجی و راهگاه خروجی سر سیلندر ،چند راهه خروجی ،لوله اگزوز ،اورفیسها
و محیط خروج دما و فشار
مدلسازي نهایی یک نمونه موتور پیستونی
مسئولیتپذیري ،امانتداري ،رعایت اخالق حرفهاي
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ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
Internal Combustion Engine
Fundamentals
Tutorials and Documents of
GT-SUIT
Engineering Fundamentals
of Internal Combustion
Engine

مؤلف

مترجم

Heywood

McGraw-Hill

2118

Gamma
Technologies

Gamma
Technologies

2116

Pulkrabek

Prentice Hall

1997

امیرحسین شامخی-
مبانی موتورهاي احتراق داخلی

 Heywoodنیما خطیب زاده-
امیرحسین شمدانی

شبیهسازي موتورهاي احتراق
داخلی با نرمافزار یکبعدي GT-
Power

مبانی مهندسی موتورهاي احتراق
داخلی

ناشر

سال انتشار

دانشگاه صنعتی
خواجهنصیرالدین
طوسی

امیرحسین کاکایی،

دانشگاه علم و صنعت

شهاب مافی

ایران

 Pulkrabekسپهر صنایع

1397

دانشگاه علم و صنعت
ایران

1397

1388

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک گرایش سیستم محرکه خودرو
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
سایت کامپیوتري مجهز به  15دستگاه کامپیوتر و نرمافزار GT-SUITE

روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی ،آزمون عملی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و،)...
ارائه پروژه نرمافزاري
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 -16-3درس طراحی سیستمهاي هدایت و کنترل خودرو و شبیهسازي رایانهاي
نوع درس :تخصصی

نظري

عملی

پیشنیاز :دینامیک خودرو -دینامیک ماشین -ارتعاشات

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

هدف کلی درس :شناخت اصول طراحی سیستمهاي هدایت و کنترل و توانایی شبیهسازي سیستمهاي هدایت و کنترل به کمک
رایانه

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

ساختارهاي اصطکاکی ،هیدرولیکی ،نیوماتیکی سیستم ترمز

2

-

2

سیستمهاي کنترلی ترمز

1

-

3

آزمونها و استانداردهاي ترمز

1

-

4

مدلسازي و شبیهسازي سیستم ترمز به کمک نرمافزار LMS

-

16

5

انواع مکانیزمهاي سیستم تعلیق خودرو (شامل اهرمبنديها و مفاصل)

3

-

6

فنربندي سیستم تعلیق خودرو

1

-

7

سیستمهاي کنترلی تعلیق

1

-

8

آزمونها و استانداردهاي تعلیق

1

-

9

مدلسازي و شبیهسازي سیستم تعلیق به کمک نرمافزار ADAMS

-

31

11

انواع مکانیزمهاي سیستم فرمان (شامل اهرمبنديها و مفاصل)

1

-

2

-

12

سیستمهاي کنترلی فرمان

1

-

13

آزمونها و استانداردهاي فرمان

1

-

14

مدلسازي و شبیهسازي سیستم فرمان به کمک نرمافزارهاي  ADAMSو LMS

-

12

15

رینگ و تایر

1

16

مدلسازي و شبیهسازي رینگ و تایر به کمک نرمافزارهاي ADAMS

-

8

16

64

11

انواع روشهاي انتقال نیرو در سیستم فرمان (مکانیکی ،هیدرولیکی ،الکتروهیدرولیکی و
الکتریکی)

جمع
ساختارهاي اصطکاکی ،هیدرولیکی ،نیوماتیکی سیستم ترمز:

طراحی اجزاي اصطکاکی ،هیدرولیکی و نیوماتیکی سیستم ترمز و چرخ ،محاسبات نحوه انتخاب اجزاي سیستم ترمز،
محاسبات نحوه انتخاب نوع ترمز دیسکی یا کاسهاي ،انتخاب نوع مدار سیستم ترمز ،محاسبات مرتبط با عملکرد ترمزدستی
سیستمهاي کنترلی ترمز:
بررسی و تحلیل بلوک دیاگرامهاي عملکردي سیستمهاي  ESP ،EBD ،ABSو غیره
آزمونها و استانداردهاي ترمز:
بررسی و تحلیلهاي آزمونها و استانداردهاي استاتیکی و دینامیک اجزاي سیستم ترمز و خودرو حین ترمزگیري
 55

انواع مکانیزمهاي سیستم تعلیق خودرو (شامل اهرمبنديها و مفاصل):
اصول طراحی مکانیزمهاي مختلف تعلیق شامل طبق دار دوبل ،مک فرسون ،بازوي کشنده ،آونگی مرکب و یکپارچه ،اصول
طراحی و انتخاب مفاصل مکانیزمهاي تعلیق
فنربندي سیستم تعلیق خودرو:
اصول طراحی سیستم فنربندي خودرو ،اصول انتخاب نوع فنر و کمکفنر ،محاسبات مرتبط با استخراج ضرایب سختی فنر
و دمپینگ کمکفنر بر مبناي استانداردهاي راحتی سرنشین و تماس دائمی چرخ با زمین
سیستمهاي کنترلی تعلیق:
بررسی و تحلیل بلوک دیاگرامهاي عملکردي سیستمهاي تعلیق غیرفعال ،نیمه فعال و فعال
آزمونها و استانداردهاي تعلیق:
بررسی و تحلیلهاي آزمونها و استانداردهاي استاتیکی و دینامیک اجزاي ارتعاشی و مکانیزمی سیستم تعلیق خودرو
انواع مکانیزمهاي سیستم فرمان (شامل اهرمبنديها و مفاصل):
اصول طراحی مکانیزم یا ذوزنقه فرمان بر اساس پایداري عرضی خودرو و مباحث آکرمان ،اصول طراحی و انتخاب مفاصل
مکانیزم فرمان
انواع روشهاي انتقال نیرو در سیستم فرمان (مکانیکی ،هیدرولیکی ،الکتروهیدرولیکی و الکتریکی):
محاسبات مکانیزم جعبهفرمان ،محاسبات و مالحظات مرتبط با انتخاب فرمان مکانیکی ،هیدرولیکی ،الکتروهیدرولیکی و
الکتریکی
سیستمهاي کنترلی فرمان:
بررسی و تحلیل بلوک دیاگرامهاي عملکردي سیستمهاي فرمان مکانیکی ،هیدرولیکی ،الکتروهیدرولیکی و الکتریکی
آزمونها و استانداردهاي فرمان:
بررسی و تحلیلهاي آزمونها و استانداردهاي استاتیکی و دینامیک اجزاي سیستم فرمان خودرو
رینگ و تایر:
محاسبات و مالحظات مرتبط با انتخاب رینگ تایر ،محاسبات و الزامات مرتبط با انتخاب تایر از منظر راحتی سرنشین،
پایداري خودرو ،شتابگیري خودرو ،ترمزگیري خودرو و انطباق تایر با بدنه خودرو  14 ،9 ،4و -16
مبانی مدلسازي ،مبانی شبیهسازي ،اصول راستی آزمایی
مدلسازي ،شبیهسازي و استخراج نتایج سیستمهاي هدایت و کنترل با کمک نرمافزارهاي مذکور

ب -مهارتهاي عمومی یا تخصصی مورد انتظار
شناخت اصول طراحی سیستمهاي هدایت و کنترل و شبیهسازي سیستمهاي هدایت و کنترل به کمک رایانه
مسئولیتپذیري ،امانتداري ،رعایت اخالق حرفهاي

 56

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

سال انتشار

عنوان منبع

مترجم

مؤلف

Braking of Road Vehcles

Andrew Day

ELSEVIER

2114

The Automotive Chassis
Volume1: components Design

Giancarlo Genta
Lorenzo Morello

SPRINGER

2119

Theory of Ground Vehicle

J.Y.Wong

John
wily&Sons

2111

The Automotive Chassis:
Engineering Principles

Prof. Dipl.Ing. Jörnsen
Reimpell,
Dipl.Ing. Helmut Stoll,
Prof. Dr.Ing. Jürgen
W. Betzler

ButterworthHeinemann

2111

Brake design and safety

Rudolf Limpert

SAE

1999

راهنماي کاربري نرمافزارهاي
 ADAMSو LMS

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک خودرو با حداقل  5سال سابقه تدریس و تجربه کار عملی تخصصی
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
سایت کامپیوتري مجهز به  15دستگاه کامپیوتر و نرمافزارهاي مورد استفاده
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،مطالعه موردي ،کار عملی
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی ،آزمون عملی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و،)...
ارائه پروژه نرمافزاري
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 -17-3درس سیستمهاي مکاترونیکی خودرو و کارگاه

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :شناخت ،بررسی ،تحلیل اجزا و عملکرد سیستمهاي مکاترونیکی (آپشنهاي) مختلف خودرو

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1

(ساعت)

ریز محتوا
مقدمه و یادآوري مفاهیم کاربردي مکاترونیک (کنترل) و مکاترونیک خودرو (با استفاده از
یک سیستم کنترلی ساده مانند سیستم شارژ )...

نظري

عملی

1

4

سیستم هشدار خستگی
سیستم چراغهاي خوشآمد گوي و بدرقه
2

سیستم تنظیمکنندههاي چراغهاي جلو (زاویه و جهت)

1

4

سیستم اتوماتیک فعالسازي چراغها
سیستم چراغهاي روشنایی پیادهرو استاتیکی و دینامیکی
سیستم سنسور نور روز و شب
3

سیستم الکتروکرومیک ECM

1

سیستم مونیتور دید عقب

4

سیستم قطبنما
سیستم دوربین
4

سیستم نمایشگر نقطه کور  BSDیا BSM

1

4

سیستم هشداردهنده جلوگیري از برخورد در نقطه کور هنگام راهنما زدن
سیستم سنسور باران و برفپاککن اتوماتیک
5

1

سیستم برفپاککن یا شوینده چراغهاي جلو

4

سیستم سنسور کثیفی لنز چراغ
سیستم KEY LESS

6

سیستم قفل دوبل DEAD LOCK

1

4

سیستم درب عقب برقی
سیستم سنسورهاي پارک
7

1

سیستم اتوپارک

4

سیستم  SPASدر یافتن محل پارک و پارک اتوماتیک
سیستم هشدار خروج از مسیر LDA- LDWS

8

1

سیستم ویبراتور فرمان در هنگام خروج از مسیر
سیستم جلوگیري خروج از مسیر با ترمز
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4

سیستم فالشر در ترمز اضطراري ESS
سیستم ترمز در سراشیبی DBS

9

سیستم کنترل الکترونیکی سیستم پایداري ESC

1

4

سیستم مدیریت پایداري  VSMیا VSC
سیستم روشن و خاموشکن اتوماتیک موتور ISG

11

1

سیستم حرکت در سرباالیی

4

سیستم مانیتور دید اطراف AVM
سیستم تنظیم فاصله خودکار AEB

11

سیستم پایداري یدک TSA

1

سیستم استارت استاپ ISG

4

سیستم برقراري تماس اضطراري ERA GLONASS
سیستم خودرو  4WDدر جادههاي ناهموار Crawl Control

12

1

سیستم نمایشگر انحراف بدنه

4

سیستم هشدار عبور مرور (نزدیک شدن خودرو) در عقب خودرو
سی ستم ضد لغزش در جادههاي صخرهاي با د ستانداز بزرگ در خودروهاي 4WD
13

(سیستم )CCS
سیستم ضد لغزش در دست اندازههاي ریز ()MULTI TERRAIN SELECT

1

4

سیستم شناسایی جاده و موقعیت خودرو MULTI TERRAIN MONITOR

سیستم دید در شب
14

سیستم تنظیمکننده پهلوي صندلی راننده در پیچ جاده
سیستم تنظیمکننده صندلی راننده حین ترمز (شتاب مثبت و منفی)

1

4

سیستم حافظه صندلی
سیستم سانروف
15

سیستم پردههاي سانروف و شیشهها
سیستم پخش صدا ،هندزفري ،شارژ بدون سیم و مانیتورهاي مرکزي و صندلی

1

4

سیستم ناوبري  – GPSهدایت خودکار
سیستم یخچال یا جعبه خنککننده
سیستم یخچال یا جعبه خنککننده
16

1

سیستم خوشبوکننده و یونیزاسیون هواي کابین

4

سیستم اینورتر
سیستمهاي باربند ،بکسل بند یدککش و وینچ
16

جمع

64

دستهبندي سیستمهاي مکاترونیکی خودرو ،سیستمهاي مکاترونیکی خودرو را ازنظر ایمنی یا رفاهی یا ترکیبی
تشخیص نوع کنترلر  PIDبا کمک بلوک دیاگرام سیستم مربوطه
قطعه شناسی ،جانمایی ،قطعات مکاترونیکی (اجزا ذکرشده در سرفصل) خودرو
تحلیل عملکرد سیستمهاي مکاترونیکی رفاهی (سانروف – هندزفري – اتو پارک – یخچال ،استارت استپ  )...خودرو،
 59

حوزه ایمنی (ترمز – هدایت فرمان – پایداري خودرو – تنظیم فاصله )...خودرو ،حوزه روشنایی (خوشآمد گوي و بدرقه
– تغییر زاویه چراغ جلو – راهنما و فالشر اتوماتیک )...خودرو
انجام آزمونها موردنیاز جهت بررسی سیستم مکاترونیکی خودرو را با استفاده از کتاب راهنماي تعمیرات خودرو و عیبیابی
آنها
تعویض قطعات مکاترونیکی خودرو را بر اساس کتاب راهنماي تعمیرات

ب -مهارتهاي عمومی یا تخصصی مورد انتظار
شناخت عملکرد سیستمهاي مکاترونیکی (آپشنهاي) مختلف خودرو ،تحلیل اجزا و عملکرد سیستمهاي مکاترونیکی
(آپشنهاي) مختلف خودرو و عیبیابی سیستمهاي مکاترونیکی (آپشنهاي) مختلف خودرو

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
کاربرد الکترونیک و تکنولوژي پیشرفته در
خودرو

مؤلف

مترجم

صیاد نصیري

ناشر
مهاد صنعت

automotive Mechatronics:
Operational and Practical Issues
Automotive Mechatronics
Reif, Konrad
Automotive Networking, Driving
Stability Systems, Electronics
شرکت بنز
راهنماي مشتري خودروي بنز سري S
B. T. Fijalkowski

راهنماي مشتري خودروي تویوتا لندکروزر

سال انتشار

Springer

2111

springer

2115

شرکت تویوتا

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با حداقل  5سال سابقه تدریس و تجربه کار عملی تخصصی
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
مساحت کارگاه حداقل  151مترمربع شامل  75مترمربع فضاي مونتاژ و دمونتاژ
استندهاي آموزشی مرتبط با انواع سیستمهاي مکاترونیکی خودرو از هرکدام حداقل  2سري
خودرو کامل اپتیما و سوناتا از هرکدام حداقل  1دستگاه
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،کاراملی گروهی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون کتبی ،عملکردي ،آزمون شناسایی (عیبیابی ،رفع عیب و  ،)...مشاهده رفتار
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1392

 -18-3درس خودروهاي برقی ،هیبریدي و کارگاه
نظري

عملی

پیشنیاز :سیستمهاي مکاترونیکی خودرو و کارگاه

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با خودروهاي هیبریدي و برقی جهت انجام سرویسها و خدمات اولیه به مشتري و آموزشهاي نکات
ایمنی به تعمیرکار

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1

ریز محتوا
یادآوري برخی مفاهیم کلیدي در برق (نقشهخوانی مدارات برقی ،کار با دیاگ در خودرو،
روشهاي تست دسته سیمها در مدارات برقی خودرو)

(ساعت)
نظري

عملی

1

4

تاریخچه خودروهاي برقی و هیبریدي و اجزا اصلی سیستم محرکه هیبریدي (باتري اصلی -
2

باتري موتور  -واحد موتور/ژنراتور  -سیستم انتقال قدرت تا چرخ – سیستمهاي کمکی تولید

4

16

برق سیستمهاي مدیریت و کنترل واحد هیبریدي)
3

نکات ایمنی ضروري در استفاده و تعمیرات خودروهاي هیبریدي و برقی (مشتري و تعمیرکار)

1

4

4

سرویسهاي ادواري خودروهاي هیبریدي و برقی

2

8

1

4

8

ایستگاههاي شارژ خودروهاي برقی و پالگ این

1

4

9

عیبیابی خودروهاي هیبریدي و برقی

6

24

16

64

5

اجزا اصلی سیستم محرکه خودروهاي برقی (باتري – واحد موتور الکتریکی – واحد اتصال
به منبع برق بیرونی )...

جمع
مزایا و معایب خودروهاي برقی و هیبریدي.
بررسی دسته سیم روي خودرو
کاربري سیستمهاي هیبریدي یا برقی با استفاده از راهنمایی مشتري
اجزا اصلی سیستم محرکه هیبریدي و عملکرد آنها.

عملکرد زیرسیستمهاي اصلی خودرو هیبریدي (باتري – موتور/ژنراتور  -سیستمهاي برقی کمکی  -سیستم خنک کاري
باتري -سیستم مدیریت مجموعه  )...و عیبیابی آنها
اجزا اصلی سیستم محرکه برقی عملکرد آنها
عملکرد زیرسیستمهاي اصلی خودرو برقی (باتري – موتور/ژنراتور  -سیستمهاي برقی کمکی  -سیستم خنک کاري باتري-
سیستم مدیریت مجموعه – واحد شارژ باتري  -ایستگاههاي شارژ خارجی  )...و عیبیابی آنها
سرویسهاي عمومی و ادواري خودرو هیبریدي و برقی.
نکات ایمنی کار با خودروهاي هیبریدي و برقی
روشهاي شارژ خودروهاي برقی و پالگ این را با کمک ایستگاههاي شارژ خانگی
عیبیابی سیستمهاي هیبریدي را با استفاده از دستگاه عیبیاب و سیستمهاي برقی را با استفاده از دستگاه عیبیاب.
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ب -مهارتهاي عمومی یا تخصصی مورد انتظار
شناخت خودروهاي هیبریدي و برقی
عیبیابی و رفع عیب خودروهاي هیبریدي و خودروهاي برقی

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
اصول عملکرد خودروهاي هیبریدي

مؤلف

مترجم

مایکل بیلد اشتاین و دیگران

امین جعفري
زاده

ناشر
قرن

سال انتشار
1391

Electric and Hybrid Vehicles

Tom Denton

Routledge

2116

Hybrid Electric Vehicles

Chris Mi - M. Abul
Masrur

wily

2117

کتب راهنماي تعمیراتی خودروهاي
برقی و هیبریدي

شرکتهاي تولیدکننده خودرو

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک خودرو (طراحی موتور) یا مکانیک با گرایش تبدیل انرژي باسابقه کار روي خودرو
هیبریدي
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
خودرو هیبریدي – خودرو برقی – ابزار ایمنی کار با خودرو هیبریدي و برقی – لوازمیدکی بخش محرکه خودرو برقی و
هیبریدي  -جعبهابزار عمومی برق – جعبهابزار عمومی مکانیکی – ویدیو پروژکتور -دستگاه عیبیاب – ابزار مخصوص
خودرو هیبریدي و برقی موجود در کارگاه – استند آموزشی
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،کاراملی گروهی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون پایانترم ،عملکردي ،آزمون شناسایی (عیبیابی ،رفع عیب و  ،)...مشاهده رفتار
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 -19-3درس بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودرو
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :انجام امور مرتبط با بازرسی کیفی قطعات و مکانیزمهاي مختلف خودرو

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

اهداف و کاربري بازرسی کیفی مکانیزمهاي خودروهاي نو و کارکرده

1

4

2

انواع بازرسی خودرو و استانداردهاي اجباري خودرو و چکلیست هاي مربوطه

1

4

6

بازرسی کیفی موتور خودرو و مکانیزمهاي آن

2

8

7

بازرسی انواع سیستم انتقال قدرت خودرو

2

8

8

بازرسی انواع سیستم ترمز خودرو

1

4

9

بازرسی انواع سیستم فرمان خودرو

1

4

11

بازرسی انواع سیستم تعلیق خودرو

1

4

11

بازرسی انواع سیستمهاي الکتریکی خودرو

2

8

12

بازرسی سیستمهاي سوخترسانی بنزینی و گازي

2

8

13

بازرسی رنگ و بدنه خودروها

2

8

14

بازرسی ادواري خودرو (معاینه فنی)

1

4

16

64

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
انجام بازرسیهاي مختلف

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

مؤلف

استانداردهاي اجباري خودرو

سازمان ملی استاندارد

استانداردهاي آالیندگی خودروها

سازمان ملی استاندارد

استانداردهاي تائید نوع خودرو TA

سازمان ملی استاندارد

استانداردهاي تطابق تولید خودرو COP

سازمان ملی استاندارد

رویه ارزیابی محصول SQFE

ساپکو ،سازهگستر

دستورالعملهاي  PDIخودروسازان

ایرانخودرو ،سایپا

دستورالعمل تجهیزات بازرسی
 63

مترجم

ناشر

سال انتشار

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد رشته مکانیک خودرو با  5سال سابقه کاري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
کارگاه مکانیک خودرو مجهز به تجهیزات بازرسی شامل تورک متر ،فیلر ،ساعت اندازهگیر ،میکرومتر ،مگنت تشخیص
رنگشدگی  ،ضخامت سنج رنگ ،استات اسکوپ ،کمپرس سنج ،نویز سنج ،تستر فشار رادیاتور PH ،سنج ،تستر مایع
هیدرولیک ترمز ،دیاگ ،رول تست ،دستگاه میزان فرمان ،تجهیزات کارگاهی و ...براي  15نفر
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،مطالعه موردي ،کار عملی در کارگاه
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون کتبی ،آزمون عملی
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 -21-3درس هیدرولیک و نیوماتیک در خودرو و کارگاه
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

64

هدف کلی درس :آشنایی با مدارات هیدرولیکی و نیوماتیکی خودرو و تحلیل و عیبیابی آنها

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

اجزاي سیستمهاي هیدرولیک و نیوماتیک ،کاربرد ،مقایسه و عالئم آنها

1

4

2

انواع پمپهاي هیدرولیکی (پیستونی ،تیغهاي ،چرخدندهاي روتوري و پیچی)

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

7

سیستم هیدرولیک ادوات ماشینآالت سنگین

2

8

8

گیربکسهاي پاورشیفت

1

4

9

سیستم تعلیق هیدرولیکی خودرو نوع آکوموالتوري

1

4

11

سیستم ترمز پرقدرت سواري (خودروهاي هیبرید و خودروهاي جدید)

1

4

11

مدار هیدرولیک گیربکس اتوماتیک خودروهاي سواري

2

8

12

سیستم تعلیق بادي خودرو

1

4

13

سیستمهاي ترمز نیوماتیک با کنترل الکترونیکی

2

8

16

64

3
4
5
6

انواع سوپاپهاي هیدرولیکی (کنترل فشار ،کنترل جریان و کنترل جهت) و جکهاي
هیدرولیکی
مدار هیدرولیکی (تشریح ،فرمان ،کنترل و طرز کار سوپاپهاي موجود در مدار)
طراحی یک مدار هیدرولیک (محاسبه سایز لوله ،توان سیستم هیدرولیک ،توان سیستم
خنک کاري و تانک)
سیستم انتقال قدرت هیدرولیکی (هیدرودینامیک و هیدرواستاتیک) ،قسمتهاي مختلف
یک سیستم انتقال قدرت هیدرو استاتیک

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت :اجزاي سیستم هیدرولیک و سیستم نیوماتیک و عالئم آنها ،سیستم انتقال قدرت هیدرولیکی ،سیستم هیدرولیک
ادوات ماشینآالت سنگین ،ساختمان و طرز کارگیري گیربکسهاي پاورشیفت ،کامل مدار هیدرولیکی ،روند طراحی یک
مدار هیدرولیک (محاسبه سایز لوله ،توان سیستم هیدرولیک ،توان سیستم خنک کاري و تانک) ،سیستم تعلیق هیدرولیکی
نوع آکوموالتوري خودرو
 ،سیستم تعلیق بادي خودرو ،سیستم هیدرولیک گیربکس اتومات خودروهاي سواري ،سیستمهاي ترمز نیوماتیک با کنترل
الکترونیکی ،سیستم ترمز پرقدرت سواري
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تحلیل روش کارکرد اجزاي سیستم هیدرولیک و سیستم نیوماتیک و عالئم آنها ،سیستم انتقال قدرت هیدرولیکی ،کارکرد
سیستم هیدرولیک ادوات ماشینآالت سنگین ،ساختمان و طرز بهکارگیري گیربکسهاي پاورشیفت ،مدار هیدرولیکی،
سیستم تعلیق هیدرولیکی خودرو نوع آکوموالتوري ،سیستم تعلیق بادي خودرو ،سیستم هیدرولیک گیربکس اتومات
خودروهاي سواري،
سیستمهاي ترمز نیوماتیک با کنترل الکترونیکی ،سیستم ترمز پرقدرت سواري
مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
Engineering Applications of
Pneumatics and Hydraulics
Pneumatic Drives: System
Design, Modelling and
Control
Automotive Transmissions:
Fundamentals, Selection,
Design and Application
The Automotive
Transmission

هیدرولیک و نیوماتیک
کاربرد هیدرولیک ماشینآالت
سنگین

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

Ian C. Turner

Routledge

2121

Peter Beater

Springer

2117

Springer

2111

Springer

2115

Harald Naunheimer, Bernd
Bertsche, Joachim Ryborz,
Wolfgang Novak
Robert Fischer, Ferit
Kücükay, Günter Jürgens,
Rolf Najork, Burkhard Pollak

علی صحرایی و مهدي افقی
دکتر کریم علیاکبري

کاتالوگهاي ماشینآالت راهسازي
کاتالوگ کامیونهاي سنگین
کاتالوگ گیربکسهاي اتوماتیک
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نشر دانشگاهی
فرهمند
قلم آذین رضا

1393
1396

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خودرو با تخصص در حوزه هیدرولیک و نیوماتیک
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کارگاه مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور و تجهیزات کارگاهی زیر با ظرفیت  15نفر
یک پانل کامل هیدرولیک -انواع پمپها -انواع شیرآالت  -انواع جکهاي هیدرولیکی -گیربکس پاورشیفت -پانل سیستم
انتقال قدرت هیدرو استاتیک -پانل تعلیق هیدرولیکی خودرو نوع آکوموالتوري-پانل سیستم تعلیق بادي -پانل سیستمهاي
ترمز نیوماتیک با کنترل الکترونیکی -یک پانل از سیستم هیدرولیک ادوات
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،کار عملی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،عملکردي ،پرسشهاي عملی و انشایی و مشاهده رفتار ،آزمون کتبی ،آزمون عملی
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 -21-3درس پایش وضعیت و عیبیابی خودرو
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

1

64

هدف کلی درس :انجام آزمونهاي اندازهگیري ،تحلیل ،گزارشنویسی ،عیبیابی و تنظیم پارامترهاي مختلف قطعات و مکانیزم-
هاي خودرو

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

-

8

2

سیستمهاي کنترل الکترونیکی خودرو on-board diagnostics

-

4

3

موتور و سیستمهاي کنترلی موتور

-

4

4

سیستم انتقال قدرت دستی

-

4

5

سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

-

4

سیستمهاي مکانیکی هیدرولیکی،

سیستم ترمز

-

4

نیوماتیکی و کنترل الکترونیکی

سیستمهاي فرمان سیستم فرمان هیدرولیکی،

-

4

-

8

9

سیستمهاي الکتریکی

-

8

11

سیستمهاي ایمنی و رفاهی (آپشنهاي خودرو)

-

16

-
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1

6
7

روشهاي عیبیابی و کاربرد انواع دستگاهها و تجهیزات عیبیابی کارگاهی (مکانیکی و
الکترونیکی)

الکتروهیدرولیکی و الکتریکی
سیستمهاي تعلیق غیرفعال ،نیمه فعال ،فعال

8

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
ارزشیابی سیستمهاي مکانیکی ،هیدرولیکی ،الکتریکی و الکترونیکی خودرو
کاربرد دستگاهها و تجهیزات کارگاهی ،معاینه فنی و آزمایشگاهی خودرو
عیبیاب الکترونیکی (دیاگ) ،اسیلوسکوپ ،کارت دیتا ،پروگرامر ،استاتسکوپ ،نویز سنج ،منبع تغذیه ،ارتعاش سنج ،چراغ
تست ،آنالوگ متر ،فانکشن ژنراتور و...
آزمون ،عیبیابی ،گزارشنویسی ،قطعات و مکانیزمهاي خودرو با استفاده از دستگاهها و تجهیزات کارگاهی ،معاینه فنی و
آزمایشگاهی خودرو
تحلیل پارامترها و عیوب ،رفع عیب و تنظیم پارامترهاي مختلف ،تهیه گزارش فنی براي هر آزمون و عیبیابی و نمودارهاي
وابسته به زمان ،نمودارهاي مربوطه و گزارشنویسی و نتیجهگیري
انجام عملیات شناسایی اولیه ،تعریف نمودن ،کالیبره کردن ،دانلود نمودن ،فلش کردن قطعات ،سنسورها ،عملگرها و
واحدهاي کنترل خودرو و آزمونهاي مختلف با انواع دستگاهها و تجهیزات عیبیابی
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ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
مؤلف

عنوان منبع

مترجم

ناشر

سال انتشار

کتابچه تعمیراتی خودروهاي مختلف
مستندات فنی نگهداري و تعمیرات خودروهاي مختلف
راهنماي کاربري دستگاهها ،ابزارآالت و تجهیزات
کارگاهی ،معاینه فنی و آزمایشگاهی خودرو
Advanced Automotive Fault Diagnosis

Tom Denton

ELSEVIER

2116

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک خودرو باسابقه  5سال تدریس و کاري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کارگاه مکانیک خودرو مجهز به دستگاهها ،ابزارآالت و تجهیزات کارگاهی ،معاینه فنی و آزمایشگاهی خودرو شامل:
دستگاهها و تجهیزات کارگاهی ،معاینه فنی و آزمایشگاهی خودرو ،عیبیاب الکترونیکی (دیاگ) ،اسیلوسکوپ ،کارت دیتا،
پروگرامر ،استاتسکوپ ،نویز سنج ،منبع تغذیه ،ارتعاش سنج ،چراغ تست ،آنالوگ متر ،فانکشن ژنراتور ،ضخامت سنج رنگ
و  ...براي حداکثر  15نفر
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون کتبی ،آزمون عملی
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 -22-3درس کاربرد نرمافزار تحلیلی در خودرو
نظري

عملی

پیشنیاز :معادالت دیفرانسیل

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :توانایی برنامهنویسی و حل مسائل مهندسی حرفهاي مکانیک خودرو با نرمافزار متلب ،انجام شبیهسازيهاي
مرتبط خودرو (نظیر مدارات هیدرولیک و نیوماتیک و انتقال قدرت)

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

مفاهیم اولیه برنامهنویسی

-

4

2

معرفی نرمافزار

-

2

3

دستورات اولیه

-

2

4

ماتریسها و بردارها

-

4

5

توابع اولیه

-

4

6

محاسبات چندجملهايها

-

4

7

محاسبات سمبلیک

-

4

8

کنترلها در برنامهنویسی

-

8

9

رسم نمودار دوبعدي

-

4

11

رسم نمودار سهبعدي

-

4

11

معادالت دیفرانسیل

-

8

12

محاسبات عددي

-

8

13

سیمولینک و بلوکهاي آن

-

8

-

64

جمع
مفاهیم اولیه برنامهنویسی:

شبیهسازي سیستم انتقال تعریف برنامهنویسی – کاربردهاي برنامهنویسی – الزامات برنامهنویسی – آشنایی با زبانها و
نرمافزارهاي موجود درزمینه برنامهنویسی و زمینه کاربردي هر یک – آشنایی با کاربرد برنامهنویسی در صنعت خودرو -
معرفی نرم-افزارهاي کد نویسی موجود در صنعت خودرو
تعریف الگوریتم – مراحل نوشتن الگوریتم – تعریف فلوچارت (روند نما) – نحوه ترسیم فلوچارت – معرفی نمادها و
استانداردهاي ترسیم فلوچارت – الگوریتم مدیریت موتور
نرمافزار متلب:
زمینههاي کاربرد متلب  -ویژگیهاي نرمافزار متلب – نقاط قوت و ضعف نرمافزار متلب نسبت به نرمافزارهاي مشابه نظیر
فرترن ،متمتیکا ،سی ،میپل و  – ...معرفی نسخهها و سريهاي نرمافزار متلب (سري  Aو  ،)Bویژگیها ،تفاوتها و
سیستمعامل موردنیاز
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طریقه نصب نرمافزار – معرفی پنجرههاي کاربردي نرمافزار (Command ،Workspace ،Command window

 ،)current folder ،Historyمعرفی زبانههاي  plots ،Homeو  Appsو گزینههاي کاربردي هرکدام از زبانههاي مذکور
– طریقه استفاده از  Matlab Documentationو جستجوي دستورات – آشنایی با پنجره  – Editorنحوه ساخت m-file

– نحوه یافتن خطا در کد – توقف اجراي کد در نقطه موردنظر ( – )Debugingارائه توضیحات در کد (کامنت گذاري)
و بخشبندي کد
دستورات اولیه:
اعداد خاص – معرفی عملگرهاي اولیه /.^.*.+ * ^ \ / ; :و کاربرد هرکدام
عملگرهاي شرطی (< > >= <= == ~= & |)
اولویتبندي عملگرها
تحلیل ماتریسها و بردارها بهوسیله نرمافزار متلب:
روشهاي ایجاد ماتریس و بردار در متلب – روشهاي یافتن درایههاي ماتریس – ماتریسهاي خاص – توابع کاربردي در
ماتریسها – محاسبه دترمینان ماتریس – ضرب داخلی و خارجی ماتریس و بردار – محاسبه ورتیسیته جریان سیاالت –
محاسبه عملگرهاي دیورژانس ،کرل و الپالسین میدان دما ،سرعت و  - ...ترانهاده و تریس ماتریس – به دست آوردن
معکوس و شبه معکوس ماتریس – حل دستگاه معادالت به کمک ماتریس معکوس – به دست آوردن مقادیر ویژه ماتریس
تحلیل توابع اولیه بهوسیله نرمافزار متلب  -توابع مثلثاتی – معکوس توابع مثلثاتی – توابع هیپربولیک توابع نمایی – لگاریتم
– توان رسانی اعداد ،بردارها و ماتریسها – ریشهیابی توابع مختلط – نحوه تعریف اعداد مختلط – به دست آوردن اندازه
عدد مختلط – مزدوج عدد مختلط – به دست آوردن مقادیر  rو  - θتوابع گرد کننده – نحوه نمایش اعداد
تحلیل محاسبات چندجملهايها بهوسیله نرمافزار متلب:
نحوه تعریف چندجملهاي – عملیات اصلی روي چندجملهايها  -مشتق و انتگرال چندجملهايها – ارزیابی چندجملهايها
– ریشهیابی – تجزیه کسر به کسرهاي جزئی – برازش منحنی – رگرسیون چندجملهاي – درونیابی
جعبهابزار برازش منحنی (برازش منحنی به روشهاي سري فوریه ،نمایی ،چندجملهاي و  – )...معرفی R-square ،RMS

و ...
تعریف توابع سمبلیک – نحوه تعریف متغیر – ارزیابی توابع سمبلیک – تبدیل عبارات و مقادیر سمبلیک به مقادیر عددي
– تبدیل چندجملهاي به تابع سمبلیک – بسط اتحادها و توابع – فاکتورگیري و سادهسازي توابع سمبلیک – محاسبه حد
– محاسبه مشتق مرتبه اول و مراتب باالتر و مشتق جزئی – محاسبه انتگرال معین ،نامعین و دوگانه – محاسبه سري –
سري تیلور  -ماتریس ژاکوبین  -حل معادالت سمبلیک – ترسیم توابع سمبلیک در مختصات قطبی و کارتزین
نحوه دریافت ورودي از کاربر ( – )inputنحوه نمایش خروجی ()disp
معرفی دستورات منطقی (دستورات شرطی و چرخهاي) – معرفی دستورات شرطی  else ،ifو  elseifو ساختار این
دستورات – ساختار  – switch_caseساختار حلقه  – forفرمانهاي  breakو  – continueحلقه شرطی - while
حلقههاي تودرتو در متلب
رسم نمودارهاي دوبعدي:
دستور  plotو  – linspaceآشنایی با پنجره  - figure windowطریقه تنظیم استایل ،رنگ و اندازه خط و مارکر –
دستورات جانبی رسم (نامگذاري محورها ،عنوان نمودار ،شبکهبندي دستگاه مختصات ،ایجاد راهنماي نمودار ،تعیین محدوده
محورها ،چاپ متن روي نمودار و  – )...نحوه دسترسی به کتابخانه نمادها – روشهاي ترسیم چند نمودار در یک دستگاه
مختصات – نحوه تقسیمبندي  – figure windowرسم منحنی با دو محور قائم – ترسیم نمودار اندیکاتوري موتور –
ترسیم منحنی مشخصههاي موتور – ترسیم نمودارهاي جابجایی ،سرعت و شتاب پیستون
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رسم نمودارهاي سهبعدي:
معرفی دستور  – plot3نحوه ایجاد شبکه در صفحه  xو  – yترسیم سطح و مش فرمان  – viewنحوه کنترل دوربین در
متلب – تجسم حجمی دادههاي اسکالر و برداري – آشنایی با توابع  ezmeshو ezsurf

تحلیل معادالت دیفرانسیل بهوسیله نرمافزار متلب
دستور  – dsolveنحوه ترسیم پاسخ معادله دیفرانسیل – حل معادالت مرتبه اول ،دوم و باالتر – تبدیل معادالت مرتبه دوم
به مرتبه اول  -حل دستگاه معادالت دیفرانسیل – نحوه تعریف تابع ( – )Functionحل عددي معادالت دیفرانسیل ode

به روش رانگ-کاتا – معادالت دیفرانسیل مقدار مرزي ( )BVPحل معادالت دیفرانسیل یک سیستم ارتعاشی  2درجه
آزادي تعلیق با تحریک اجباري سینوسی و پلهاي
تحلیل محاسبات عددي بهوسیله نرمافزار متلب:
انتگرالگیري عددي (روشهاي ذوزنقهاي ،سیمپسون و  – )...محاسبه انرژي جنبشی و سرعت لحظه شلیک پرتابهها –
محاسبه سرعت زاویهاي در مکانیزم چهار میلهاي  -حل معادالت غیرخطی (روشهاي نیوتن ،مولر ،سکانتBi-section ،

و  – )...حل دستگاه معادالت خطی (روشهاي گاوس-جردن ،ژاکوبی ،گاوس سایدل و  - )...حل معادالت دیفرانسیل
(روشهاي هیون ،اویلر ،رانگ-کاتا و  – )...درونیابی عددي (روشهاي تفاضل محدود ،چندجملهاي هاي الگرانژ ،نیویل
و )...
سیمولینک و بلوکهاي آن
معرفی بلوک  – simscapeمعرفی  - foundation libraryشبیهسازي مدارات هیدرولیک و نیوماتیک در سیمولینک قدرت
در خودرو

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
برنامهنویسی و حل مسائل مهندسی حرفهاي مکانیک خودرو با نرمافزار متلب و انجام شبیهسازيهاي مرتبط با رشته مکانیک
خودرو نظیر مدارات هیدرولیک و نیوماتیک و انتقال قدرت
امانتداري و مسئولیتپذیري

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
Introduction to Simulink® with
Engineering Applications

مؤلف
Steven T. Karris

راهنماي جامع متلب و سیمولینک

دکتر علیرضا محمدي

آموزش جامع متلب

مهندس موسوي

راهنما و کاربرد متلب و سیمولینک

دکتر انوشیروان فرشیدیان فر

(مقدماتی تا پیشرفته)

مهندس حمید دلیر

کاربرد کامپیوتر در مهندسی (بخش :1
متلب)

مصطفی همتآبادي
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ناشر

مترجم

Orchard
Publications

سال انتشار
2116

آفرنگ
1391
ناقوس
دانشگاه صنعتی
شیراز

1383
1394

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناس ارشد مکانیک با حداقل  5سال سابقه تدریس متلب
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه ،شبکه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،تحلیل کد
روش سنجش و ارزشیابی درس
تمرین کالسی ،تکالیف ،آزمون کتبی ،آزمون عملی کد نویسی
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 -23-3درس کاربرد نرمافزارهاي عددي در خودرو
نظري

عملی

پیشنیاز :مکانیک سیاالت  - 2محاسبات عددي

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با روشهاي عددي دینامیک سیاالت محاسباتی و نرمافزارهاي تجاري موجود بر پایه این روشها
جهت حل میدانهاي جریان و انتقال گرما

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

مقدمهاي بر دینامیک سیاالت محاسباتی و اصول کار با نرمافزارهاي CFD

-

8

2

اصول تولید هندسه در نرمافزار

-

8

3

اصول تولید شبکه به روش جبري و نرمافزار

-

8

4

تحلیل مدلهاي توربوالنسی در نرمافزار

-

8

5

شرایط مرزي و تنظیمات حلگر در نرمافزار

-

8

6

شبیهسازي میدان جریان و انتقال حرارت درزمینه خودرو

-

24

-

-

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت و تحلیل روشهاي عددي دینامیک سیاالت محاسباتی
روش تفاضل محدود در حل عددي معادالت بیضوي و هذلولوي و حجم محدود در حل معادالت ناویر -استوکس تراکم
ناپذیر
نرمافزارهاي تجاري درزمینه دینامیک سیاالت محاسباتی
شبیهسازي و تحلیل میدان جریان و انتقال گرما براي یک منیفولد دود و هوا ،جریان و انتقال حرارت درون رادیاتور خودرو،
انتقال حرارت بر روي دیسک ترمز ،پاشش سوخت توسط انژکتور و محفظه احتراق
مدلسازي و شبیهسازي دینامیکی شیر برقی ABS
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ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
An Introduction to
ANSYS Fluent 2119

مؤلف

مترجم

John E. Matsson

ناشر

سال انتشار

SDC
PUBLICATIONS

2119

ANSYS Fluent
Tutorial Guide

2117

دینامیک سیاالت محاسباتی استیو چیانگ ،کالوس
براي مهندسان -جلد اول

هافمن

دینامیک سیاالت محاسباتی هنک کارل ورستیگ،
ویراتونگ ماالسکرا
CFD

دکتر احمدرضا عظیمیان
دکتر محمدحسن شجاعی
فرد -دکتر علیرضا نور
پور هشترودي

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژي یا خودرو
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد 21 ،عدد رایانه ،تابلو ،ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کار عملی
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تمرین ،پروژه ،آزمون کتبی و آزمون عملی

 75

دانشگاه صنعتی
اصفهان
دانشگاه علم و صنعت
ایران

1394
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 -24-3درس کاربرد مصالح مهندسی در خودرو
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

2

1

تعداد ساعت

32

1

هدف کلی درس :شناخت انواع مواد ،کریستالها ،انواع فلزات ،آلیاژهاي آهنی و غیر آهنی ،مواد سرامیکی ،مواد پلیمري ،خوردگی،
کامپوزیتها ،نانو ،الستیکی ،پالستیکی ،چسب و کاربرد آنها در خودرو

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

مقدمه بر علم مواد :خواص مکانیکی ،حرارتی ،مغناطیسی و  ...مواد مختلف صنعتی
1

اتصاالت شیمیایی :اتمهاي منفرد ،نیروهاي پیوند ،مولکولها ،فواصل بیناتمی ،اعداد

1

-

کوردینانس انواع مواد
آرایش اتمی در جامدات :تبلور ،سیستمهاي بلوري ،بلورهاي مکعبی ،بلورهاي ششوجهی،
2

خاصیت چندشکلی بودن ،شبکه چنداتمی ،جهات بلوري ،صفحههاي بلوري ،ساختمان مواد
غیر بلوري

2

-

عیوب در بلورها :عیوب نقطهاي ،خطی ،صفحهاي ،فضایی
ساختمان و خواص مواد تک فازي :آلیاژهاي تک فاز ،ساختمان میکروسکپی فلزات چند
بلوري ،تغییر شکل کشان ،تغییر شکل پالستیک تک کریستالیهاي فلزي ،تغییر شکل فلزات
3

چند کریستالی ،تبلور ،خستگی ،خزش و شکست
ساختمان و خواص مواد چند فازي فلزي :روابط کیفی فازها ،دیاگرام فازها ،ترکیب شیمیایی

3

-

فازها ،مقدر فازها ،فازهاي آهن و کربن ،واکنشهاي فازهاي جامد ،ساختمان میکروسکپی
چند فازي ،عملیات حرارتی ،پروسه رسوبی ،سختیپذیري
مواد سرامیکی و خواص آنها :فازهاي سرامیکی ،کریستالهاي سرامیکی ،ترکیبات چند
4

جزئی ،سیلیکاتها ،شیشهها
مواد نسوز ،عکسالعملهاي الکترومغناطیسی و مکانیکی سرامیکها ،خواص دیگر مواد

2

-

سرامیکی
خواص مواد غیرفلزي غیر معدنی (پلیمرها):
5

روش تهیه پلیمرها ،الستیک طبیعی ،ولکانیزه کردن ،حالتهاي شیشهاي و متبلور پلیمرها

2

-

خواص مکانیکی ،الکتریکی و حرارتی پلیمرها ،پلیمرهاي صنعتی
خوردگی در مواد :خوردگی در فلزات ،اصول الکتروشیمیایی خوردگی واکنشهاي آندي و
کاتدي ،جفتهاي گالوانیکی ،سرعت خوردگی و روش اندازهگیري آن ،کنترل خوردگی،
6

2

ممانعت کنندهها
حفاظت آندي و کاتدي ،روکش دادن محیطهاي خورنده و طبقهبندي آنها ،اکسیداسیون و
مکانیزم آن ،خوردگی در مواد سرامیکی و پالستیکی
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-

فوالدهاي غیر آلیاژي :آلیاژهاي آهن-کربن :نمودار تعادل آهن – کربن و فازهاي مختلف
آنها ،نمودار  ،T-T-Tآزمایش جمینی ،آب دادن مقطع ،باز پخت ،سخت نمودن سطحی
7

فوالدهاي آلیاژي :تأثیر عناصر آلیاژ در آهن ،تأثیر عناصر آلیاژ بر قابلیت آبکاري فوالد،

3

-

فوالدهاي ابزار ،ساختمانی ،زنگ نزن ،دیرگداز
چدنها :چدن سفید ،چدن خاکستري ،چدن خاکستري با گرافیت کروي
فلزات غیر آهنی :مس و آلیاژهاي مس ،نیکل و آلیاژهاي نیکل ،کبالت و آلیاژهاي کبالت،
8

آلیاژهاي دیرگداز
تیتان و آلیاژهاي تیتان ،آلومینیوم و آلیاژهاي آلومینیوم ،منیزیم و آلیاژهاي منیزیم ،قلع و

2

-

آلیاژهاي قلع ،سرب و آلیاژهاي سرب ،روي و آلیاژهاي روي
کاربرد فلزات آهنی در خودرو:
قطعات :بلوک سیلندر ،سر سیلندر ،شاتون ،میللنگ ،رینگهاي پیستون ،میل بادامک،
9

فالیویل ،دیسک کالچ ،انواع چرخدنده (ساده ،مورب مخروطی ،هیپوئید) ،فنر (مارپیچ،

4

-

شمشی ،تورشن بار) ،دیسک ترمز ،کاسه چرخ ،بیرینگها
انواع ورقهاي فلزي (سیاه ،گالوانیزه ،آلیاژي)
کاربرد فلزات غیر آهنی در خودرو:
11

قطعات :بلوک سیلندر ،سر سیلندر ،پیستون ،انواع یاتاقان و رینگهاي پیستون ،گاید سوپاپ

2

-

حلقههاي سنکرونیزه ،بوشها ،پوسته جعبهفرمان ،پوسته جعبهدنده
کاربرد فناوري نانو در خودرو:
انواع مواد نانو ،روشهاي ساخت نانو مواد ،ویژگیهاي نانو مواد

2

-

فناوري نانو مواد در بدنه ،تزئینات ،شاسی ،بدنه ،تایر ،موتور ،سیستم انتقال قدرت
کاربرد فناوري کامپوزیتها در خودرو:
انواع کامپوزیت (پلیمرها ،فلزات ،سرامیکها)
روش تولید کامپوزیت پلیمري ،فلزي ،سرامیکی
خواص مکانیکی کامپوزیتها استحکام کششی ،حد خستگی ،خزش ،چقرمگی ،شکست

2

-

خواص سایش و مقاومت به خوردگی
فناوري کامپوزیتها در بدنه ،تزئینات ،شاسی و ...
کاربرد قطعات الستیکی و پالستیکی خودرو:
 POM, PP, ABS, PA,PA-NLE,ABS-SD151آلیاژهاي پالستیکی
 ACM, AEM, NR,SBR,NBR,IIR,HNBR,EPDM,CR Silicone,Vitonمواد

2

-

الستیکی
کاربرد چسب در خودرو:
انواع چسب (اپوکسی ،پلیاسترها RTV ،سیلیکن ،انوروبیک ،فتولیک ،ذوب گرم و )...
مکانیزم سخت شدن چسبها (با حاللها ،با سرد شدن ،با واکنشهاي شیمیایی)

2

-

فناوري چسب در اتصاالت خودرو
کاربرد سرامیک در خودرو:
خواص مواد سرامیکی موتور ،گیربکس ،دیسک ترمز ،باتري ،شیشه ،یاتاقان و واشر
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1

-

پوشش رنگ ،کاتالیزور ،سنسورها ،عایق الکتریکی شمع موتور ،روغنموتور
32

جمع

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت علم مواد ،عملیات حرارتی ،آلیاژهاي مواد مهندسی و صنعتی ،مواد تک فازي ،چند فازي فلزي ،مواد سرامیکی و
خواص آنها ،خوردگی در مواد ،فوالدهاي غیر آلیاژي و آلیاژي ،چدنها ،فلزات غیر آهنی
کاربرد فلزات آهنی در خودرو ،فلزات غیر آهنی در خودرو ،فناوري نانو در خودرو ،فناوري کامپوزیتها در خودرو ،چسب
در خودرو ،سرامیک در خودرو

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

مؤلف

Principles of Materials
Science and Engineering
Engineering Materials,
Properties and selection

شناخت فلزات صنعتی

مترجم

W. F. Smith,

McGraw Hill,

1995

K. G. Budinski and
M. K. Budinski

Prentice Hall

2111

محمد ریاحی

هري چندلر

Rubber technology
handbook

ناشر

سال انتشار

محمد فرجی

Werner Hofmann

مهندسی پالستیک

آر .جی .کرافورد

کتب آموزشی

شرکتهاي خودروسازي

دانشگاه علم و صنعت
Hanser Publishers

مهرداد کوکبی

دانشگاه تربیت مدرس

1382
1991
1398

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد متالورژي با حداقل  5سال سابقه در شرکتهاي خودروسازي و داراي گواهی دورههاي مرتبط از
شرکتهاي خودروسازي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون پایانترم
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 -25-3درس روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :شناخت فرآیندهاي تولید قطعات خودرو

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

فرآیندهاي اصلی تولید :مفهوم تولید ،انواع روشهاي تولید ،ماشینهاي تک سازي و
سريسازي کاربردها
1

فرآیندهاي شکلدهی و موارد استفاده
برشکاري ،ماشینکاري ،کاهش جرم ،عملیات حرارتی

1

-

مونتاژ ،اتصاالت ،مجموعه کردن
پرداخت ،نهایی سازي رنگآمیزي
فرآیندهاي شکلدهی (:)Forming
ریختهگري ماسهاي ،دایکست ،قالب دائم ،گریز از مرکز ،متالورژي پودر
آهنگري سرد و گرم ،افقی ،عمودي ،پتک و انواع پرس ،هیدروفرمینگ
2

نورد ،پروفیل کاري ،خان کوبی ،کوپلینگ ،تولید لوله بدون درز

4

-

ورقکاري ،پانچ کردن ،بلنککاري ،خمکاري ،کشش عمیق
عملیات حرارتی قطعات شکلدهی شده ،نرمال کردن ،کوئنچ ،تمپر ،کربوره ،نیتروره ،سیانور
کاري ،القایی ،شعلهاي و ...
فرآیندهاي برشکاري و براده برداري (:)Cutting & Machinery
برشکاري با اره نواري ،اره آهنبر ماشینی ،اره لنگ ،گیوتین
شناخت الماسهها ،تراشکاري ،فرزکاري ،سوراخکاري ،بورینگ ،دنده زنی خانکشی
3

سنگزنی ،سنترلس ،لپینگ ،هونینگ ،پرداخت ارتعاشی ،سند بالست

4

-

فرآیندهاي نوین
ماشینکاريهاي الکتروشیمیایی ( ،)ECMلیزري ( ،)LBMپالسما ( ،)PACتخلیه الکتریکی
( ،)EDMجت آب ( – )WJMماشینهاي کنترل عددي
فرآیندهاي مونتاژي (:)Assembly
جوشکاريهاي ذوبی
لیزري ( ،)LBWپالسما ( ،)PAWبرقی ( ،)SMAWگاز محافظ ( TIGو  ،)MIGالکترو
4

تنگستن ( )TIGجوش زیر پودري

4

جوشکاري حالتجامد
القایی ( ،)IWانفجاري ( ،)EXWاصطکاکی ()FRW
جوشکاري پالستیک
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-

انواع اتصاالت پیچ و مهرهاي ،پرچ ،چسب ،لحیم ،اتصاالت چسبی
روشهاي جازنی فشاري و اصطکاکی قطعات ( ،)MATINGانواع اتصاالت خار و گوه
فرآیندهاي پرداخت (:)Finishing
انواع روشهاي رنگکاري قطعات و مراحل آن (چربیگیري ،فسفاتهکاري ،پاششی ،نشست
5

شیمیایی ( ،)Auto depositionپاششی ،الکترواستاتیک ،غوطهوري و )...
آبکاري و روکش دهی فلزات (گالوانیزه کردن ،یونیزه کردن ،صیقلی کردن ،نیکل دهی،

4

-

کرم دهی و )...
آبکاري قطعات پالستیکی
فرآیندهاي تولید در قطعات موتور خودرو:
6

بلوک سیلندر آهنی و غیر آهنی ،سر سیلندر آهنی و غیر آهنی ،پیستون ،شاتون ،میللنگ،
انواع یاتاقان و بوش ،رینگهاي پیستون ،سوپاپ ،سیت و گاید سوپاپ ،میل بادامک ،زنجیر

2

-

تایمینگ ،کارتلهاي فلزي ،فالیویل ،رادیاتور
فرآیندهاي تولید در قطعات سیستم انتقال قدرت خودرو:
7

انواع چرخدنده (ساده ،مورب مخروطی ،هیپوئید) ،مجموعه چرخدنده سیارهاي ،دیسک
کالچ ،صفحه کالچ ،بیرینگها ،حلقههاي سنکرونیزه ،تورک کنورتور ،مفصل پلوس،

2

-

میلگاردان ،دیفرانسیل عقب
8
9

فرآیندهاي تولید در قطعات سیستم تعلیق خودرو:
انواع فنر فلزي (مارپیچ ،شمشی ،تورشن بار) ،سیبک ،طبق ،رام ،ارتعاش گیر (کمکفنر)
فرآیند تولید در قطعات شاسی و بدنه خودرو:
انواع شاسی ،ورق بدنه ،اجزاء اتاق خودرو (گلگیر ،در موتور ،ستونها ،سقف ،درها و )...

2

-

2

-

فرآیند تولید در قطعات سیستم فرمان خودرو:
11

پوسته جعبهفرمان کشویی هیدرولیک ،شیر جعبهفرمان هیدرولیک ،پمپ فرمان هیدرولیک

2

-

رینگهاي چرخ آهنی و غیر آهنی
فرآیند تولید در قطعات سیستم ترمز خودرو:
11

سیلندر اصلی ،کالیبر چرخ ،دیسک ترمز ،کاسه چرخ ،لولههاي فلزي و غیرفلزي ،لنت ترمز

2

دیسکی ،لنت ترمز کفشکی ،بلوک هیدرولیک ABS

12

1

فرآیند رنگکاري خودرو در کارخانه

-

فرآیند تولید در قطعات الستیکی و پالستیکی خودرو:
قطعات فلزي – الستیکی (بوشها ،پایههاي موتور و گیربکس)
13

2

تسمهپروانه

-

شلنگ
قابها ،دستگیرهها
32

جمع

 81

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت مفهوم تولید و انواع فرآیندهاي اصلی تولید ،فرآیندهاي شکلدهی ( ،)Formingفرآیندهاي برشکاري ( Cutting

 ،)& Machineryفرآیندهاي مونتاژي ( ،)Assemblyفرآیندهاي پرداخت ( ،)Finishingفرآیندهاي تولید در قطعات
سیستمهاي خودرو ،ابزار و تجهیزات در تولید قطعات سیستمهاي خودرو
امانتداري ،مسئولیتپذیري و رعایت اخالق حرفهاي

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

مترجم

مؤلف

مواد و فرآیندهاي تولید

 De Garmo, Ernestدکتر علی حائریان

کتاب مرجع کامل فرآیندهاي

 R. H. Todd, D. K.اکبر شیر خورشیدیان

تولید

کتب آموزشی

1387

Paul

Allen, L. Alting

فرآیندهاي پیشرفته ماشینکاري
کتاب روشهاي تولید مخصوص

ناشر

v. k. Jain

نشر طراح

نصراهلل بنی مصطفی عرب ،انتشارات
بهزاد فریور ،ساالر فتحی

 J.A.Mc GEOUGNفرزاد بیغال

سال انتشار

آزاده
نشر طراح

1396
1391
1394

شرکتهاي خودروسازي

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد طراحی کاربردي با ساخت و تولید با حداقل  5سال سابقه در شرکتهاي خودروسازي و داراي
گواهی دورههاي مرتبط از شرکتهاي خودروسازي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،پروژه ،آزمون پایانترم
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 -26-3درس ارزیابی تجهیزات دوار
نظري

عملی

پیشنیاز :مکانیک سیاالت 2

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :تعمیر و عیبیابی ،هممحور سازي و باالنس تجهیزات دوار

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

بررسی اجمالی تجهیزات دوار:
1

تجهیزات دوار ،سیستمهاي محرک تجهیزات دوار -شیوههاي اتصال محرک به تجهیز دوار

1

4

(محرک تسمه اي-کوپل مستقیم-کوپل با گیربکس و )...
مشخصههاي هیدرولیکی و مکانیکی تجهیزات دوار:
خط تراز انرژي ،خط تراز هیدرولیکی ،مثلث سرعتها ،هد ،دبی ،فشار ،توان مصرفی،
2

راندمانNPSH ،

1

4

محاسبات افت هد در خط لوله (روابط دارسی ویسباخ -ویلیام هایزن -دیاگرامهاي مودي-
افت هد اتصاالت)
پمپهاي جابجایی مثبت:
اصول عملکرد ،منحنی مشخصه ،تبدیل منحنی مشخصه براي سیاالت ویسکوز ،موارد کاربرد،
3

پارامترهاي مؤثر بر انتخاب
پمپهاي چرخدندهاي (اصول عملکرد ،انواع ،اجزا ،تعمیرات و عیبیابی)

2

4

پمپهاي ( vaneاصول عملکرد ،انواع ،اجزا ،تعمیرات و عیبیابی)
پمپهاي رفت و برگشتی (اصول عملکرد ،انواع ،اجزا ،تعمیرات و عیبیابی)
پمپهاي سانتریفوژ:
اصول عملکرد ،منحنیهاي مشخصه پمپ و سیستم ،نقطه کار پمپ ،سرعت مخصوص،
3

قواعد تشابه ،کاویتاسیون ،بهرهبرداري ،کنترل ظرفیت ،به هم بستن سري و موازي،

3

12

استانداردهاي پمپهاي سانتریفوژ با تأکید بر API 611

نگهداري ،تعمیر و عیبیابی پمپهاي سانتریفوژ
کمپرسورهاي جابجایی مثبت:
اصول عملکرد ،منحنی مشخصه ،موارد کاربرد ،پارامترهاي مؤثر بر انتخاب
4

کمپرسورهاي ( SCREWاصول عملکرد ،انواع ،اجزا ،تعمیرات و عیبیابی)

2

8

کمپرسورهاي ( LOBEاصول عملکرد ،انواع ،اجزا ،تعمیرات و عیبیابی)
کمپرسورهاي رفت و برگشتی (اصول عملکرد ،انواع ،اجزا ،تعمیرات و عیبیابی)
5

1

کمپرسورهاي سانتریفوژ:
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4

اصول عملکرد ،منحنیهاي مشخصه ،نقطه کار کمپرسور ،تأثیر شرایط ترمودینامیکی گاز بر
منحنی مشخصه و نقطه کار ،خط سرج ،کنترل سرج ،بهرهبرداري ،کنترل ظرفیت
-استانداردهاي کمپرسورهاي سانتریفوژ با تأکید بر  API 617و API 672

نگهداري و عیبیابی کمپرسورهاي سانتریفوژ
توربین گاز و توربو اکسپندرها:
6

1

اصول عملکرد ،بهرهبرداري ،نگهداري و عیبیابی

4

کمپرسورها ،توربینها ،محفظه احتراق
آببندي تجهیزات دوار:
7

آببندهاي استاتیک (گسکتها ،اورینگها ،چسبهاي آببندي و )...

1

آببندهاي دینامیکی ()oil seal-dry gas seal-mechanical seal

4

استاندارد آببندي در تجهیزات دوار با تأکید بر API 682

8

یاتاقان بندي و روانکاري تجهیزات دوار

1

مروري بر یاتاقان بندي و روانکاري تجهیزات دوار

4

اصول هممحور سازي  Alignmentو باالنس تجهیزات دوار
کوپلینگهاي صلب و انعطافپذیر ،انواع ناهممحوري اثرات ناهممحوري ،مقدمات هممحور
9

سازي (کنترل  Run outو  )soft footهممحور سازي با ساعت اندازهگیري و تجهیزات

3

نوري ،انواع ناباالنسی ،عوامل ناباالنسی ،اثرات ناباالنسی ،حد مجاز ناباالنسی ،تجهیزات

12

باالنس ،باالنس تکصفحهاي ،باالنس دوصفحهاي
مطالعه موردي هممحوري و باالنس
16

جمع

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
عیبیابی ،هممحور سازي و باالنس تجهیزات دوار شامل پمپهاي جابجایی مثبت و سانتریفوژ ،کمپرسورهاي جابجایی
مثبت و سانتریفوژ ،توربینهاي گاز و توربو اکسپندرها ،توربین گاز

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

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار

سید احمد نوربخش

دانشگاه تهران

1393

احمد کاویانی

نشر نصیر بصیر

1391

باالنس ماشینهاي صنعتی

ویکتور ووک

منصور رفیعیان

دانشگاه یزد

1387

باالنس و هممحوري

رابرت بی .مک کیالن

مهدي ملک پور

دایره نشر

1394

توربینهاي گاز :اصول و کاربردها

تونی جامپائولو

مهدي ملک پور

طراح

1398

کمپرسورها (مبانی ،طراحی،
انتخاب و تعمیر و نگهداري)

Engineers' Guide to
Rotating Equipment

Clifford Matthews

Professional
engineering
publication

2112

Forsthoffer's Best Practice
Handbook for Rotating
Machinery

William E.
Forsthoffer

ELSEVIER

2111
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د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک و باالتر با حداقل  5سال سابقه تدریس و تجربه کار عملی تخصصی در تجهیزات دوار
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور با ظرفیت  15نفر
کارگاه مجهز به پمپهاي جابجایی مثبت و سانتریفوژ -کمپرسور پیستونی و اسکرو -دستگاه هممحور سازي لیزري،
دستگاه باالنس فن
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،مطالعه موردي ،کار عملی ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
مشاهده رفتار ،پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون کتبی ،آزمون عملی
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 -27-3درس پایش وضعیت تجهیزات دوار
نظري

عملی

پیشنیاز :ریاضی مهندسی  -ارتعاشات

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :انجام فرآیند پایش وضعیت ،تحلیل ،گزارشنویسی و عیبیابی تجهیزات دوار

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

روشهاي نگهداري و تعمیرات
1

نگهداري و تعمیرات مبتنی بر توقف تجهیز ،نگهداري و تعمیرات عکسالعملی ،نگهداري و
تعمیرات ادواري ،نگهداري و تعمیرات بر اساس وضعیت ،نگهداري و تعمیرات پیش بینانه،

1

4

آنالیز ریشهاي خرابی  ،RCFAنگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM
مقدمهاي برپایش وضعیت Cm

2

اهداف پایش وضعیت ،مزایاي پایش وضعیت ،اجزاي تشکیلدهنده پایش وضعیت ،مقدمهاي

1

4

بر تکنیکهاي پایش وضعیت
پایش وضعیت با استفاده از آنالیز ارتعاشات VCM

ارتعاش ،درجه آزادي ،تشــدید ،فرکانس ،دامنه ،فاز ،تجهیزات اندازهگیري ارتعاش ،نحوه
انــدازهگیري ارتعــاشــــات ،منحنیهــاي عیــبیــابی ارتعــاشـــی(،Time signal ،FFT
3

 ،)Shock pulse ،Envelopeتعیین تجهیز منا سب جهت پایش و ضعیت ارتعا شی ،نقاط

6

24

اندازهگیري ارتعاشــات ،جمعآوري دادههاي ارتعاشــی ،پردازش دادههاي ارتعاشــی ،پایش
رون ـد تغ ـییرات ،مقادیر قابل قبول ارت ـعاش ،مط ـالعه موردي (ناباالنس ـی ،ناهممح ـوري،
خرابی بیرینگ ،شکستن پره ،خرابی چرخدنده و )...
پایش وضعیت با استفاده از آنالیز روغن OCM

دالیل استفاده از آنالیز روغن ،موارد استفاده از آنالیز روغن ،پایش وضعیت کیفی روغن،
پایش و کنترل میزان آلودگی روغن ،پایش و آنالیز ذرات فرسایشی موجود در روغن ،منشأ
عناصر فرسایش و آلودگی روغن
تستهاي روغن (آنالیز عنصري -تعیین میزان آلودگی -فروگرافی تجزیه اي -خواص
فیزیکی و شیمیایی روغن)
4

طراحی برنامه پایش وضعیت ( )CMاز طریق آنالیز روغن (تعیین اهداف برنامه-انتخاب
ماشینآالت مشمول در برنامه -انتخاب محلهاي نمونهگیري -تدوین دستورالعمل
نمونهگیري استاندارد -تعیین تستهاي موردنیاز -بازه زمانی نمونه گیري -تدوین
دستورالعملهاي کاري -فرمتهاي گزارش دهی -اجراي برنامه مطابق با سیکل پایش
وضعیت)
مطالعه موردي (اکســید شــدن روغن ،ســایش در یاتاقانهاي لغزشــی ،افزایش و کاهش
ویسکوزیته ،آلودگی با آب و سوخت و )...
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4

16

پایش وضعیت با استفاده از ترموگرافی TCM

5

کاربرد ترموگرافی ،تجهیزات اندازهگیري طیف دمایی ،نحوه اندازهگیري طیف دمایی ،تحلیل

2

نتایج ترموگرافی ،ترموگرافی تجهیزات مکانیکی ،ترموگرافی تجهیزات ثابت ،ترموگرافی

8

تجهیزات دوار ،مطالعه موردي (ناهممحوري ،خرابی بیرینگ ،کمبود گریس و )...
پایش وضعیت با استفاده آکوستیک امیشن AE

آکوستیک امیشن ،امواج آکوستیک امیشن در اندازهگیري تجربی ،مدلهاي آکوستیک امیشن
6

(مدل تشکیل ترک ،مدل شکست با تغییر شکل پالستیک ،مدل شکست االستیک)

8

2

استفاده از آکوستیک امیشن در پایش اصطکاک (مراحل سایش ،آسیب در سطوح اصطکاکی
نظیر یاتاقانها) اندازهگیري و روشهاي تحلیل
جمع

64

16

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
انجام فرآیند پایش وضعیت ،تحلیل ،گزارشنویسی و عیبیابی تجهیزات دوار بهوسیله تکنیکهاي :ارتعاش سنجی ،آنالیز
روغن
ترموگرافی ،آکوستیک امیشن

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

مترجم

مؤلف
مهدي بهزاد –

سال انتشار

ناشر
نشر ترمه

علیرضا مسعودي

1391

Handbook of condition monitoring

A.Davies

Springer science

1998

Vibration base condition
monitoring

Robert Bond
Randall

Wiley

2111

The oil analysis handbook

John S Evans

Coxmoor Publishing
Company

2113

-

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناس ارشد مکانیک و باالتر با حداقل  5سال سابقه تدریس و تجربه کار عملی تخصصی در پایش وضعیت
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
آزمایشگاه پایش وضعیت مجهز به تجهیزات آنالیز ارتعاشات ،ترموگرافی ،آکوستیک امیشن
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،مطالعه موردي ،کار عملی ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
مشاهده رفتار ،پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون کتبی
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 -28-3درس طراحی سیستمهاي انتقال قدرت و شبیهسازي رایانهاي
نوع درس :اختیاري

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

هدف کلی درس :آشنایی با اصول طراحی سیستمهاي انتقال قدرت و شبیهسازي سیستمهاي انتقال قدرت به کمک رایانه

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

طراحی عمومی سیستم انتقال قدرت

1

-

2

طراحی دینامیکی سیستم انتقال قدرت

5

-

3

طراحی مکانیکی سیستم انتقال قدرت

4

-

4

مدلسازي و شبیهسازي مکانیکی سیستم انتقال قدرت به کمک نرمافزار ANSYS

-

64

5

طراحی کنترلی سیستم انتقال قدرت

5

-

6

آزمونها و استانداردهاي سیستم انتقال قدرت

1

-

16

64

جمع
طراحی عمومی سیستم انتقال قدرت:

معرفی انواع سیستمهاي انتقال قدرت  CVT ،AT ،AMT ،MTو  ،DCTمعرفی چیدمان و جانمایی انواع سیستم انتقال
قدرت شامل جلو محرک ،عقب محرک ،چهارچرخ محرک ،دیفرانسیل ،دیفرانسیل مرکزي ،سیستم ضد لغزش ،کاربري انواع
سیستم انتقال قدرت
طراحی دینامیکی سیستم انتقال قدرت:
محاسبه نیروها و گشتاورهاي وارد بر اجزاي سیستم انتقال قدرت ،معادالت دینامیکی سیستم انتقال قدرت ،محاسبه نسبت
دندهها ،محاسبه حداکثر سرعت ،محاسبه شیب روي ،انطباق موتور و جعبهدنده ،کالیبراسیون شتابگیري ،کالیبراسیون مصرف
سوخت ،محاسبات انتخاب رینگ و تایر ،روشهاي ارتقاي ضریب اصطکاک تایر و زمین ،مدلسازي و شبیهسازي به کمک
نرمافزار  MATLABبهصورت حل تمرین
طراحی مکانیکی سیستم انتقال قدرت:
کالچ خشک یک و چندصفحهاي ،کالچ چندصفحهاي روغنی ،کالچ چنگکی ،کالچ مخروطی ،تورک کانورتور ،باند ترمزي،
پوسته گیربکس ،چرخدندهها ،شفتها ،مفاصل چهار شاخهاي و سرعت ثابت ،یاتاقانها ،روغنکاري ،پولیهاي سیستم CVT

مدلسازي و شبیهسازي مکانیکی سیستم انتقال قدرت به کمک نرمافزار :ANSYS
مبانی مدلسازي ،مبانی شبیهسازي ،اصول راستی آزمایی ،مدلسازي ،شبیهسازي و استخراج نتایج بخشهاي مکانیکی
سیستمهاي انتقال قدرت با کمک نرمافزار ANSYS

طراحی کنترلی سیستم انتقال قدرت:
مکانیزم کنترلی عملکرد قطع و وصل نیرو و گشتاور در کالچها و باندها ،مکانیزم کنترلی و زمانبندي تعویض دنده در
جعبهدندههاي  ،CVT ،DCT ،AT ،AMT ،MTسیستمهاي کنترل هیدرولیک ،سیستمهاي کنترل برقی ،سیستمهاي کنترل
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الکترونیکی ،الگوریتمها و استراتژيهاي کنترلی  Cruise ،Sport ،ECOو  ،...مدلسازي و شبیهسازي به کمک نرمافزار
 MATLABبهصورت حل تمرین
آزمونها و استانداردهاي سیستم انتقال قدرت:
تشریح و بررسی آزمونها و استانداردهاي عملکرد ،دوام ،نویز ،انطباق ،آالیندگی و  ...قطعات و اجزاي سیستمهاي انتقال
قدرت

ب -مهارتهاي عمومی یا تخصصی مورد انتظار
شناخت اصول طراحی سیستمهاي انتقال قدرت و شبیهسازي سیستمهاي انتقال قدرت خودرو
امانتداري و مسئولیتپذیري ،اخالق حرفهاي

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

Vehicle Powertrain System
Automotive Transmissions

مؤلف

مترجم

Harald Naunhimer
Brand Bertsche
Toachim Ryborz
Wolfgang novak
Behrooz Mashadi and
Daivid Crolla
Gisbert Lechner
Harald Naunheimer

ناشر

سال انتشار

SPRINGER

2111

John
wily&Sons

2112

SPRINGER

1999

راهنماي کاربري نرمافزار ANSYS

د–استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با  5سال سابقه تدریس انتقال قدرت خودرو و طراحی اجزا و نرمافزارهاي مهندسی
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس کالس عملی ،سایت کامپیوتري مجهز به  15دستگاه کامپیوتر و نرمافزارهاي مربوطه
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی ،آزمون عملی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و،)...
ارائه پروژه نرمافزاري
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 -29-3درس طراحی تعمیرگاه
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :توانایی طراحی تعمیرگاههاي خدمات پس از فروش خودرو

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

اصول نقشهکشی و نقشهخوانی ساختمانی بهصورت دستی

1

4

2

اصول نقشهکشی و نقشهخوانی ساختمانی با استفاده از نرمافزار اتوکد

1

4

1

4

1

4

1

4

1

12

2

12

2

8

1

4

1

4

1

4

3

-

16

64

2
3
5
6
7
8
9
11
11
12

اصول نقشهکشی و نقشهخوانی تأسیسات (سرمایش ،گرمایش ،هواي فشرده ،فاضالب،
مایعات ،آتشنشانی و غیره)
اصول نقشهکشی و نقشهخوانی الکتریکی (برق سه فاز ،برق تک فاز ،تلفن ،دوربین
مداربسته ،دزدگیر و غیره)
استاندارد تخصیص فضاي فیزیکی تعمیرگاه (اداري ،ستادي ،مالی ،فروش ،تعمیرگاه ،انبار،
فروشگاه ،آپشن و غیره) بر اساس میزان پذیرش
طراحی نقشه دوبعدي ابعادي نمایندگی (اداري ،ستادي ،مالی ،فروش ،تعمیرگاه ،انبار،
فروشگاه ،آپشن و غیره)
طراحی نقشه سیستم تأسیسات تعمیرگاه (سرمایش ،گرمایش ،هواي فشرده ،فاضالب،
مایعات ،آتشنشانی و غیره)
طراحی نقشه سیستم الکتریکی تعمیرگاه (برق سه فاز ،برق تک فاز ،تلفن ،دوربین مداربسته،
دزدگیر و غیره)
استاندارد جانمایی فضاي تعمیرگاه بر اساس الزامات شرکت خودروساز و سازمانهاي
نظارتی و بازرسی
استاندارد جانمایی تجهیزات بر اساس الزامات شرکت خودروساز و سازمانهاي نظارتی و
بازرسی
استاندارد عناصر دیداري تعمیرگاه بر اساس الزامات شرکت خودروساز و سازمانهاي
نظارتی و بازرسی
استاندارد ایمنی تعمیرگاه بر اساس الزامات شرکت خودروساز و سازمانهاي نظارتی و
بازرسی
جمع
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ب -مهارتهاي عمومی یا تخصصی مورد انتظار
طراحی تعمیرگاههاي خدمات پس از فروش خودرو
امانتداري ،مسئولیتپذیري و رعایت اخالق حرفهاي

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

مؤلف

مترجم

راهنماي آموزشی نرمافزار اتوکد
نقشهکشی و نقشهخوانی ساختمان
نقشهکشی و نقشهخوانی تأسیسات
نقشهکشی و نقشهخوانی تأسیسات
استانداردهاي طراحی و جانمایی خودروسازها و
سازمانها نظارتی و بازرسی

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد خودرو با حداقل سابقه  5سال مرتبط
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
سایت کامپیوتري مجهز به  15دستگاه کامپیوتر و نرمافزارهاي نقشهکشی مانند اتوکد
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،کاراملی ،پروژهاي مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون کتبی ،آزمون عملی ،مشاهده رفتار
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ناشر

سال انتشار

 -31-3درس رنگ ،بدنه و تزیینات خودرو

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :اختیاري
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

هدف کلی درس :آشنایی با رنگ ،شاسی و بدنه ،تزیینات خودرو و روش بازسازي و تعمیر آنها

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

ساختار شاسی و بدنه خودرو
فرم دهی ورقها ،قسمتهاي تقویتشده ،ضربهگیر ،صفحات صداگیر
روشهاي محافظ در مقابل خوردن (پوششها ،پرایمرها ،ماستیکها ،عایقها،

2

-

)...
قطعات قابل تعویض و غیرقابل تعویض
صدمات شاسی و بدنه در تصادف
قابلیت تعمیر پذیري
آسیبهاي شاسی و بدنه
آسیبهاي سطحی :بدنه ،قطعات قابل تعویض ،پیچ و مهرهاي ،فاصله مجاز
بین درز قطعات

5

21

آسیبهاي متوسط :تغییر زوایا و اندازه بدنه ،تعویض قطعات قابل
جوشکاري بدنه
1

شاسی و

آسیبهاي اساسی :تعیین قطعات قابلترمیم شاسی و بدنه

بدنه

تعمیر شاسی و بدنه

خودرو

نکات ایمنی در تعمیر شاسی بدنه
ابزار و تجهیزات و کاربرد آنها
ابزار مخصوص تعمیر شاسی و بدنه :ابزارهاي اندازهگیري سهبعدي شاسی
ابزارهاي شاسی کش ( Benchپایهها ،جیگها و )...
ابزارهاي مخصوص صافکاري :مشتیها ،اهرمها ،قالبتنه ،ابزار صافکاري

-

-

بدون رنگ ،چکشهاي صافکاري ،نقطهجوش صافکاري و ...
اجراي فرآیند تعمیر آسیبهاي شاسی
اجراي فرآیند تعمیر آسیبهاي بدنه
بازرسی شاسی و بدنه بعد از تعمیر
قطعات غیرفلزي بدنه :قطعات پالستیکی ،قطعات الستیکی ،زهوارها،
نوارهاي آببندي دستگیرهها
شیشهها ،آینهها ،داشبورد ،کنسولها ،روکشهاي در سپرها و ...
اتصاالت غیرفلزي بدنه
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2

8

اجراي فرآیند تعمیر قطعات غیرفلزي بدنه
بازرسی قطعات غیرفلزي بدنه بعد از تعمیر
کاربرد رنگ رزین و حاللها در خودرو :انواع رنگبر اساس پایه (رنگهاي
روغنی ،مالمینی ،متالیک ،اکریلیک و )...
رنگ فوري ،رنگهاي مکمل ،مواد افزودنی ،کیلر ،سیلر ،واکس ،پولیش
سیستمهاي نوین رنگ
ساخت رنگ ترکیبی از طریق وزنی و اندازهگیري غلظت آن
تعیین رنگ از پالک مشخصات
روش بررسی رنگ ساختهشده بارنگ بدنه
روش اصالح رنگ
2

اندازي گیري ضخامت رنگ

12

پوششهاي محافظ رنگ
2

رنگ
خودرو

فرآیند تعمیر رنگ خودرو:
روش تعیین آسیبهاي رنگ
روش رنگکاري
آمادهسازي سطوح فلزي
 Etching Primerو آستر میانی ،بتونه سنگی Body Filler
بتونه فوري Pdyster Putty

خشککردن رنگ (گرماي محیط ،گرماي اجباري)
تعمیر رنگ خودرو :نکات ایمنی در تعمیر رنگ خودرو
ابزار و تجهیزات و کاربرد آنها
ابزار مخصوص رنگآمیزي:
اتاق رنگ ،دستگاه آنالیز رنگ ،ضخامت سنج رنگ ،مخلوطکن ،الیهبردارها،

2

12

پیستولهها ،سمبادهها ،هیترها و ...
اجراي فرآیند رنگآمیزي بدنه خودرو
بازرسی رنگ خودرو بعد از تعمیر
عیوب رنگ کارخانه:
عیوب رنگ ،علل ،پیشگیري آن بعد از تعمیر:
پوست پرتقالی ،پوستپیازي ،لکههاي رنگ ،پوستهشدن ،تغییر رنگ ،سفیدک
3

زدن ،ترک خوردن ،حبابدار شدن ،حفرهدار شدن ،شرهکردن ،سایهدار شدن،

2

8

عدم شفافیت ،موجدار شدن تاول زدن و ...
ترمیم عیوب رنگ بعد از تعمیر
رنگ و رنگآمیزي قطعات غیرفلزي بدنه و سطوح پالستیکی داخل و خارج
خودرو
جمع
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1

4

16

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت قطعات فلزي شاسی و بدنه ،روشهاي محافظ در مقابل خوردگی ،رنگ خودرو و انواع آن ،عیوب رنگ خودرو،
علل ،پیشگیري و رفع آن ،قطعات غیرفلزي بدنه ،رنگ و رنگآمیزي قطعات غیرفلزي بدنه
کاربرد ابزارهاي مخصوص تعمیر شاسی و بدنه ،ابزارهاي مخصوص صافکاري ،ابزار اندازهگیري ابعادي شاسی و بدنه،
ابزارهاي جوشکاري ،ابزارهاي برشکاري دستی و ماشینی
تحلیل صدمات شاسی و بدنه ،روش اندازهگیري ابعادي شاسی و بدنه ،فرآیند تعمیر رنگ خودرو
عیبیابی و تعمیر قطعات فلزي شاسی و بدنه ،عیبیابی و تعمیر رنگ قطعات غیرفلزي بدنه ،عیبیابی و تعمیر رنگ خودرو
ارزشیابی شاسی و بدنه خودرو بعد از تعمیر و رنگ خودرو بعد از تعمیر
کاربرد ابزار مخصوص آنالیز رنگ خودرو ،ابزار ساخت رنگ ،ابزار مخصوص رنگآمیزي ،ابزار مخصوص سنباده کاري،
ابزار مخصوص پولیشکاري ،ابزار مخصوص خشککردن رنگ
امانتداري ،مسئولیتپذیري و رعایت اخالق حرفهاي

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

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار

فنّاوري رنگ و رزین

علی مازندرانی

پیشرو

1389

رنگهاي صنعتی و خودرویی

ابراهیمی ،مجتهدي کیوانی ،بیات

چرتکه

1391

Atomotive paints and
Coating

کتب آموزشی

Has-Joachim-Streitberger
And Karl-Friedrich Dossel

شرکتهاي خودروسازي
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Wiley-vch

2119

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد سازه بدنه خودرو یا مکانیک با حداقل  2سال سابقه در شرکتهاي خودروسازي و خدمات بعد از
فروش و داراي گواهی دورههاي مرتبط از شرکتهاي خودروسازي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
مساحت کارگاه حداقل  151مترمربع شامل  75مترمربع فضاي مونتاژ و دمونتاژ  75 -مترمربع قسمت ایزوله براي
رنگکاري
کابین پاشش  3عدد
دستگاه تصفیه هوا  3عدد
ابزار مخصوص تعمیر شاسی و بدنه  2سري
ابزار اندازهگیري ابعادي شاسی و بدنه  1سري
ابزار جوشکاري  3سري
ابزار برشکاري دستی و ماشینی  3سري
ابزار و تجهیزات عمومی رنگآمیزي خودرو  3سري
ابزار و تجهیزات صافکاري  3سري
هیتر (خشککن) رنگ  3عدد
لباس و وسایل محافظت شخصی مخصوص رنگ  4سري
خودرو  3عدد
اجزاي بدنه خودرو  3سري
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،کاراملی ،کارگاه ،پروژهاي ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،کتبی ،تکالیف ،آزمون عملکردي ،انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،پرسشهاي عملی ،مشاهده
رفتار
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 -31-3درس کارگاه روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو 1
نوع درس :اختیاري

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

64

هدف کلی درس :فرآیندهاي ساخت و تولید قطعات خودرو

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

جوشکاري
جوش مقاومتی
نکات ایمنی در جوشکاري مقاومتی
ابزار و تجهیزات جوشکاري مقاومتی و کاربرد آنها
شناسایی روش راهاندازي و تنظیم و پارامترهاي (آمپر ،زمان ،فشار)
جوشکاري پرسی و نقطهجوش
1

-

جوشکاري ذوبی

16

نکات ایمنی در جوشکاري MIG / MAG

ابزار و تجهیزات جوشکاري  MIG / MAGو کاربرد آنها
روش راهاندازي و تنظیم دستگاه
روش استفاده سیم جوشها
روش استفاده فلومتر
انجام جوشکاري تخت ،سرباال ،سرازیر و لوله در کف
ورقکاري
برشکاري
نکات ایمنی و حفاظتی برشکاري
ابزار و تجهیزات برشکاري و کاربرد آنها
برشکاري ورق با قیچی گیوتین
برشکاري ورق با دستگاه پالسما
2

برشکاري لوله

-

صافکاري ورقهاي فلزي
نکات ایمنی و حفاظتی صافکاري
ابزار و تجهیزات صافکاري ورقهاي فلزي و کاربرد آنها
صافکاري ورقهاي فلزي
خمکاري
نکات ایمنی و حفاظتی خمکاري
ابزار و تجهیزات خمکاري و کاربرد آنها
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16

خمکاري ورقهاي فلزي
اتصاالت ورقهاي فلزي
نکات ایمنی و حفاظتی اتصال ورقهاي فلزي
ابزار و تجهیزات اتصال ورقهاي فلزي و کاربرد آنها
اتصال ورقهاي فلزي با جوشکاري مقاومتی و ذوبی
ساخت قطعات با روش هیدروفرمینگ
نکات ایمنی و حفاظتی هیدروفرمینگ
ابزار و تجهیزات هیدروفرمینگ و کاربرد آنها
3

اجراي سه مورد فرآیند ساخت از عناوین زیر:

-

ساخت قطعات شاسی خودرو

32

ساخت قطعات بدنه خودرو
ساخت شاسی خودرو با لوله
ساخت شاسی خودرو با قطعات یدکی خودرو
-

جمع

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
اجراي فرآیند جوشکاري ،فرآیند ورقکاري
شناخت ابزار و تجهیزات جوش مقاومتی و ذوبی
شناخت نکات ایمنی و حفاظتی جوشکاري مقاومتی و ذوبی
جوشکاري مقاومتی و ذوبی
شناخت ابزار و تجهیزات برشکاري ،صافکاري ورقهاي فلزي ،اتصال ورقهاي فلزي
برشکاري ،صافکاري ورقهاي فلزي ،اتصال ورقهاي فلزي
شناخت نکات ایمنی و حفاظتی برشکاري ،صافکاري ورقهاي فلزي ،اتصال ورقهاي فلزي
برشکاري ،صافکاري ورقهاي فلزي ،اتصال ورقهاي فلزي
اجراي فرآیند روش هیدروفرمینگ
شناخت ابزار و تجهیزات هیدروفرمینگ ،شناخت نکات ایمنی و حفاظتی هیدروفرمینگ
ساخت قطعات با روش هیدروفرمینگ ،ساخت قطعات شاسی خودرو ،ساخت قطعات بدنه خودرو ،ساخت شاسی خودرو
با لوله
ساخت شاسی خودرو با قطعات یدکی خودرو
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ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
مواد و فرآیندهاي تولید
کتاب مرجع کامل فرآیندهاي
تولید

مترجم

مؤلف

 De Garmo, Ernest Paulدکتر علی حائریان
 R. H. Todd, D. K. Allen,اکبر شیر خورشیدیان
L. Alting

نصراهلل بنی مصطفی
فرآیندهاي پیشرفته ماشینکاري

 v.k.Jainعرب ،بهزاد فریور،
ساالر فتحی

کتاب روشهاي تولید مخصوص
کتب آموزشی

ناشر

 J.A.Mc GEOUGNفرزاد بیغال

سال انتشار
1387

نشر طراح
انتشارات
آزاده
نشر طراح

1396

1391
1394

شرکتهاي خودروسازي

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد طراحی کاربردي یا ساخت و تولید یا جوشکاري یا متالورژي با حداقل  5سال سابقه در شرکتهاي
خودروسازي و داراي گواهی دورههاي مرتبط از شرکتهاي خودروسازي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
مشترک با کارگاه جوشکاري ،ورقکاري ،ماشینابزار ،قالبسازي ،ریختهگري
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،کار عملی ،کارگاه ،پروژهاي ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،کتبی ،تکالیف ،آزمون عملکردي ،انجام کار در محیطهاي شبیهسازي شده ،پرسشهاي عملی ،مشاهده
رفتار
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 -32-3درس کارگاه روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو 2
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

64

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :فرآیندهاي ساخت و تولید قطعات خودرو

الف-سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

مدلسازي
نکات ایمنی در مدلسازي
ابزار ،تجهیزات مدلسازي و کاربرد آنها
مواد مدلسازي و کاربرد آنها
ساخت ماهیچه آزاد و شابلونی
ریختهگري
1

نکات ایمنی در ریختهگري

-

ابزار و تجهیزات ریختهگري و کاربرد آنها

12

قالبگیري مدلهاي ساده و چند ماهیچهاي
ریختهگري قطعات ساده چدنی و آلومینیومی
عملیات حرارتی
نکات ایمنی در عملیات حرارتی
ابزار و تجهیزات عملیات حرارتی و کاربرد آنها
نرمال کردن ،کوئنچ ،تمپر ،کربوره ،نیتروره قطعات ساده
ماشینکاري
نکات ایمنی در ماشینکاري
2

ابزار ،تجهیزات ماشینکاري و کاربرد آنها
(انواع مته ،برقو ،رنده ،ماشین تراش ،فرز ،دستگاه تقسیم ،سنگزنی CNC ،و )...

-

21

ساخت قطعه داراي مخروط ،شیار حلقهاي و سوراخکاري
سنگ زدن سطوح قطعه
ساخت قطعات خودرو به روش قالب فورج
عملیات حرارتی قطعه ساختهشده به فورج
اجراي سه مورد فرآیند ساخت از عناوین زیر:
3

-

ساخت بوش چدنی سیلندر موتور خودرو
ریختهگري در قالب ماسهاي ،تراشکاري ،سنگزنی ،هونینگ و ...
ساخت پیستون آلومینیومی موتور خودرو
ریختهگري در قالب ماسهاي ،تراشکاري و ...
 98

32

ساخت دیسک چرخ
ساخت شفت گیربکس جعبهدنده خودرو
ساخت قطعات خودرو به روش تزریق پالستیک
ساخت قطعات خودرو به روش تزریق دایکاست
-

جمع

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت ابزار و تجهیزات مدلسازي ،نکات ایمنی و حفاظتی مدلسازي و تجهیزات ریختهگري و نکات ایمنی و حفاظتی
ریختهگري ،ابزار و تجهیزات عملیات حرارتی ،نکات ایمنی و حفاظتی عملیات حرارتی ،ابزار و تجهیزات ماشینکاري،
نکات ایمنی و حفاظتی ماشینکاري
اجراي فرآیند مدلسازي و فرآیند ریختهگري ،اجراي فرآیند عملیات حرارتی ،اجراي فرآیند ماشینکاري ،اجراي فرآیند
ساخت پیستون آلومینیومی موتور خودرو
ساخت قطعات خودرو به روش قالب فورج ،ساخت بوش چدنی سیلندر موتور خودرو
عملیات حرارتی قطعه ساختهشده به فورج
ریختهگري در قالب ماسهاي ،تراشکاري ،سنگزنی ،هونینگ و ...
ساخت شفت گیربکس جعبهدنده خودرو

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

مترجم

مؤلف

مواد و فرآیندهاي تولید

 De Garmo, Ernestدکتر علی حائریان

کتاب مرجع کامل فرآیندهاي

 R. H. Todd, D. K.اکبر شیر خورشیدیان

تولید

ناشر

1387

Paul

Allen, L. Alting

سال انتشار

نشر طراح

1396

نصراهلل بنی مصطفی
فرآیندهاي پیشرفته ماشینکاري

 v.k.Jainعرب ،بهزاد فریور،

انتشارات آزاده

1391

ساالر فتحی
کتاب روشهاي تولید مخصوص
کتب آموزشی

 J.A.Mc GEOUGNفرزاد بیغال
شرکتهاي خودروسازي
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نشر طراح

1394

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد طراحی کاربردي یا ساخت و تولید با حداقل  5سال سابقه در شرکتهاي خودروسازي و داراي
گواهی دورههاي مرتبط از شرکتهاي خودروسازي
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
مشترک با کارگاه جوشکاري ،ورقکاري ،ماشینابزار ،قالبسازي ،ریختهگري
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،کاراملی ،کارگاه ،پروژهاي ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،کتبی ،تکالیف ،آزمون عملکردي ،انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،پرسشهاي عملی ،مشاهده
رفتار
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 -33-3درس آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

نظري

عملی

پیشنیاز :دینامیک ماشین  -ارتعاشات

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

48

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :انجام عملی مباحث مطرحشده در دینامیک ماشین و ارتعاشات

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

ارتعاشات آزاد و اجباري سیستم یک درجه آزادي

-

3

2

ارتعاشات پیچشی آزاد و اجباري میلهها بهصورت سیستم یک یا دو درجه آزادي

-

3

3

ارتعاشات وابسته خطی و زاویهاي نسبت به تحریک سینوسی

-

3

4

ارتعاشات عرضی تیرها و تعیین فرکانسهاي طبیعی و شکل مودهاي آن

-

3

5

جاذب دینامیکی ارتعاشات

-

3

6

سرعت بحرانی محورهاي دوار

-

3

-

3

8

سیستم چرخدنده خورشیدي و ثبت شتاب آن

-

3

9

تعادل دینامیکی اجرام دوار

-

3

11

آزمایش بر روي چند نوع گاورنر

-

3

11

ژیروسکوپ

-

3

12

تعادل اجرام رفتوآمدي یک موتور دو سیلندر یا چهار سیلندر

-

3

13

بادامکها با انواع پروفیلها و پیروها ،جابجایی ،سرعت و شتاب آنها

-

3

14

کالچها

-

3

15

پاندول ساده و مرکب

-

3

16

فالیویل

-

3

-

48

7

آزمایش ماشینهاي مکانیکی ساده شامل سیستم چرخدنده سـاده ،حلـزون و چـرخ
حلـزون ،جـک پیچـی و انـواع مکانیزمها

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تحلیل نوسانات آزاد و اجباري با و بدون مستهلک کننده ،ارتعاشات وابسته خطی و زاویهاي نسبت به تحریک سینوسی،
ارتعاشات عرضی تیرها و مشخصه سازي پدید تشدید در تیرهاي دوار (سنجش سرعت بحرانی) ،جاذب دینامیکی ارتعاشات،
تعادل اجرام رفتوبرگشتی
تعیین فرکانسهاي طبیعی ارتعاشات پیچشی  -بررسی ارتعاشات پیچشی با مستهلک کننده لزجی و به دست آوردن
ویسکوزیته روغن
اندازهگیري فرکانس بحرانی محورهاي دوار
 111

تحلیل و محاسبه راندمان ،شتاب زاویهاي و ممان اینرسی معادل براي سیستم چرخدنده
شناخت سیستم چرخدنده خورشیدي و محاسبه راندمان در نسبت دورهاي مختلف و محاسبه کوپل عکسالعمل سیستم
تحلیل تعادل (باالنس) استاتیکی و دینامیکی اجسام در حال دوران و پیدا کردن محل و وضعیت جرمهاي تعادل
 ،عوامل مؤثر بر رفتار گاورنرهاي هارتنل ،پروئل و پورتر ،انواع کالچها ،نوسانات پاندول ساده ،مرکب و بایفیالر و به دست
آوردن پریود نوسانات آنها  -تحقیق عدم وابستگی پریود به جرم پاندول  -تعیین شتاب ثقل زمین  -تعیین ممان اینرسی و
شعاع ژیراسیون
نشان دادن خاصیت ژیروسکوپی و تحقیق رابطه بین گشتاور واردشده و سرعتهاي دورانی
شناخت انواع بادامک و پیرو ،دینامیک سیستمهاي دورانی ،تعیین ممان اینرسی فالیویل
بررسی سینماتیکی و دینامیکی بادامکها از طریق تجربی و ترسیم منحنیهاي مربوطه ،بررسی مسئله پرش یا جرک در
بادامکها و عوامل مؤثر در جلوگیري از آن
مسئولیتپذیري ،امانتداري ،رعایت اخالق حرفهاي

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

سال انتشار

عنوان منبع

مؤلف

مترجم

آزمایشگاه سیستمهاي دینامیکی

علیاصغر نادري

دانشگاه افسري امام علی (ع)

1394

دستور کار آزمایشگاه دینامیک

محمدتقی امیدوار و

دانشکده مهندسی مکانیک

ماشینها و ارتعاشات

مریم هویت طلب

دانشگاه صنعتی شریف

دستور کار دستگاههاي آزمایش

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
گروههاي آزمایشگاهی  15نفره و تجهیزات مندرج در پیوست یک
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی ،آزمون عملی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ،)...ارائه
گزارش کار
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 -34-3درس آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت
نظري

عملی

پیشنیاز :ترمودینامیک  – 2انتقال حرارت 1

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

48

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :انجام عملی مباحث مطرحشده در ترمودینامیک و انتقال حرارت

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

آزمایش کمپرسور یک مرحلهاي و دومرحلهاي

-

3

2

آزمایش موتور احتراق داخلی

-

3

3

آزمایش توربین گاز

-

3

4

آزمایش پمپ حرارتی و ماشین تبرید

-

3

5

آزمایش ماشین بخار

-

3

6

آزمایش شیپوره

-

3

7

آزمایش تهویه مطبوع

-

3

8

آزمایش دیگ مارست

-

3

9

آزمایش اندازهگیري ضریب هدایت حرارتی در جامدات

-

3

11

آزمایش اندازهگیري ضریب هدایت حرارتی در سیاالت

-

3

11

آزمایش بررسی عملکرد انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباري

-

6

12

آزمایش اندازهگیري انتقال حرارت تشعشعی

-

6

13

آزمایش مبدل حرارتی

-

3

14

آزمایش اندازهگیري انتقال حرارت گذرا در حمام آب گرم

-

3

-

48

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تحلیل منحنی مشخصه کمپرسورها ،بازده مکانیکی و پلی تروپیک بر اساس اندازهگیري مشخصات کمپرسورها ،تحلیل
منحنیهاي بازده آیزنتروپیک توربین و کمپرسور با محاسبات مربوطه بازده مکانیکی توربوکمپرسور ،ماشین تبرید تراکمی
تحلیل و بررسی چرخه بخار ،دیگ ،توربین و پمپ ،منحنیهاي مشخصه شیپوره و رفتار سیال قابل تراکم در عبور از شیپوره،
یک سیستم تهویه مطبوع و آشنایی با پارامترهاي تأثیرگذار بر روي آن ،تبدیل حالت مایع به بخار (تغییر فاز) و کاربرد معادله
کالپیرون ،انواع مبدلهاي حرارتی و آشنایی با پارامترهاي تأثیرگذار بر روي آنها ،قانون فوریه در انتقال حرارت به روش
هدایت خطی و شعاعی ،تعیین ضریب هدایت حرارتی مایعات و گازها
اندازهگیري قدرت و رسم منحنیهاي گشتاور ،بازده حرارتی ،مصرف مخصوص سوخت و قدرت موتورهاي بنزینی و دیزلی
محاسبات مربوط به ظرفیت تبرید و ضریب عملکرد برودتی و حرارتی
 113

نشان دادن رابطه بین توان ورودي و دماي سطح در جابجایی آزاد  -نشان دادن رابطه بین توان ورودي و دماي سطح در
جابجایی اجباري  -تحقیق استفاده از سطوح گسترده براي افزایش انتقال حرارت نسبت به سطوح صاف  -تعیین پخش
حرارت در طول یک سطح گسترده  -سنجش انتقال حرارت در یک سطح مسطح افقی و عمودي
اندازهگیري انتقال حرارت گذرا در حمام آب گرم
مسئولیتپذیري ،امانتداري ،رعایت اخالق حرفهاي

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
دستور کار آزمایشگاه
ترمودینامیک
آزمایشگاه انتقال حرارت
آزمایشگاه انتقال حرارت ویژه
مهندسی مکانیک ،شیمی،
هوافضا و...

مؤلف

مترجم

مجتبی شکري ،عباس فاضلی نیا
سارا علی نیا ،موسی یاري ،فرشته
نادري
علی ابجدي ،حمیدرضا براتی،
سید محمد ثمره طاهري نسب

ناشر
دانشگاه علوم دریایی
امام خمینی (ره)
فرانما

شایورد

سال انتشار
1392
1391

1388

دستور کار دستگاههاي آزمایش

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
گروههاي آزمایشگاهی  15نفره
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشی ،گروهی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی ،آزمون عملی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ،)...ارائه
گزارش کار
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 -35-3درس روش تحقیق
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :گردآوري ،پردازش و ارائه اطالعات الزم در یک زمینه تخصصی و علمی خودرو

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

نحوه جمعآوري اطالعات از منابع مختلف

2

-

2

نحوه پردازش اطالعات

2

-

3

نحوه نوشتن یک گزارش علمی و تحقیقاتی

2

-

4

نحوه ارائه مطالب

2

-

5

ارائه سمینار توسط دانشجویان

24

-

32

-

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
جمعآوري اطالعات از منابع مختلف و دستهبندي آنها و درنهایت ارائه مطالب به بهترین شکل ممکن

ج– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک گرایش خودرو
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،پروژهاي ،پژوهشی ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ،)...ارائه گزارش کار و سمینار
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 -36-3درس اقتصاد مهندسی

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :مسائل اقتصادي ،برآورد هزینههاي پروژه ،میزان استهالک ماشینآالت و غیره

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

مقدمه اقتصاد مهندسی

2

-

2

مفاهیم بنیادین اقتصاد مهندسی

2

-

3

معرفی و کاربرد پارامترها

2

-

4

حالتهاي مخصوص فرآیند مالی

2

-

5

نرخهاي اسمی و مؤثر

2

-

6

روش ارزش فعلی

2

-

7

روش یکنواخت ساالنه

2

-

8

روش نرخ بازگشت سرمایه

2

-

9

روش نسبت منافع به مخارج

2

-

11

استهالک

2

-

11

مالیات

2

-

12

تجزیهوتحلیل اقتصادي بعد از کسر مالیات

2

-

13

تورم

2

-

14

آنالیز حساسیت

2

-

15

تجزیهوتحلیل اقتصادي در شرایط عدم اطمینان

2

-

16

تصمیمگیري تحت شرایط عدم اطمینان

2

-

32

-

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تحلیل مسائل اقتصادي ،برآورد هزینههاي پروژه ،میزان استهالک ماشینآالت و غیره
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ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
اقتصاد مهندسی

مترجم

مؤلف
محمدمهدي اسکو نژاد

مبانی اقتصاد

سید علی زیتون نژاد موسویان-

مهندسی

مهرداد خادمیان

ناشر

سال انتشار

دانشگاه امیرکبیر

1393

آواي نور

1398

حمید اسماعیلی–
اقتصاد مهندسی

1397

شایان شریفی-
خشایار بالغت

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد کلیه رشتههاي مهندسی یا اقتصاد
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،تکالیف ،آزمون میانترم و پایانترم
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 -37-3درس پروژه

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

3

هم نیاز- :

تعداد ساعت

-

-

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :انجام یک پروژه تخصصی درزمینه مکانیک خودرو

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

انتخاب پروژه تخصصی مناسب دریکی از زمینههاي زیر:
طراحی و ساخت یک تجهیز تعمیرگاهی
طراحی و ساخت یکی از آپشنهاي الکترونیکی خودرو
اجراي پروژه عملی درزمینه طراحی و بهبود مکانیزمهاي خودرو
طراحی و اجراي استانداردهاي آزمایشگاهی و کارگاهی
1

طراحی و ساخت تجهیزات اندازهگیري و آزمایشگاهی

-

-

پیشنهاد میگردد پروژههایی انتخاب شود که موردنیاز دانشگاه و صنعت باشد.
براي کمک به اجراي بهتر این درس پیشنهاد میشود گروه آموزشی مربوطه نسبت به
جمعآوري پروژههاي تخصصی پیشنهادي اساتید گروه بر اساس زمینههاي تخصصی باال
اقدام نموده و طرحهاي تأییدشده توسط گروه آموزشی مربوطه را در اختیار دانشجویان
قرار دهد.
2

تهیه پروپوزال براي پروژه انتخابی باراهنمایی استاد راهنما

-

-

3

انجام مراحل مشخصشده پروژه در پروپوزال

-

-

4

تهیه پایاننامه پروژه بر اساس شیوهنامه مصوب گروه آموزشی مربوطه

-

-

-

-

-

-

5

انجام دفاعیه پروژه بعد از تأیید استاد و حداقل دو داور مشخصشده توسط گروه آموزشی
مربوطه
جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
طراحی و انتخاب تجهیزات براي پروژه ،اجراي پروژههاي تخصصی
اعتمادبهنفس در اجراي پروژهها ،امانتداري ،مسئولیتپذیري ،ارتباط با بازار و شایستگی حل مسئله
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ج– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی مکانیک گرایش خودرو
روش تدریس و ارائه درس
ارائه پیشنهاد پروژه ،نحوه انجام ،تدوین پایاننامه و دفاع از پروژه
روش سنجش و ارزشیابی درس
ارزشیابی پروژه بر اساس دفاعیه پروژه 12 ،نمره در اختیار استاد راهنما و  8نمره با میانگینگیري در اختیار حداقل دو داور
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 -38-3درس کارآموزي

نظري

عملی

پیشنیاز :گذراندن  51واحد

تعداد واحد

1

2

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

241

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :انجام دادن کار در محیطهاي صنعتی و تطبیق دادن مطالب یاد گرفتهشده با صنعت

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري
1

عملی

برگزاري جلسه توجیهی گروهی (روش انتخاب محل کارآموزي ،مراحل انجام کارآموزي،
رفتار و روابط کاري ،رعایت نکات ایمنی ،روش تهیه گزارش کارآموزي و روش ارزشیابی)
مشخصات محل کارآموزي (داراي تجهیزات کافی ،محیط سالم ازنظر اخالق حرفهاي و

2

بهداشت حرفهاي و مرتبط با مباحث کارشناسی مکانیک خودرو مباحث طراحی و
مدیریت تأکید میگردد .با توجه به اهمیت درس کارآموزي در این رشته و مقطع محل
کارآموزي که واحد طراحی و برنامهریزي ندارد ممنوع میباشد).

3

براي بهرهوري بهتر درس کارآموزي در این مقطع ساعت کارآموزي مفید در هرروز 8
ساعت که حداقل  31روز کاري بهغیراز پنجشنبه و جمعه و روزهاي تعطیل خواهد بود.

241

مراحل انجام کارآموزي (تهیه معرفینامه کارآموزي ،رعایت قوانین محل کارآموزي ،تهیه

4

گزارش روزانه ،دقت درروش انجام کارها و شناسایی مشکالت موجود ،ارائه پیشنهاد براي رفع
مشکالت و بهبود وضعیت موجود مطابق با دستورالعمل کارآموزي)

5

انجام کارآموزي بر اساس راهنمایی استاد و سرپرست کارآموزي
تهیه گزارش کارآموزي مطابق با دستورالعمل کارآموزي حداقل شصت صفحه درزمینه

6

کارهاي انجامشده 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.
-

جمع

241

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
آشنایی با محیطهاي صنعتی ،بازار و روابط کاري و انجام دادن کار در محیطهاي صنعتی و تطبیق دادن مطالب یاد گرفتهشده
با صنعت
اعتمادبهنفس در انجام کار ،امانتداري ،مسئولیتپذیري در محیطهاي کاري ،شایستگی حل مسئله ،رعایت قوانین محل
کارآموزي
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ج– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکانیک گرایش خودرو
روش تدریس و ارائه درس
روش انتخاب محل کارآموزي ،مراحل انجام کارآموزي ،رفتار و روابط کاري ،رعایت نکات ایمنی ،روش تهیه گزارش
کارآموزي و روش ارزشیابی
روش سنجش و ارزشیابی درس
ارزشیابی درس کارآموزي بر اساس فرمهاي مربوطه 12،نمره در اختیار استاد کارآموزي بر اساس کیفیت گذراندن کارآموزي،
گزارش کارآموزي و مصاحبه و  8نمره بر اساس مقررات کارآموزي و کیفیت گذراندن کارآموزي در صنعت بر اساس فرم
مربوطه در اختیار سرپرست کارآموزي میباشد.
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 -39-3درس معادالت دیفرانسیل

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

3

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

48

1

نوع درس :پایه

هدف کلی درس :کسب مهارت الزم در حل معادالت دیفرانسیل

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

آشنایی با معادالت دیفرانسیل و تعاریف مقدماتی آن

3

1

2

معادله دیفرانسیل مرتبه اول جداشدنی و همگن

6

1

3

عامل انتگرال ساز و معادله دیفرانسیل کامل

3

1

4

معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول و برنولی و ریکاتی

6

1

6

1

3

1

6

1

9

1

6

1

48

1

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

منحنیها و )...

6

معادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم و باالتر با ضرایب ثابت همگن

7
8
9

روش ضرایب نامعین و روش تغییر پارامترها براي حل معادالت دیفرانسیل مراتب باالتر با
ضرایب ثابت ناهمگن
تبدیالت الپالس و حل معادالت دیفرانسیل به کمک آنها
کاربردهاي فیزیکی معادالت دیفرانسیل مراتب باالتر و آشنایی با دستگاه معادالت دیفرانسیل
–روش حذفی
جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
انتظار میرود دانشجو پس از فراگیري این درس ،توانایی حل معادالت دیفرانسیل را دارا باشد.

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

مؤلف

معادالت دیفرانسیل مقدماتی

ویلیام اي .بویس

معادالت دیفرانسیل

مسعود نیکوکار

معادالت دیفرانسیل و کاربرد
آنها

جرج ف .سیمونز

مترجم
علیاکبر عالم زاده
علی اکبر بابایی-
ابوالقاسم میامئی
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ناشر

سال انتشار

علمی و فنی

1392

آزاده

1396

نشر دانشگاهی

1397

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
مدرس این درس باید حداقل کارشناسی ارشد ریاضی باشد و داراي سابقه تدریس دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل
به مدت  3سال را دارا باشد.
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس داراي حداقل ابعاد  4×5باشد و داراي وایت برد و ویدئو پروژکتور (براي حداقل  3جلسه) باشد.
روش تدریس و ارائه درس
ارائه تعاریف و مثالهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز و آزمونهاي پایانترم و میانترم
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 -41-3درس محاسبات عددي
نوع درس :پایه
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

2

1

تعداد ساعت

32

1

هدف کلی درس :کسب مهارت الزم در حل معادالت غیرخطی و محاسبات تقریبی آنها

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

خطاها و حل معادالت غیرخطی به روشهاي رسم منحنی و جدولبندي مقادیر تابع

3

1

2

تعیین ریشهها با دقت مطلوب به روشهاي دوبخشی و نابجایی

3

1

3

روش تکرار ساده (نقطه ثابت)

3

1

4

مرتبه همگرایی یک دنباله و تعیین ریشهها به روشهاي نیوتن و وتري

3

1

6

1

6

مشتقگیري و انتگرالگیري عددي -قاعده ذوزنقهاي ،سیمپسون و نقطه میانی و رامبرگ

6

1

7

حل عددي معادالت دیفرانسیل -روش بسط تیلور ،اویلر و رونگه-کوتا

5

1

8

حل دستگاههاي معادالت خطی

3

1

32

1

5

درونیابی به کمک چندجملهاي الگرانژ ،تفاضالت تقسیم شده و تفاضالت متناهی و
درونیابی معکوس

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
انتظار میرود دانشجو پس از فراگیري این درس ،توانایی محاسبات مربوط به حل تقریبی معادالت غیرخطی و درونیابی و
انتگرالگیري آنها و حل دستگاهها را دارا باشد.

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

مترجم

مؤلف

محاسبات عددي

اسماعیل بابلیان ،خسرو مالک نژاد

-

محاسبات عددي

مسعود نیکوکار ،محمد تقی درویشی

محاسبات عددي

وحید صدري ،غالمرضا رحیم لو ،علی
اکبر فتاح پور
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ناشر
خسرو مالک نژاد،
اسماعیل بابلیان

سال انتشار
1366

-

گسترش علوم پایه

1398

-

دانشگاه فنی و حرفهاي

1397

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
مدرس این درس باید داراي حداقل کارشناسی ارشد ریاضی باشد و داراي سابقه تدریس دروس ریاضی در دوره کاردانی
حداقل به مدت  3سال را دارا باشد.
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس داراي حداقل ابعاد  4×5باشد و داراي وایت برد و ویدئو پروژکتور (براي حداقل  3جلسه) باشد.
روش تدریس و ارائه درس
ارائه تعاریف و مثالهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز و آزمونهاي پایانترم و میانترم
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 -41-3درس ریاضی مهندسی
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :پایه

هدف کلی درس :دانشجو پس از پایان درس با مفاهیم مشتق و انتگرال توابع مختلط ،تبدیالت فوریه ،حل معادالت دیفرانسیل
با مشتقات جزئی و معادالت گرما و الپالس و موج آشنا میشود.

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

1

اعداد مختلط و توابع مختلط و نگاشتها

2

-

2

مشتق و انتگرال توابع مختلط و قضیه حساب ماندهها

6

-

3

سري فوریه و انتگرال فوریه

6

-

4

تبدیالت فوریه

2

-

5

معادالت دیفرانسیل با مشتقات نسبی ()pde

2

-

6

حل معادله دیفرانسیل با مشتقات نسبی به کمک جداسازي متغیرها و مسئله نخ مرتعش

4

-

7

معادله گرما و معادله الپالس

4

-

8

معادله موج یک متغیره و معادله موج دو متغیره

6

-

32

-

جمع

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

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

مؤلف

مترجم
-

دکتر عبداهلل شیدفر
مسعود نیکوکار-محمد رضا

ریاضی مهندسی

-

عزیزي -حسین دانشمند-
هادي محمدي زرندینی

ریاضیات مهندسی
پیشرفته

سجاد آذر استمال-
اروین کرویت سیگ

عطااهلل مهاجري -هادي
قسمتی
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ناشر
دالفک
نشر گسترش علوم
پایه
اطهران ،آشینا ،فن
آذر

سال انتشار
1386
چاپ دوازدهم
1398
چاپ چهارم
1397
چاپ چهارم

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
دکتري و کارشناسی ارشد رشته ریاضی (کاربردي و محض و )...
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس با تمام امکانات آموزشی در حد  35-41دانشجو
روش تدریس و ارائه درس
مباحثهاي و تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی ،حل تمرینها و آزمونهاي میانترم و پایانترم
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پیوستها

 118

پیوست یک
تجهیزات استاندارد موردنیاز دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفهاي مکانیک خودرو
ردیف

تجهیزات نیمه سرمایهاي

تجهیزات سرمایهاي
کارگاه مکانیک خودرو

1

جک چهارستون

تجهیزات بازنمودن پیچ و مهرههاي معیوب

2

جک دوستون

آچار شمع

3

جک قیچی

اهرم (تایلیور)

4

استند تعمیرات موتور ،جعبهدنده و...

آچار چرخ

5

کمپرسور باد

پتک

6

اگزوز فن دیواري و پرتابل

لوله بر

7

خودرو سواري محرک جلو و عقب (گیربکس معمولی)

هیدرومتر غلظت سنج باطري

8

خودرو سواري گیربکس اتومات

فشارسنج

9

خودرو سواري هیبریدي

پلوس کش

11

خودرو سواري برقی

تجهیزات بازنمودن پیچ و مهرههاي معیوب

11

میز کار

12

ترولی حمل ابزار

خاربازکن

13

کمد ابزار دیواري

بوش کش

14

وان شستشوي قطعات

سیبک کش

15

گیره فلزي

رینگ بازکن

16

صندلی کارگاهی

رینگجمعکن

17

تابلو آموزشی کروز کنترل

فنر سوپاپ جمع کن

18

تابلوي آموزشی سیستمهاي خودرو هیبریدي

آچار فیلتر روغنموتور

19

تابلوي آموزشی سیستمهاي خودرو برقی

جمع کن فنر خودرو

21

ابزار مخصوص تجهیزات خودرو هیبریدي

پولیکش

21

ابزار مخصوص خودرو برقی

بلبرینگ کش

22

عیبیاب خودرو سواري

آچار دو سر رینگی

23

آنالیز دود خودروهاي بنزینی

آچار یکسر تخت یکسر رینگی

24

باالنس چرخ

آچار فرم

25

باالنس درجا

تجهیزات لوله پرچکن

26

الستیک درآر خودروهاي سواري

آچار نیوماتیکی

27

ظرف پایهدار تخلیه روغن

انبردست

28

دستگاه تزریق واسکازین (روغن دنده)

دمباریک

29

گریس پمپ

سیمچین

31

دستگاه ساکشن روغن

گشتاورسنج درجهاي

31

دستگاه تعویض مایع ترمز

ترکمتر
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32
33

تورک متر مشتی

دستگاه تعویض روغن هیدرولیک فرمان
دستگاه تعویض مایع خنککننده و شستشوي مدار خنک
کاري موتور

انبردستی کابل شو

34

دستگاه شستشوي موتور

جعبه بکس میلیمتري

35

پایه دو مرغک

جعبه بکس اینچی

36

خرک تثبیتکننده

آچار آلن ششگوش

37

دستگاه تست و شستشوي انژکتور بنزینی

چکش فلزي

38

دستگاه نشتی سنج سیستم خنک کاري موتور

چکش الستیکی

39

شارژ و تستر باتري

مولتیمتر

41

تستر شمع خودرو

پیچ گشتی

41

تنظیم نور چراغهاي خودرو

پیچ گشتی مشتی

42

سشوار صنعتی

آچار تخت

43

سنگ سنباده رومیزي

آچار دو سر رینگی

44

کپسول اطفاء حریق

آچار یکسر تخت یکسر رینگی

45

تجهیزات جوش برق

قلم فلزي

46

جک موتور درآر

دستگاه پرچ دستی

47

جک گیربکس درآر

جعبه حمل ابزار ،دستی

48

جک چنگکی

فرچه سیمی

49

جک سوسماري

کاردک

51

پرس دستی

سنبه

51

لیفتراک دستی

سوزن خط کش

52

دستگاه تست سیستم انژکتور کامان ریل

سیل زن دستی

53

نیروسنج فنر

شابر

54

تابلو آموزشی سانروف

جعبه بکس آلن خور

55

تابلو آموزشی سقف جمع شونده

سوهان فلزکاري

56

تابلو آموزشی سیستم کنترل الکترونیکی پایداري و شیب
روي

روغندان دستی
زنجیر یا سیمبکسل یا کمربند بلند نمودن قطعات

57

دستگاه شارژ باتري خودرو برقی و هیبریدي پالگ این

58

ماکت آموزشی سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

مته

59

ماکت آموزشی سیستم تعلیق بادي خودرو سواري

حدیده

61

ماکت آموزشی سیستم تعلیق بادي خودرو سنگین

قالویز

61

ماکت آموزشی سیستمهاي الکتریکی خودرو

انبر کالغی

62

دستگاه باالنس تجهیزات فن

انبر قفلی

63

دستگاه هممحور سازي لیزري

آچارفرانسه
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سنگین

64

ابزار شاسی کشی

آچار لوله گیر (شالقی)

65

ابزار مخصوص تعمیر شاسی

فیلر

66

ابزار بررسی رنگ خودرو

زاویهسنج فلزي

67

میکرومتر خارج سنج خطکش دار

68

میکرومتر خارج سنج

69

میکرومتر داخل سنج

71

ساعت عمق سنج

71

ساعت داخل سنج

72

ساعت لقی سنج

73

کابل کمکی باتري

74

کولیس

75

کولیس ساعتی

76

کولیس دیجیتال
شابلون دنده

77

پیچ و مهره

78

خط کش فلزي

79

گونیا

81

متر فلزي

81

میله اندازهگیر دهانه چرخ خودرو

82

بکس قوي

83

جعبه بکس کوچک

84

گیره سر مغناطیسی

85

شلنگ و سرشلنگ

86

ظروف جابجایی مایعات

87

قیف

88

تستر جرقه

89

المپ سیار

91

ذخیره روغنموتور مستعمل

91

ذخیره روغن دنده مستعمل

92

ذخیره روغن هیدرولیک مستعمل

93

ذخیره مایع ترمز مستعمل

94

ذخیره مایع خنککننده موتور مستعمل

95

رطوبتگیر خط نیوماتیک

96

پمپ جابجاي مایعات

97

پالتهاي نگهدارنده قطعات
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98

ورق بر

99

آیینه مکانیکی

111

قیچی دستی
ابزار پنچرگیري

111

تیوپ لس

112

آچار سر والو چرخ

113

پایه مغناطیسی ساعت اندازهگیر

114

کاتر

115

تست المپ

116

تستر مدار الکتریکی

117

هویه تفنگی

118

هویه قلمی

119

هویه چکشی

111

سیم لخت کن

111

کمان اره آهنبر

112

وسایل آببندي سوپاپ

113

چراغ تایمینگ

114

پریز برق سیار

115

گاز انبر دستی

116

مانومتر باد تایر

117

سر شلنگ باد

118

انبر سرب گیر تایر

119

عمق سنج آج تایر

121

ابزار مخصوص رنگ زدن خودرو

121

سنگ فرز دستی

122

استتوسکوپ

123

حرارتسنج (ترمومتر)

124

کشش سنج تسمه تایم موتور (تنشیومتر)

125

کشش سنج تسمه

126

تستر رطوبت مایع ترمز

127

تستر روغنموتور

128

تستر مایع خنککننده موتور

129

کمپرس سنج موتور
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سایر کارگاهها
1

دستگاه جوش گاز

فلومتر

2

دستگاه جوش برق ساده

قیچیهاي برش ورق دستی

3

دستگاه جوش MIG

قیچی گیوتین

4

دستگاه برش پالسما

قالب مدلسازي

5

ابزار مخصوص صافکاري ورق فلزي

6

دستگاه هیدروفورمینگ

7

ابزار مخصوص مدلسازي

8

کوره بوتهاي

9

کوره القایی

11

کوره قوس الکتریکی

11

ماشین تراش ساده

12

ماشین تراش CNC

1

کیت آزمایش فشار هیدرواستایتک و مرکز فشار

2

کیت آزمایش نظریه برنولی

3

کیت آزمایش افت انرژي در وصالهها

4

کیت آزمایش افت انرژي در لولهها

5

کیت آزمایش اثر برخورد جت آب

6

کیت آزمایش جریان داخل یک اریفیس

7

کیت آزمایش آزبورن رینولدز

8

کیت آزمایش گردابههاي اجباري و آزاد

9

کیت آزمایش جریان بر روي سرریزها

سایر آزمایشگاهها

11

کیت آزمایش پمپها (مشخصات پمپ  -سري و
موازي -سانتریفیوژ)

11

کیت آزمایش کاویتاسیون

12

کیت آزمایش تونل باد

13

کیت آزمایش اندازهگیري دبی گازها

14

کیت آزمایش فشار هیدرواستایتک و مرکز فشار

15

کیت آزمایش کشش

16

کیت آزمایش فشار

17

کیت آزمایش پیچش

18

کیت آزمایش برش

19

کیت آزمایش خمش

21

کیت آزمایش خیز
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21

کیت آزمایش کمانش

22

کیت آزمایش فنر

23

کیت آزمایش ضربه

24

کیت آزمایش سختی

25

کیت آزمایش خستگی

26

کیت آزمایش خزش

27

کیت آزمایش مقاومت در برابر سایش

28

کیت آزمایش استفاده از کرنشسنجها

29

تجهیزات آنالیز ارتعاشات

31

تجهیزات بررسی ترموگرافی

31

تجهیزات بررسی اکوستیک امیشن
سایت رایانه
سایت مجهز به حداقل  15رایانه با قابلیت کار با

1

نرمافزارهاي تحلیلی مکانیک و تخصصی مکانیک
خودرو مانند انسیس فلوئنت و جی تی پاور و متلب و
...
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پیوست دو
نیروي انسانی استاندارد موردنیاز دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفهاي مکانیک خودرو
دوره

ردیف

عنوان مدرک
تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی
ارشد

سابقه
تدریس
دکترا

دروس مجاز به تدریس

و تجربه
کاري

مهندسی مکانیک
1

خودرو (تمامی

■

■

 5سال

تمام دروس تخصصی

گرایشها)
طراحی موتورهاي پیستونی و شبیهسازي
مهندسی خودرو
2

گرایش قواي

رایانهاي -ترمودینامیک
■

■

تمام دروس اصلی و تخصصی مهندسی
خودرو (بهشرط تجربه کار عملی در آن

محرکه خودرو

حوزه)
مهندسی خودرو
3

گرایش
سیستمهاي

دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین-
■

■

طراحی سیستمهاي هدایت و کنترل و
شبیهسازي رایانهاي

دینامیکی خودرو

مقاومت مصالح  -2طراحی اجزا -دینامیک-
4

مهندسی مکانیک
طراحی کاربردي

■

■

 5سال

■

■

 5سال

ارتعاشات-کنترل -دینامیک ماشین
تمام دروس تخصصی مهندسی خودرو
(بهشرط تجربه کار عملی در آن حوزه)
مکانیک سیاالت  -2ترمودینامیک  -2انتقال

5

مهندسی مکانیک
-تبدیل انرژي

حرارت
تمام دروس تخصصی مهندسی خودرو
(بهشرط تجربه کار عملی در آن حوزه)
روشهاي ساخت و تولید قطعات خودرو-

مهندسی
6

مکانیک-ساخت

■

کارگاه روشهاي ساخت و تولید قطعات

■

خودرو  -1کارگاه روشهاي ساخت و

و تولید
7

مهندسی
متالوژي -مواد

تولید قطعات خودرو 2
■

■

 5سال

مهندسی ساخت
8

و تولید-

■

■

جوشکاري
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 2سال

کاربرد مصالح مهندسی در خودرو
کارگاه روشهاي ساخت و تولید قطعات
خودرو 1

