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برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهای ساخت و تولید
شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای در بیست و یکمین جلسه تاریخ  ،1911/11/1برنامه
درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهای ساخت و تولید را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده  )1این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  1011وارد دانشگاهها و موسسههای آموزش
عالی میشوند قابل اجرا است.
ماده  )2این برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهای ساخت و تولید از نیمسال اول سال
تحصیلی  1011-1011جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی ساخت و
تولید-قالب سازی مصوب جلسه شماره  011به تاریخ  ،1971/7/11کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی
تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار مصوب جلسه شماره  011به تاریخ  1971/7/11و کارشناسی ناپیوسته
رشته مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشهکشی صنعتی مصوب جلسه شماره  010به تاریخ  1921/11/22شورای
عالی برنامهریزی میشود.
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  1011-1011به مدت  9سال قابل اجرا است و پس از آن به
بازنگری نیاز دارد.

ابراهیم صالحی عمران
رئیس شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای

سید حیدر میرفخر الدینی

سپیده بارانی

نایب رئیس شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای

دبیر شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای
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فصل اول :مشخصات کلی
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 -1-1مقدمه
هدف آموزشهاي صحیح باید به سوي تکامل مهارتهاي فردي و تیمی خالق براي ایجاد فناوري و تولید ثروت ملی،
پیشرفت و رفاه جامعه باشد که این رویکرد عالوه بر سیاستگذاري ،تصمیمسازي و تصمیمگیري درست ،مستلزم گسترش و
پیشرفت زیرساختهاي آموزشی تبدیل دانش به فناوري است .در این راستا رشته مهندسی حرفهاي ساخت و تولید یکی از
مهمترین رشتههایی است که میتواند این نقش را به بهترین نحو ایفا نموده و باعث ارتباط هرچه بیشتر صنعت با دانشگاه شده
و علم را به ثروت تبدیل کند .این امر از طریق مدیریت ،طراحی ،برنامهریزي و نظارت بر ساخت و تولید در صنایع مختلف
در کشور توسط فارغالتحصیالن رشته ساخت و تولید میسر میشود ،چرا که این رشته بیشترین واحدهاي کاربردي و مهارتی
را داشته و از نظر سرفصل دروس به صنعت نزدیکترین بوده و در آن اکثر نیازهاي ساخت و تولید صنعت به خوبی دیده
شده و در صورت اجراي صحیح آموزشهاي در نظر گرفته شده میتواند مرتفعکننده نیازهاي صنعت میباشد .با پیشرفت
سریع صنایع ،دانشگاه فنی و حرفهاي جهت تربیت نیروي انسانی مسلط به دانش فنی روز دنیا ،داراي خالقیت و مهارت کار
تیمی ،اقدام به بازنگري سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی ساخت و تولید براساس آخرین نیازهاي صنعت
جهت همگام شدن با این پیشرفت و تأمین نیروي انسانی مورد نیاز نموده است.

 -2-1تعریف
دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفهاي ساخت و تولید از مجموعه هاي آموزش عالی فنی و حرفهاي بوده که با بررسی
نظام طبقهبندي بینالمللی مشاغل ( )ISCO-18و برنامهریزي آموزشی  DACUMتهیه و تدوین شده است؛ که دست یافتن
به آن نیاز به گذراندن دروس نظري و عملی است که فرد را براي مدیریت ،طراحی ،برنامهریزي و نظارت جهت ساخت و
تولید ماشینآالت ،قطعات صنعتی و ابزارهاي تولیدي با تکیه بر خالقیت ،کار تیمی ،اخالق حرفهاي و علمی آماده میکند.

 -3-1هدف
هدف دوره تربیت نیروي انسانی است تا بتوانند در تیمهاي کاري براي طراحی کارخانههاي تولیدي مختلف ،طراحی خطهاي
تولید ،مدیریت ساخت و تولید ،برنامهریزي تولید ،تدوین تکنولوژي تولید و نظارت بر آنها نقش اساسی را ایفا نمایند.
همچنین هدف از تربیت چنین مهندسانی این است که قادر باشند در صنایعی مانند :ماشینسازي ،ابزارسازي ،خودروسازي،
صنایع کشاورزي ،صنایع هوایی ،صنایع تسلیحاتی ،ریختهگري ،جوشکاري ،تعمیرات و نگهداري ،فرم دادن فلزات و کارخانه-
هاي مختلف ساخت و تولید ماشینآالت و قطعات صنعتی مشغول به کار شده و نظارت و بهرهبرداري صحیح از ماشینآالت
و اجراي صحیح طرحها و پروژههاي ساخت و تولید را عهدهدار شوند.

 -4-1اهمیت و ضرورت
این رشته دانشگاهی باید پاسخگوي نیازهاي صنایع تولیدي کشور باشد و نقش مهمی در ارتباط صنعت با دانشگاه دارد ،به
گونهاي که از آن به عنوان حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه یاد میشود .دانشجوي مهندسی حرفهاي ساخت و تولید در طی
تحصیل خود با انواع روشها ،ابزارها و فرایندهاي تولید سنتی و مدرن آشنا میشود تا بتواند پس از فارغالتحصیلی ،فرایند
تولید یک محصول را برنامهریزي نماید و پس از بررسی امکانات موجود ،بهینهترین روش تولید آن محصول را با حداقل
هزینه پیشنهاد دهد .این رشته ،جامعترین و پرکاربردترین گرایش تخصصی مهندسی مکانیک میباشد .همچنین این رشته
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دانشگاهی در تعامل با رشته هاي مهندسی مختلفی نظیر مهندسی برق ،مهندسی صنایع و مهندسی مواد نیز میباشد .دروس این
گرایش بر خالف گرایشهاي دیگر بیشتر به صورت عملی بوده و دانشجویان بایستی استعداد کارهاي فنی را داشته تا بتوانند
در این رشته موفق باشند .به طور کلی دانشجویان با یادگیري مباحث تئوري به پیادهسازي آنها در عمل میپردازند .ساخت و
تولید رشتهاي از مهندسی است که به تحصیالت و تجاربی نیازمند است تا رویههاي مهندسی در پروسههاي تولید و شیوههاي
تولید را در صنعت متوجه شده ،به کار گیرد و کنترل کند و به توان برنامهریزي در فرایندهاي تولید نیازمند است تا درباره
ابزارها ،روندها و ماشینآالت و تجهیزات تحقیق کند و آنها را بهبود بخشد و امکانات و سیستمها را براي تولید محصوالت
با کیفیت و هزینه پایین ،بهینه یابی کرده و الزامات و استاندارهاي مورد نیاز را همزمان اجرا نماید.
یکی دیگر از ظرفیتهاي این رشته بررسی پروژههاي طراحی و راهاندازي واحدهاي صنعتی و تولیدي ،بررسی قراردادهاي
مربوط به خرید خطهاي تولید و ماشینآالت ،امکانسنجیها و هزینهها میباشد تا از خریدهاي غیر کارشناسی و اتالف منابع
مالی و انسانی و ملی جلوگیري گردد.
همچنین این رشته در بسیاري از دانشگاههاي مطرح و تراز اول دنیا نظیر ،NUS Singapore ،Cambridge ،MIT
،Miami University ،Tennessee State University ،Georgia Southern University ،Texas State
 University of Calgary ،University of Ontario ،University of Nottinghamو  ...با عنوان
( )Manufacturingبرگزار میگردد.

 -5-1نقش و توانایی فارغالتحصیالن
دروس مرتبط

نقش و توانایی فارغالتحصیالن
انتخاب ماشینآالت صنعتی براي راهاندازي کارخانجات و

مقاومت مصالح  ،2طراحی اجزاء ماشینهاي ابزار ،ریاضی

کارگاههاي تولیدي و صنعتی و شرکتهاي تحقیقاتی و

مهندسی ،طراحی و تحلیل مهندسی به کمک رایانه  CAEو

مشاورهاي

نقشهکشی رایانهاي

طراحی و راهاندازي کارگاههاي ساخت قطعات صنعتی

طراحی و مدیریت خط تولید و دروس تخصصی

برنامهریزي فرایند تولید در کارگاههاي ساخت و تولید

طراحی و مدیریت خط تولید و برنامهریزي فرایند

سرپرستی و کنترل فرایند تولید در کارگاههاي ساخت و تولید

دروس تخصصی

نظارت بر کنترل کیفیت محصوالت تولیدي با استفاده از

سیستمهاي اندازهگیري دقیق و کنترل کیفیت

سیستمهاي اندازهگیري

مقاومت مصالح  ،2طراحی اجزاء ماشینهاي ابزار ،ریاضی

طراحی و تحلیل قطعات صنعتی با استفاده از نرمافزارهاي

مهندسی ،طراحی و تحلیل مهندسی به کمک رایانه  CAEو

طراحی و تحلیل

نقشهکشی رایانهاي

نظارت بر تستهاي مخرب و غیر مخرب جهت ارزیابی

مقاومت مصالح  2و تستهاي غیر مخرب

محصول
مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطالعات

دروس تخصصی

فنی

ساخت و تولید به کمک رایانه

نظارت بر نحوه استفاده از دستگاهها ،تجهیزات و ابزارهاي
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مدلسازي پیشرفته از جمله پرینتر سهبعدي ،اسکنر سهبعدي
و طراحی و ساخت قطعات و مدلها با استفاده از آنها
مقاومت مصالح  ،2طراحی اجزاء ماشینهاي ابزار ،ریاضی

طراحی ،پیادهسازي و تحلیل سیستمهاي تولیدي با استفاده از

مهندسی ،طراحی و تحلیل مهندسی به کمک رایانه ،CAE

نرمافزارهاي کامپیوتري

ساخت و تولید به کمک رایانه
طراحی و مدیریت خط تولید ،توانایی ماشینکاري،

بهینهسازي سیستمهاي تولید

ماشینابزار تولیدي و دروس تخصصی
کنترل کیفیت ،توانایی ماشینکاري ،ماشینابزار تولیدي ،تجزیه

تدوینگر روش ساخت و تولید و تکنولوژي تولید

و تحلیل نقشههاي صنعتی و برنامهریزي فرایند
کنترل کیفیت و طراحی و مدیریت خط تولید

سیستمهاي تضمین کیفیت

طراحی و مدیریت خط تولید ،ساخت به کمک کامپیوتر
( ،)CAMتجزیه و تحلیل نقشههاي صنعتی ،طراحی و

تهیه نقشههاي صنعتی کارخانهها و کارگاهها

تحلیل به کمک کامپیوتر ( )CAEو نقشهکشی رایانهاي
توانایی ماشینکاري ،ماشینابزار تولیدي و برنامهریزي فرایند

تعیین ابزارهاي الزم براي ساخت قطعات مختلف

کنترل کیفیت ،سیستمهاي اندازهگیري دقیق ،توانایی

پیشبینی و بهینهسازي کیفیت سطح و پارامترهاي ماشینکاري

ماشینکاري و ماشینابزار تولیدي

انتخاب و طراحی ابزار و تعیین پارامترهاي ماشینکاري

توانایی ماشینکاري و ماشینابزار تولیدي

کالیبراسیون ماشینهاي ابزار

کنترل کیفیت ،توانایی ماشینکاري و ماشینابزار تولیدي
ساخت به کمک کامپیوتر ( ،)CAMطراحی و تحلیل به

طراحی و مدلسازي و ساخت پروتزهاي انسانی

کمک کامپیوتر ( )CAEو نقشهکشی رایانهاي

طراحی و تحلیل قالبهاي صنعتی مختلف و تدوین روش

اصول طراحی قالبهاي صنعتی ،طراحی قالبهاي آهنگري و

ساخت و مونتاژ قالبها

طراحی قالبهاي ریختهگري

 -6-1مشاغل قابل احراز
دروس مرتبط

شغل
مدیر تولید ماشینآالت و قطعات صنعتی

دروس تخصصی

برنامهریز تولید

طراحی و مدیریت خط تولید و برنامهریزي فرایند

سرپرست کارگاههاي ماشینابزار

دروس تخصصی
مقاومت مصالح  ،2طراحی اجزاء ماشینهاي ابزار،
ریاضی مهندسی ،طراحی و تحلیل مهندسی به کمک

طراح قطعات صنعتی

رایانه ( )CAEو نقشهکشی رایانهاي
دروس تخصصی

طراح خطوط تولید در صنایع مختلف

سیستمهاي اندازهگیري دقیق و سیستمهاي کنترل کیفیت

سرپرست آزمایشگاه اندازهگیري دقیق و کنترل کیفیت

در ساخت و تولید

کارشناس خدمات آموزش در شرکتهاي مرتبط فنی

دروس تخصصی

مربی مراکز آموزش فنی و حرفهاي

دروس تخصصی
9

ساخت به کمک کامپیوتر ( ،)CAMتجزیه و تحلیل
نقشههاي صنعتی ،طراحی و تحلیل به کمک کامپیوتر

طراح ماشینهاي ابزار

( )CAEو مکانیزمهاي ماشینهاي ابزار و نقشهکشی
رایانهاي

سرپرست واحد ماشینکاري و ابزارسازي

دروس تخصصی و توانایی ماشینکاري

مهندس تولید و برنامهریزي

دروس تخصصی ،کنترل کیفیت و برنامهریزي فرایند

طراح ابزارهاي ماشینکاري

دروس تخصصی و توانایی ماشینکاري
دروس تخصصی ،برنامهریزي فرایند و طراحی و

تدوین روش تولید و تکنولوژي تولید

مدیریت خط تولید
کنترل کیفیت و سیستمهاي اندازهگیري دقیق

تضمین کیفیت

دروس تخصصی ،طراحی و مدیریت خط تولید ،ساخت
طراحی ،پیادهسازي و تحلیل سیستمهاي تولیدي با استفاده از نرم-

به کمک کامپیوتر  ،CAMتجزیه و تحلیل نقشههاي

افزارهاي کامپیوتري

صنعتی ،طراحی و تحلیل به کمک کامپیوتر  CAEو
نقشهکشی رایانهاي
دروس تخصصی

بهینهسازي سیستمهاي تولید

دروس تخصصی ،ساخت به کمک کامپیوتر ،CAM
تجزیه و تحلیل نقشههاي صنعتی ،طراحی و تحلیل به

تهیه نقشههاي صنعتی کارخانهها و کارگاهها

کمک کامپیوتر  CAEو نقشهکشی رایانهاي
طراح انواع قطعات و مجموعههاي صنعت خودرو ،صنعت ریلی،
صنایع غذایی ،صنایع لوازمخانگی ،صنایع کشاورزي ،صنایع نفت،
گاز ،پتروشیمی و نیروگاهی ،صنایع معدنی ،صنایع نساجی ،صنایع

دروس تخصصی

چرم ،کیف و کفش ،صنایع چوب و کاغذ ،انواع ماشینآالت
صنعتی و انواع ابزارآالت تولید ،مونتاژ و کنترل
طراح انواع ماشینآالت صنعتی ،ابزارآالت تولید ،مونتاژ و کنترل،
سیستمهاي اتوماتیک خطوط تولید و مونتاژ ،محصوالت آموزشی،
کودک و اسباب بازي ،قطعات و مجموعههاي صنایع ساختمانی،

دروس تخصصی

کاشی ،سرامیک و محصوالت چینی و قطعات و مجموعهها و
ماشینآالت صنایع شوینده و بهداشتی
ساخت به کمک کامپیوتر ( ،)CAMطراحی و تحلیل

طراح و مدلساز پروتزهاي انسانی

به کمک کامپیوتر ( )CAEو نقشهکشی رایانهاي
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 -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 16
ساعت 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 121
ساعت در نیمسال میباشد.

 -8-1ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
الف -دانشآموختگان کاردانی پیوسته ساخت و تولید و رشتههاي مرتبط
ب -ثبتنام و احراز شرایط قبولی سازمان سنجش
ج -دارا بودن توانایی جسمانی الزم و شرایط عمومی

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

تعداد واحد

درصد
(برحسب ساعت)

درصد مجاز

تعداد ساعت

درصد
(برحسب ساعت)

درصد مجاز

نظري

49

71

 25تا 65

784

42

 25تا 45

عملی

21

31

 35تا 75

1164

58

 55تا 75

71

111

111

1848

111

111

جمع

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

نوع درس

تعداد واحد برنامه درسی

حداقل

حداکثر

موردنظر

جبرانی (بدون احتساب)

1

6

4

عمومی

9

9

9

مهارت عمومی

2

4

2

پایه

5

11

8

تخصصی

44

51

45

اختیاري

6

8

6

68

82

71

جمع

11

فصل دوم :عناوین دروس
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 -1-2جدول دروس جبرانی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي ساخت و تولید
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

طراحی به کمک رایانه CAD

2

1

64

64

2

کارگاه ماشینابزار

2

1

64

64

4

1

128

128

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 ساخت و تولید
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

پیشنیاز

هم نیاز

 -3-2جدول دروس مهارت عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي ساخت و تولید
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

مهارتهاي مسئلهیابی و تصمیمگیري

2

32

1

32

2

بازاریابی مجازي

2

16

32

48

2

-

-

-

جمع
* گذراندن  2واحد از دروس فوق الزامی است.
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پیشنیاز

هم نیاز

 -4-2جدول دروس پایه دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي ساخت و تولید
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

ریاضی کاربردي

3

48

1

48

2

معادالت دیفرانسیل

3

48

1

48

3

ریاضی مهندسی

2

32

1

32

جمع

8

128

1

128

پیشنیاز

هم نیاز

ریاضی کاربردي

 -5-2جدول دروس تخصصی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي ساخت و تولید
تعداد

تعداد ساعت

واحد

نظري

عملی

جمع

1

ساخت به کمک رایانه CAM

2

16

64

81

2

مکانیزمهاي ماشینهاي ابزار

2

16

64

81

3

مقاومت مصالح 2

2

32

1

32

4

طراحی اجزاء ماشینهاي ابزار

2

32

1

32

2

16

32

48

6

مدلسازي و ریختهگري و کارگاه

2

16

64

81

7

تستهاي غیر مخرب و آزمایشگاه

2

16

48

64

8

توانایی ماشینکاري

3

32

64

96

9

روشهاي تولید مخصوص

2

32

1

32

11

برنامهریزي فرایند

2

16

48

64

11

زبان تخصصی

2

32

1

32

12

تجزیه و تحلیل نقشههاي صنعتی

2

16

48

64

13

دینامیک و ارتعاشات

2

32

1

32

14

رباتیک

2

32

1

32

2

16

64

81

ردیف

5

نام درس

سیستمهاي اندازهگیري دقیق و
آزمایشگاه

پیشنیاز

توانایی ماشینکاري
مقاومت مصالح 2

سیستمهاي اندازه
گیري دقیق و
آزمایشگاه
ماشینابزار تولیدي
و تجزیه و تحلیل
نقشههاي صنعتی

معادالت دیفرانسیل
سیستمهاي کنترل
خطی در ساخت و
تولید

15

طراحی و تحلیل مهندسی به کمک
رایانه CAE

ساخت به کمک
رایانه- CAM
طراحی اجزاء
14

هم نیاز

ماشینهاي ابزار و
ریاضی مهندسی
16

طراحی قالبهاي صنعتی

2

16

64

81

17

مدیریت خط تولید

2

32

1

32

2

16

64

81

معادالت دیفرانسیل

19

ماشینابزار تولیدي

2

16

64

81

توانایی ماشینکاري

21

ترمودینامیک و انتقال حرارت

2

32

1

32

ریاضی کاربردي

21

پروژه

3

1

1

1

22

کارآموزي

1

1

121

121

45

464

818

1272

18

سیستمهاي کنترل خطی در ساخت و
تولید

جمع

15

 -6-2جدول دروس اختیاري دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي ساخت و تولید
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

طراحی قالبهاي آهنگري

2

16

64

81

2

طراحی قالبهاي ریختهگري

2

16

64

81

3

طراحی ابزار

2

16

64

81

4

طراحی و ساخت ماشینهاي CNC

2

16

64

81

5

اصول شکلدهی فلزات

2

32

1

32

6

روشهاي ساخت میکرو و نانو

2

32

1

32

7

کنترل کیفیت

2

16

48

64

8

جوشکاري نوین

2

16

48

64

9

پروسه طراحی و مستندات ساخت

2

16

48

64

11

مهندسی معکوس

2

16

48

64

11

نقشهکشی رایانهاي

2

16

48

64

6

-

-

-

پیشنیاز
مقاومت مصالح 2
و ساخت به کمک
رایانه CAM
مقاومت مصالح 2
و ساخت به کمک
رایانه CAM
توانایی ماشینکاري
و طراحی اجزاء
ماشینهاي ابزار
طراحی اجزاء
ماشینهاي ابزار
مقاومت مصالح 2
و ساخت به کمک
کامپیوتر CAM
توانایی ماشینکاري
و روشهاي تولید
مخصوص

جمع
* گذراندن  6واحد از دروس فوق الزامی است.
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مدیریت خط تولید

هم نیاز

 -7-2جدول ترم بندي پیشنهادي دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي ساخت و تولید
 -1-7-2نیمسال اول
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

ریاضی کاربردي

3

48

1

48

2

سیستمهاي اندازهگیري دقیق و آزمایشگاه

2

16

32

48

3

مدلسازي و ریختهگري و کارگاه

2

16

64

81

4

روشهاي تولید مخصوص

2

32

1

32

5

زبان تخصصی

2

32

1

32

6

تجزیه و تحلیل نقشههاي صنعتی

2

16

48

64

2

32

1

32

2

32

1

32

1

1

32

32

18

224

176

411

7
8
9

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

پیشنیاز

 -2-7-2نیمسال دوم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

معادالت دیفرانسیل

3

48

1

48

2

ساخت به کمک رایانه CAM

2

16

64

81

3

مقاومت مصالح 2

2

32

1

32

4

تستهاي غیر مخرب و آزمایشگاه

2

16

48

64

5

توانایی ماشینکاري

3

32

64

96

6

مدیریت خط تولید

2

32

1

32

7

ترمودینامیک و انتقال حرارت

2

32

1

32

2

32

1

32

18

241

176

416

8

یک درس از گروه درسی
«تاریخ تمدن اسالمی»
جمع

17

پیشنیاز

ریاضی کاربردي
سیستمهاي اندازهگیري
دقیق و آزمایشگاه
ریاضی کاربردي

 -3-7-2نیمسال سوم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

واحد

نظري

عملی

جمع

1

ریاضی مهندسی

2

32

1

32

ریاضی کاربردي

2

مکانیزمهاي ماشینهاي ابزار

2

16

64

81

توانایی ماشینکاري

3

طراحی اجزاء ماشینهاي ابزار

2

32

1

32

مقاومت مصالح 2

4

طراحی قالبهاي صنعتی

2

16

64

81

مقاومت مصالح 2

5

سیستمهاي کنترل خطی در ساخت و تولید

2

16

64

81

معادالت دیفرانسیل

6

دینامیک و ارتعاشات

2

32

1

32

معادالت دیفرانسیل

7

ماشینابزار تولیدي

2

16

64

81

توانایی ماشینکاري

8

درس اختیاري

2

-

-

-

9

درس اختیاري

2

-

-

-

11

یک درس از گروه درسی «انقالب اسالمی»

2

32

1

32

21

-

-

-

جمع

 -4-7-2نیمسال چهارم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

برنامهریزي فرایند

2

16

48

64

2

رباتیک

2

32

1

32

2

16

64

81

4

درس مهارت عمومی

2

-

-

-

5

درس اختیاري

2

-

-

-

6

پروژه

3

1

1

1

7

کارآموزي

1

1

121

121

14

-

-

-

پیشنیاز
ماشینابزار تولیدي و تجزیه
و تحلیل نقشههاي صنعتی
سیستمهاي کنترل خطی در
ساخت و تولید
ساخت به کمک رایانه

3

طراحی و تحلیل مهندسی به کمک رایانه
CAE

 ،CAMطراحی اجزاء
ماشینهاي ابزار و ریاضی
مهندسی

جمع

18

فصل سوم :سرفصل دروس
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 -1-3درس ریاضی کاربردي

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

3

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

48

1

نوع درس :پایه

هدف کلی درس :کسب مهارت الزم در محاسبات و تجزیه و تحلیل بحث ریاضی در دروس تخصصی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

6

1

9

1

3

رویههاي فضایی و بررسی آنها

3

1

4

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

6

1

6

1

3

1

6

1

3

1

6

1

48

1

1
2

5
6
7
8
9

دستگاه مختصات فضایی (سه بعدي) و بردار در فضاي سه بعدي ،معادله خط و صفحه در
فضا
یادآوري ماتریس و دترمینان؛ اعمال سطري مقدماتی ماتریسها ،وارون ماتریس ،حل دستگاه
معادالت خطی به روشهاي کرامر و حذفی گاوس ،مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه

تابع دو و سه متغیره ،بررسی مشتقات نسبی و ضمنی ،گرادیان و معادله صفحه مماس و خط
قائم بر رویه
دستگاه مختصات قطبی ،استوانهاي و کروي
انتگرال دوگانه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن – حل انتگرالهاي دوگانه به کمک
تعویض ترتیب انتگرالگیري و تغییر متغیر قطبی
انتگرال سهگانه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن ،مختصات استوانهاي و کروي
میدان برداري ،دیورژانس و کرل ،انتگرالهاي خط ،قضایاي گرین و استوکس و انتگرال سطح،
محاسبه شار میدان
جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
انتظار می رود دانشجو پس از فراگیري این درس ،توانایی محاسبات مربوط به حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره
را در دروس تخصصی دارا باشد.

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
حساب دیفرانسیل و انتگرال
و هندسه تحلیلی جلد دوم

مترجم

مؤلف
جرج توماس و راسال فینی

ناشر

مهدي بهزاد ،سیامک

مرکز نشر

کاظمی و علی کافی

دانشگاهی

سال انتشار
1396

ریاضی عمومی 2

مسعود نیکوکار و محمد شفیعی

-

گسترش علوم پایه

1396

ریاضی عمومی 2

محمدعلی کرایهچیان

-

نشر تمرین

1394

21

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد ریاضی داراي سابقه تدریس دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت  3سال را دارا باشد.
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کالس داراي حداقل ابعاد  4×5باشد و داراي وایتبورد و ویدئوپروژکتور باشد.
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی با 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

21

 -2-3درس معادالت دیفرانسیل
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

3

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

48

1

نوع درس :پایه

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

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

6

1

6

1

3

1

6

1

8

تبدیالت الپالس و حل معادالت دیفرانسیل به کمک آنها

9

1

9

کاربردهاي فیزیکی معادالت دیفرانسیل مراتب باالتر و آشنایی با دستگاه معادالت دیفرانسیل

6

1

48

1

5
6
7

کاربردهاي هندسی و فیزیکی معادالت دیفرانسیل مرتبه اول (مسیرهاي قائم و پوش
منحنیها و )...
معادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگون
روش ضرایب نامعین و روش تغییر پارامترها براي حل معادالت دیفرانسیل مراتب باالتر با
ضرایب ثابت ناهمگون

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
دانشجو پس از فراگیري این درس ،مهارتهاي الزم را در حل انواع معادالت دیفرانسیل مرتبه اول و دوم کسب میکند.

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
مقدمات معادالت دیفرانسیل و
مسائل مقدار مرزي
معادالت دیفرانسیل
معادالت دیفرانسیل

مؤلف

مترجم

ویلیام بویس و ریچارد محمدرضا سلطانپور
دیپریما

و بیژن شمس

دکتر مسعود شفیعی و
دکتر مسعود ساروي
دکتر مسعود نیکوکار

22

ناشر

سال انتشار
1397

نشر دانشگاهی

آخرین
ویراستاري

-

دانشگاه فنی و حرفهاي

1394

-

آزاده

1394

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد ریاضی و داراي سابقه تدریس دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت  3سال را دارا باشد.
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کالس داراي حداقل ابعاد  4×5باشد و داراي وایتبورد
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی با 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

23

 -3-3درس ریاضی مهندسی

نظري

عملی

پیشنیاز :ریاضی کاربردي

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

دانش :اعداد مختلط و توابع مختلط

2

1

2

دانش :مشتق و انتگرال توابع مختلط و قضیه حساب مانهها

6

1

3

دانش :سري فوریه و انتگرال فوریه

6

1

4

دانش :تبدیالت فوریه

2

1

5

دانش :معادالت دیفرانسیل با مشتقات نسبی ()pde

2

1

6

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

4

1

7

دانش :معادله گرما و معادله الپالس

4

1

8

دانش :معادله موج یک متغیره و معادله موج دو متغیره

6

1

32

1

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
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

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار
1386

ریاضی مهندسی

-

دکتر عبداهلل شیدفر

دالفک

چاپ
دوازدهم

مسعود نیکوکار-محمد رضا
ریاضی مهندسی

-

عزیزي -حسین دانشمند-

نشر گسترش علوم پایه

هادي محمدي زرندینی
سجاد آذر استمال،
ریاضی مهندسی پیشرفته

اروین کرویت سیگ

عطا اهلل مهاجري و
هادي قسمتی
24

اطهران ،آشینا ،فن آذر

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 و 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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 -4-3درس ساخت به کمک رایانه CAM
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :اصول ساخت به کمک کامپیوتر و روش استفاده از تکنولوژيهاي روز مهندسی معکوس و سیستمهاي
ساخت و تولید به کمک کامپیوتر

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :معرفی چرخه طراحی و ساخت و نقش  CAD/CAMدر این چرخه با معرفی یک
1

مثال محصول براي این چرخه

2

1

مهارت- :
دانش :طراحی مفهومی و روشهاي آن ،بهینهسازي طراحی و روشهاي  ESOو ،BESO
2

طراحی براي ساخت  DFMو طراحی براي مونتاژ  DFAو طراحی براي دمونتاژ DFDA

2

1

مهارت- :
3

دانش :تکنولوژي گروهی ( )Group Technologyو کاربردهاي آن در CAD/CAM
مهارت- :

1

1

دانش :هوش مصنوعی مبتنی بر قانون و کاربرد آن در ساخت و تولید
4

مهارت :برنامهنویسی یک مثال براي هوش مصنوعی مبتنی بر قانون و کاربرد آن در ساخت و

2

8

تولید
دانش :سیستمهاي تولید و نقش کامپیوتر در آنها (سیستم تولید انعطافپذیر  ،FMSسیستم
5

تولید یکپارچه شده کامپیوتري  ،CIMSسیستم تولید به هنگام  ،JITساخت مجازي و
کاربرد اینترنت در ساخت و تولید)

3

1

مهارت- :
دانش :مراحل شبیهسازي فرایندهاي ماشینکاري در یک نرمافزار ( CAMمانند
6

 MasterCAM ،POWERMillو  )...و تهیه کد ماشینکاري CNC
مهارت :مراحل شبیهسازي فرایندهاي ماشینکاري در یک نرمافزار ( CAMمانند

1

4

 MasterCAM ،POWERMillو  )...و تهیه کد ماشینکاري  CNCبا یک مثال عملی
7
8
9

دانش :استراتژيهاي خشنکاري در نرمافزار CAM
مهارت :کار کردن با استراتژيهاي خشنکاري در نرمافزار CAM
دانش :استراتژيهاي پرداخت در نرمافزار CAM
مهارت :کار کردن با استراتژيهاي پرداخت در نرمافزار CAM
دانش- :
مهارت :تمرین نرمافزار  CAMبا مثالهاي متنوع صنعتی و اجراي کد ماشینکاري تهیه شده
26

2

8

2

8

1

8

حداقل یک قطعه در دستگاه CNC
11
11
12
13
14

دانش :پرینترهاي سهبعدي و نقش آنها در ساخت و تولید
مهارت :کار کردن با پرینتر سهبعدي و نرمافزارهاي مربوطه
دانش :مهندسی معکوس و روشهاي آن
مهارت- :
دانش :اسکنر سهبعدي و کاربرد آن در CAD/CAM
مهارت :کار کردن با دستگاه اسکنر سهبعدي
دانش- :
مهارت :انجام یک پروژه مهندسی معکوس از اسکن تا ماشینکاري یا پرینتر سهبعدي
دانش- :
مهارت :بازدید از مراکز صنعتی مربوطه
جمع

1

8

1

1

1

8

1

8

1

1

16

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 توانایی کار با نرمافزار تهیه کد ماشینکاري ،توانایی انجام مهندسی معکوس محصوالت مختلف صنعتی ،توانایی ارائه نمونهاولیه محصوالت مختلف با روشهاي مختلف  ،CAD/CAMتوانایی کار با دستگاه اسکنر سهبعدي و نرمافزارهاي مربوطه
و توانایی کار با دستگاه پرینتر سهبعدي و نرمافزارهاي مربوطه
 -مسئولیتپذیري ،خالقیت ،رعایت اخالق حرفهاي و رعایت نکات ایمنی حین انجام کار

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
اساس سیستمهايCAD/CAM/CAE

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
CAD/CAM/CAE
CAD/CAM: Computer-Aided
Design and Manufacturing
The 3D Printing Handbook
Technologies, Design and
Aplication

مؤلف

مترجم

محسن شاکري و
منوچهر رهی

Groover, M.
E. Zimmers
Ben Redwood,
Filemon Schöffer
& Brian Garret

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
CAD/CAM/CAE

و احسان شکوري

یکپارچه به کمک رایانه
طراحی و تولید به کمک رایانه در صنایع
خودروسازي ایران

-

محمدحسین صادقی

محمدحسین صادقی

اتوماسیون ،سامانه هاي تولید و ساخت

-

مایکل پ .گروور

ناشر
انتشارات دانشگاه
مازندران
عابد

سال انتشار
1385
1393

-

Pearson

1984

-

-

2117

-

عابد ،مهرگان قلم

1393

سیدمحسن

دانشگاه صنعتی

صفوي

اصفهان

1389

موسسه آموزشی و
-

رضا حسنوي

تحقیقاتی صنایع
دفاعی

27

1376

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
مبانی تکنولوژي طراحی و تولید به کمک
کامپیوتر CAD/CAM

آیدین سلیمیاصل
و مقصود شلوندي

-

دانشگاه پیام نور

1398

مؤسسه آموزشی و
تحقیقاتی صنایع

رضا حسنوي

1379

دفاعی

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کارگاه  CNCو  CAD/CAMبا مساحت حداقل  211متر
ست کامل کامپیوتر  15عدد 1 ،دستگاه فرز  CNCسه محوره 1 ،دستگاه پرینتر سهبعدي و  1دستگاه اسکنر سهبعدي
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
عملی :انجام عملی کار با نرمافزارهاي مرتبط با تهیه کد ماشینکاري ،مهندسی معکوس ،پرینت سهبعدي و اسکنر سهبعدي،
کار عملی براي تهیه کد ماشینکاري و انتقال آن به دستگاه  CNCو ماشینکاري قطعهکار و کار عملی با دستگاههاي پرینتر
سهبعدي و اسکنر سهبعدي
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري :آزمون کتبی
عملی :پروژه عملی کار با نرمافزارهاي مرتبط با تهیه کد ماشینکاري ،مهندسی معکوس ،پرینت سهبعدي و اسکنر سهبعدي،
پروژه عملی براي تهیه کد ماشینکاري و انتقال آن به دستگاه  CNCو ماشینکاري قطعهکار و پروژه عملی کار با پرینتر سه-
بعدي و اسکنر سهبعدي
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 -5-3درس مکانیزمهاي ماشینهاي ابزار

نظري

عملی

پیشنیاز :توانایی ماشینکاري

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :طراحی مقدماتی ،تجزیه و تحلیل مکانیزمهاي ماشینهاي ابزار انیورسال و CNC

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :تبیین ضرورت طراحی مکانیزمهاي ماشینهاي ابزار ،تاریخچه ،سیر تکامل زمانی و
1

نسلهاي آینده مکانیزمها در ماشینهاي ابزار

1

-

مهارت- :
دانش :سیستمهاي مولد قدرت در ماشینهاي ابزار اونیورسال و  CNCشامل انواع موتورهاي
2

الکتریکی  Step motor ،DC ،ACو  ،Servo motorساختار آنها و کاربردها در قسمت
هاي مختلف ماشینهاي ابزار

1

4

مهارت :شناسایی انواع موتورها مشروح در دانش و راهاندازي و تعویض آنها
دانش :تجزیه و تحلیل انواع کالچها و ترمزهاي مکانیکی و الکتریکی ماشینهاي ابزار
انیورسال (کالچ و ترمز پیشنهادي دستگاه تراش TN51و دستگاه فرز  FP4Mساخت شرکت
3

ماشینسازي تبریز) و نحوه ارتباط مکانیکی کالچ با منبع مولد قدرت (الکتروموتور) توسط
نقشهها و فیلمهاي پویانمایی ،قطعات تشکیلدهنده کالچ و ترمز ،وظایف عملکردي هر قطعه

2

8

و نحوه تغییر جهت محور اسپندل توسط کالچها
مهارت :تشخیص عملی ایرادات کالچ و ترمز و رفع آنها
4

دانش :تشریح مکانیزم چهار میلهاي و کاربرد آن در ماشینهاي ابزار
مهارت :شناسایی انواع مکانیزمهاي چهار میلهاي در ماشینهاي ابزار

1

2

دانش :تجزیه و تحلیل گیربکسهاي ماشینهاي ابزار ،محاسبات مربوط به گیربکس شامل
نسبتهاي ساده و مرکب ،ضریب پرش و دورها ،نموگرامهاي رشد دور ،تجزیه و تحلیل
5

مکانیزمهاي گیربکس اصلی ،پیشروي و سوپورت شامل محوربندي و ...توسط نقشهها و
فیلمهاي پویانمایی

3

21

مهارت :بررسی تجربی گیربکسهاي اصلی ،پیشروي و سوپورت ،تشخیص خرابیها و
ایرادت احتمالی و رفع عملی آنها
دانش :انواع پمپهاي روغنکاري ماشینهاي ابزار اونیورسال شامل پمپهاي دندهاي،
پیستونی و پیچی ،سیستم محرکه پمپها و سیستم روغنکاري یاتاقانها و چرخدندهها در
6

1

گیربکسهاي ماشینهاي ابزار.
تشریح سیستم روغنکاري مرکزي در ماشینهاي  CNCو نقش آن در روغنکاري گایدها و
محورهاي دستگاه و انواع آن شامل نازلی و انژکتوري
29

4

مهارت :مونتاژ و دمونتاژ انواع پمپهاي روغنکاري و سیستمهاي روغنکاري ،رفع ایرادات و
تنظیم آنها.
دانش :انواع اسپندلهاي ماشینهاي ابزار ،تجزیه و تحلیل اجزاء به کار رفته در واحدهاي
اسپندل و نیروهاي استاتیکی و دینامیکی وارد بر اسپندل ،یاتاقانبندي اسپندل ،انواع یاتاقان-
7

هاي به کار رفته و علل کاربردي آنها

1

6

مهارت :تشخیص ایرادات و خرابیهاي واحد اسپندل ،نحوه مونتاژ و دمونتاژ و تنظیمات الزم
جهت کالیبراسیون دستگاه
دانش :پیچهاي ساچمهاي ) (Ball Screwو انواع آنها ،نحوه تنظیم ،پیش بارگذاري و ...و
8

کاربرد آنها در ماشینهاي CNC

1

4

مهارت :مونتاژ ،دمونتاز و تنظیم عملی پیچهاي ساچمهاي
دانش :مکانیزمهاي  Indexدر ماشینهاي ابزار شامل :چرخ جغجغهاي ،چرخ و شانه ،چرخ
9

ژنوا ،مکانیزمهاي بادامکی و کاربرد آنها در واحد تعویض ابزار اتوماتیک ،تشریح انواع
روشهاي تعویض ابزار در ماشینهاي  CNCشامل دو تکنیک چتري و بازویی

1

3

مهارت :سرویس و تنظیم انواع ابزارگیرها
دانش :شناخت مکانیزم دستگاههاي مرغک ماشینهاي ابزار و نحوه کالیبراسیون و تنظیم
11

مرغک ،تشریح مکانیکی گایدها در ماشینهاي ابزار ،خصوصیات آنها و تنظیم لقی کشوییها
و اتصال سوپورت به متعلقات ماشین تراش شامل دستگاه کپیتراش و خطکش راهنما

1

4

مهارت :اجراي عملی تنظیم مرغک ،لقی کشوییها و اتصال آن به خطکش راهنما و کپیتراش
11

دانش :تست و کالیبراسیون ماشینهاي ابزار

1

مهارت :تست و کالیبره کردن عملی ماشینهاي ابزار

3

دانش :اصول صحیح نصب و به کارگیري ماشینهاي ابزار و سرویس و نگهداري از مکانیزم-
12

هاي آنها

1

3

مهارت :نصب و سرویس عملی ماشینهاي ابزار
دانش :مروري بر کاربردهاي سیستمهاي هیدرولیک و پنومانیک در صنعت ماشینابزار شامل
13

سیستمهاي تعویض ابزار ،سهنظام و سیستم بارفیدر

1

3

مهارت :عیبیابی و نقشهخوانی سیستمهاي هیدرولیک و پنوماتیک در ماشینهاي ابزار
14

دانش- :
مهارت :بازدید از شرکتهاي که در زمینه تولید ماشینهاي ابزار فعالیت دارند.
جمع

1

1

16

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
انتظار میرود دانشجویان پس از گذراندن واحد درسی بتوانند مکانیزمهاي مکانیکی ماشینهاي ابزار و  CNCرایج را تجزیه و
تحلیل نموده و خرابیهاي پیش آمده را تشخیص دهند و بتوانند عمالً نسبت به تنظیم و رفع ایرادات احتمالی این مکانیزمها
اقدام نمایند .همچنین نسبت به تست و کالیبراسیون ماشینهاي ابزار تسلط کافی را داشته باشند.

31

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
کاتالوگهاي ماشینهاي ابزار
تست و کنترل ماشینهاي ابزار

مؤلف

مترجم

شرکت ماشینسازي
تبریز
رمضان علی مهدوي
نژاد

Mechanic Machine Tool
Maintenance (MMTM) Training:
Theory Book for Training
Ayub karimzad e-notes: Machine
 tools mechanisms analysis,ایوب کریم زاد قویدل
maintainance and repair system
Notes: Elements and Mechanisms
Parviz Kahhal
of Mchine Tools

طراحی ماشینآالت ،مقدمهاي بر ترکیب و
تحلیل ساز و کارها و ماشینها
Machine Tool Maintenance and
Rebuilding

ماشینسازي تبریز

-

جهاد دانشگاهی

1382

CRC Press; 3

Manoj Dole

Robert.L.Noton

ناشر

سال انتشار

edition

-

1395

-

1396

نقدعلی

دانشگاه صنعتی

چوپانی

سهند

William
, John Porritt
Litton

2119

Machinery
Publishing

1381
1971

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
تدریس مشترک توسط دو مدرس:
 )1کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
 )2کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی برق گرایش کنترل
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کارگاه ماشینابزار مجهز به دستگاههاي تراش ،فرز و  CNCبا مساحتی بیش از  211متر
تجهیزات تست و کالیبراسیون ماشینهاي ابزار
تجهیزات نصب ،تعمیر و نگهداري
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،کاتالوگ و فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی ( 1ساعت در
هفته)
عملی :اجراي عملی مهارتها توسط مدرس در کارگاه و حضور کارشناس کمکی ( 4ساعت در هفته)
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري :آزمون کتبی
عملی :گزارش کارهاي ارائه شده و پرسش پاسخ تکوینی ،پروژه تحقیقی تعریف شده در راستاي تکمیل مطالب سرفصل با
صالح دید مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره
31

 -6-3درس مقاومت مصالح 2

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز :ریاضی کاربردي

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :مطالعه استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آنها در حالت کلی و فراهم کردن دست مایهاي است که
مهندسان آینده بتوانند با استفاده از آن ،ماشینهاي گوناگون و سازههاي باربر را تحلیل و طراحی کنند .تحلیل و طراحی هر
سازه معلوم شامل محاسبه تنشها ،کرنشها و تغییر شکلهاست.

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :تنش ،کرنش و تغییر شکلهاي ناشی از بارگذاريهاي محوري ،عرضی ،پیچشی و
1

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

2

1

مهارت- :
دانش :تبدیالت تنش و کرنشهاي صفحهاي در اثر چرخش محورها و کاربرد آن در حل
2

مسائل مهندسی ،تنشها و صفحات اصلی ،بیشترین تنش برشی در صفحه ،دایره "مور" براي
تنشها و کرنشهاي صفحهاي و تنشها در مخازن تحت فشار جدار نازک استوانهاي و کروي

8

1

مهارت- :
دانش :صفحات اصلی و تنشهاي اصلی در یک تیر ،تغییر شکل تیرها تحت بارگذاري
عرضی ،معادله منحنی کشسانی ،شرایط مرزي ،تعریف منحنی کشسانی تیر توسط توابع
3

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

12

1

نامعین استاتیکی
مهارت- :
دانش :پایداري سازهها ،بار بحرانی" ،فرمول اویلر" براي ستونهاي دو سر پین ،ضریب الغري
4

و تعمیم فرمول اویلر براي ستونهایی با شرایط انتهایی متفاوت

4

1

مهارت- :
دانش :انرژي کرنشی ،چگالی انرژي کرنشی ،مدول چقرمگی ،مدول برجهندگی ،انرژي
کرنشی کشسان براي تنشهاي عمودي ناشی از بارگذاريهاي محوري و خمشی ،انرژي
5

کرنشی کشسان براي تنشهاي برشی ناشی از بارگذاريهاي عرضی و پیچشی ،کار و انرژي

6

1

در اثر یک بار متمرکز و تعیین تغییر مکان ناشی از یک بار متمرکز به روش "کار – انرژي"
مهارت- :
32

جمع

1

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
با مفاهیم تبدیلهاي تنش و کرنش ،تغییر شکل تیرها ،ستونها و روشهاي انرژي آشنا شده و بتوانند مسائل مربوط به آنها را
حل نمایند.
32

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

عنوان منبع

مترجم

Ferdinand P. Beer

Mechanics of Materials

 E. Russell Johnston, Jr.ابراهیم واحدیان
 John T. DeWolfفرشید واحدیان
David F. Mazurek

History of Strength of
Materials
Mechanics of Materials

Stephen P. Timoshenko

غالمحسین

 James M. Gereمجذوبی

 Barry J. Goodnoمحمود نیلی
 POPO. EGO PAULشاپور طاحونی

ناشر
نشر علوم
دانشگاهی
دانشگاه بوعلی
سینا (همدان)
پارس آیین

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي و ساخت و تولید
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کالس آموزشی مجهز به رسانههاي آموزشی استاندارد
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،کاتالوگ و فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز و آزمونهاي پایانترم و میانترم

33

سال انتشار
1395

1391
1396

 -7-3درس طراحی اجزاء ماشینهاي ابزار

نظري

عملی

پیشنیاز :مقاومت مصالح 2

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :یادگیري اصول کارکرد ،روشهاي طراحی و انتخاب اجزاء ماشینها و ماشینهاي ابزار

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :تقسیمبندي ماشینهاي ابزار ،بررسی عملکرد ماشینهاي ابزار ،تقسیمبندي کلی
1

ابزارها ،بررسی عملکرد ابزارها ،اصول تئوري براده برداري و شناسایی اجزاي مختلف

2

1

ماشینهاي ابزار (بدنه ،مولدهاي حرکت ،جعبهدندهها ،محورها ،کالچها و یاتاقانها)
دانش :بدنهها ،خصوصیات بدنهها از نظر طراحی و ساخت ،تعادل وزنی ،استقرار بدنه،
انتخاب مواد بدنه ،روش تولید بدنه ،بررسی و محاسبه نیروهاي طبیعی وارد بر بدنه ،بررسی
2

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

2

1

مقاومت استاتیکی بدنه ،بررسی و محاسبه مقاومت دینامیکی بدنه و بررسی و محاسبه انواع
ارتعاشات وارده بر بدنه
دانش :الکتروموتورهاي دور ثابت به عنوان محرک اصلی ،الکتروموتورهاي دور متغیر،
3

موتورهاي هیدرولیکی و پنوماتیکی و محاسبه توان مورد نیاز محرکها برحسب کیلووات یا

2

1

N.m
دانش :انواع تسمهها ،تسمههاي مسطح ،جنس تسمه ،طراحی تسمه ،انواع چرخ تسمهها،
4

چگونگی باالنس کردن چرخ تسمهها ،نیروهاي وارد بر تسمه ،طراحی انتقال قدرت به وسیله
تسمه و چرختسمه ،کاربرد انتقال قدرت توسط تسمه و چرختسمه در ماشینهاي ابزار ،انواع

2

1

زنجیر و چرخزنجیر و طراحی انتقال قدرت توسط زنجیر و چرخزنجیر
دانش :انواع چرخدندهها ،انواع دندانهها و قواعد تقسیم دندانهها ،گامهاي استاندارد ،مدول-
هاي استاندارد و روش انتخاب مدول ،دندانههاي مرکب ،چرخدنده ساده ،پروفیل استاندارد
چرخدنده ،حداقل تعداد دندانهها ،منحنی اینولوت ،جابهجایی پروفیل دندانه ،نیروها و تنش-
هاي دندانه ،چرخدندههاي مارپیچ ،شناخت دندانه مایل ،کمترین تعداد دندانه ،نیروهاي وارد
5

بر دندانه مایل ،تنشهاي ایجاد شده در چرخدنده مارپیچ ،چرخدندههاي مخروطی ،روابط
انحراف محور و زوایاي مخروط ،کمترین تعداد دندانه ،محاسبه جزئیات دندانه ،نیرو و تنش

6

1

دندانه مخروطی ،چرخدندههاي حلزونی ،انواع چرخدنده و محاسبات دندانه حلزون و چرخ
حلزون ،نیرو و تنش دندانهها ،راندمان دندانه حلزونی ،انواع چرخدندههاي داخلی ،جنس
چرخدندهها ،طراحی جعبهدندههاي پیشروي و سرعت در ماشینهاي ابزار و انتخاب تلرانس
در چرخدندهها و جعبهدندهها،
6

دانش :طراحی محورهاي مورد استفاده در اسپیندل و قسمتهاي مختلف ماشینهاي ابزار و
انتخاب جنس مناسب براي آن
34

2

1

دانش :معرفی انواع یاتاقانها ،محاسبه نیروي وارده بر یاتاقانها ،محاسبه نیروي وارده بر
یاتاقانها از چرخدندهها ،اصول طراحی یاتاقانهاي لغزشی ،اصول طراحی یاتاقانهاي
غلتشی ،اصول طراحی یاتاقانهاي هیدرودینامیکی ،انواع یاتاقانها و روش کدگذاري آنها،
7

روانکارهاي مورد استفاده در یاتاقانها و اصول روان کاري در یاتاقانها ،انتقال حرارت در

4

1

یاتاقانها ،محاسبه ظرفیت تحمل بار استاتیکی و دینامیکی ،عمر یاتاقانها و تلرانسهاي مورد
استفاده در انواع یاتاقانها و طراحی و انتخاب یاتاقانهاي مربوط به انواع محورها در
ماشینهاي ابزار
دانش :انواع کالچها ،ترمزها و طراحی آنها ،اتصال محورهاي ثابت و االستیک ،کالچهاي با
8

قابلیت قطع و وصل ،کالچهاي دیسکی ،شعاعی و مخروطی ،مغناطیسی و هیدرودینامیکی،

3

1

کالچ گریز از مرکز ،کالچهاي مورد استفاده در ماشینهاي ابزار و روش کار آنها
دانش :محرکهاي پیشروي مکانیکی ،الکتروموتورهاي دور ثابت به عنوان محرک پیشروي،
الکتروموتورهاي دور متغیر به عنوان محرک پیشروي ،هیدروموتور به عنوان محرک پیشروي،
8

سیلندر هیدرولیکی به عنوان محرک پیشروي ،موتور پلهاي به عنوان محرک پیشروي،
محاسبات توان و گشتاور محرکهاي پیشروي ،محاسبه نیروي انتقالی در پیچ و مهرههاي

4

1

حرکتی ،رفتار دینامیکی محرکهاي پیشروي ،طراحی مکانیزمهاي حرکتهاي رفت و
برگشتی سریع در ماشینهاي ابزار
دانش :دانش رفتار دینامیکی ماشینها (ارتعاشات تحریک شده خارجی ،ارتعاشات آزاد
9

نوسانات اجباري ،نوسانات خود القا ،آزمایش تغییر شکلپذیري استاتیکی ماشینها ،بررسی
رفتار دینامیکی ماشینها بدون روند ماشینکاري ،بررسی رفتار دینامیکی ماشینها در طول

3

1

عملیات ماشینکاري و بهینهسازي رفتار دینامیکی ماشینها)
11
11

دانش :اصول طراحی ماشینهاي تولیدي بدون فرایند براده برداري (طراحی پرسها ،طراحی
غلطکها و )...
بازدید از مراکز تولیدي مرتبط
جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 توانایی شناسایی ،محاسبات و طراحی اجزا ماشینها و ماشینهاي ابزار -مسئولیتپذیري ،خالقیت ،رعایت اخالق حرفهاي و حل مسئله با تکیه بر طراحی جدید

35

2

1

-

-

32

1

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

مؤلف

مترجم

 Charchut, Wernerخورشیدیان  -ولی نژاد

ناشر

سال انتشار

طراح

1389

نو پردازان

1395

Mehta

McGraw-Hill

2112

P H Joshi

McGraw-Hill

2117

Budynas, R.G. and
Nisbett, J.K.,

McGraw-Hill

2111

Norton, R.L.

Pearson
Prentice Hall

2113

Collins, J.A.

JohnWiley
and Sons

2119

Marshak & Juvinall

John Wiley

2112

Richard G.

طراحی اجزاء ماشین شیگلی
Machine Tool Design and
Numerical Control
Machine Tools Handbook:
Design and Operation
Shigley’s Mechanical
9th ed Engineering Design
Machine Design an
Integrated Approach
Mechanical Design of
Machine Elements and
Machines
Fundamentals of Machine
Component Design

 Budynas - J.ایرج شادروان

Keith Nisbett

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
گذراندن دوره مدرسی درس طراحی و ساخت ماشینهاي ابزار
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
مجهز به وایت برد و تجهیزات سمعی و بصري و ویدئوپروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی ،حل مساله ،استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها ،انیمیشنهاي آموزشی و پروژه کاربردي در
زمینه طراحی اجزاء ماشینهاي ابزار
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري :پرسش در کالس درس ،حل تمرین ،حداقل دو آزمون کتبی ،ارائه حل مسائل مربوطه با نرمافزارهاي تخصصی و
پروژه کاربردي در زمینه طراحی اجزاء ماشینهاي ابزار
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 -8-3درس سیستمهاي اندازهگیري دقیق و آزمایشگاه
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

32

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

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :مقدمه ،یادآوري و تکمیل بحثهاي اندازهگیري و تست چرخدندهها
1

مهارت :اندازهگیري و تست پارامترهاي مختلف چرخدندهها با استفاده از دستگاههاي نوین

1

3

اندازهگیري چرخدندهها (ازجمله  )GMMو روشهاي مختلف
دانش :میکروسکوپ اندازهگیري ،پروفایل پروژکتور (پروژکتور سطح) ،ویدئوپروژکتور،
ماشینهاي اندازهگیري تصویري ،ویدئوئی ( ،)VMM/VMSاتوکالیماتور ،تلسکوپ
امتدادیاب و انگل دکور
2

مهارت :اندازهگیري انواع گیجها ،قطعات استاندارد و دقیق و قطعات صنعتی با استفاده از انواع
میکروسکوپها ،پروفایل پروژکتورها و ویدئوپروژکتورها و ماشینهاي اندازهگیري تصویري

3

6

– ویدئوئی
اندازهگیري و کنترل زوایاي مختلف قطعات و محورها با استفاده از اتوکالیماتور ،انگل دکور و
تلسکوپ امتدادیاب
دانش :معیارهاي استاندارد طول طبیعت نور ،تداخل امواج ،اینترفرومتري ،تعیین تختی ،توازي
3

و اندازهگیري طول بوسیله شیشه تخت نوري ()Optical Flat
مهارت :اندازهگیري و کنترل میزان تختی ،توازي و طول قطعات استاندارد و دقیق و قطعات

3

2

صنعتی با استفاده از شیشه تخت نوري ()Optical Flat & Optical Parallel
دانش :کمپراتورها (تعریف کمپراتور ،طرح کمپراتور ،اصول کار کمپراتورها ،انواع کمپراتورها:
کمپراتورهاي مکانیکی ،نوري-مکانیکی ،هوائی (پنوماتیکی) ،الکتریکی ،الکترونیکی و مایعی
4

(هیدرولیکی))

4

6

مهارت :اندازهگیري و کنترل انواع گیجها ،قطعات استاندارد و دقیق و قطعات صنعتی با
استفاده از انواع کمپراتورها
دانش :ماشینهاي اندازهگیري مختصاتی (تماسی ،غیر تماسی و پورتابل) ،اسکنر سهبعدي،
دستگاههاي تولید ابرنقاط ( )Scanner-CMMو ماشینهاي اندازهگیري مدوري و بالبار
5

مهارت :اندازهگیري و تست انواع گیجها ،قطعات استاندارد و دقیق ،تجهیزات و قطعات
صنعتی با استفاده از انواع ماشینهاي اندازهگیري مختصاتی ،ماشینهاي اندازهگیري سه
محوره ،ماشینهاي اندازهگیري مدوري و بالبار ،اسکنر سهبعدي و دستگاههاي تولید ابرنقاط
37

3

6

دانش :کالیبراسیون (تعریف کالیبراسیون ،اصول کالیبراسیون ،کالیبراسیون و استانداردهاي ایزو
6

 ،11112روش کالیبره کردن (انواع کولیس ،میکرومتر ،زاویهسنج و ،)...خطاها و روش محاسبه
آنها ،واژهنامه مترولوژي)

1

6

مهارت :کالیبره کردن میکرومتر با استفاده از Optical Parallel
دانش :اندازهگیري نیرو (انواع تجهیزات اندازهگیري نیرو از جمله لودسلهاي هیدرولیک،
7

لودسلهاي پنوماتیک و روشهاي مکانیکی و الکترومکانیکی)

1

3

مهارت :اندازهگیري نیرو در تجهیزات مختلف با استفاده از لودسلهاي مختلف
8

دانش- :
مهارت :بازدید از مراکز و آزمایشگاههایی که در این زمینه فعالیت دارند.
جمع

1

1

16

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 توانایی به کارگیري وسایل اندازهگیري مدرن ،کالیبراسیون و رفع عیوب وسایل اندازهگیري و توانایی اندازهگیري و کنترلقطعات استاندارد و دقیق و قطعات مختلف صنعتی با استفاده از انواع وسایل اندازهگیري و کنترل مدرن
 -مسئولیتپذیري ،خالقیت ،شایستگی استفاده از دانش در عمل و کار گروهی

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

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار

Metrology for
Engineering

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

Thomson Learning

1991

A Text Book of
Engineering
Metrology

I.C. Gupta

Dhanpat Rai
Publications (P) Ltd.New D

2114

Measurement Systems

E. O. Doeblin

McGraw-Hill
Science/Engineering/
Math

Instrumentation
Measurement and
Analysis

B.C. Nakra & K.K.
Chaudhry

McGraw-Hill

Engineering
Metrology
And Measurements

& N.V. Raghavendra
L.Krishnamurthy

Oxford University
Press

Fifth
Edition

2113
Fifth
Edition

2119
Third
Edition

2113
first
Edition

محمدجواد حریرپوش،
سیستمهاي اندازهگیري دقیق

آذریون

محمدتقی محمود زاده و سید

1386

مصطفی ضیائی
سیستمهاي اندازهگیري

آشینا

الیاس حدادي

38

1391

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد ساخت و تولید 5 ،سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فنی و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس سیستمهاي اندازهگیري دقیق و آزمایشگاه
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
 میز استاندارد کار  11عدد ،صفحه صافی گرید  11 Bعدد ،انواع کولیس (از کولیسهاي معمولی از هر کدام  2عدد و ازنوع خاص  2عدد) ،کولیس مرکب  5عدد ،انواع میکرومتر (از میکرومترهاي معمولی از هر کدام  3عدد و از خاص  2عدد)،
میکرومتر پیچ  3عدد ،پایه میکرومتر  11عدد ،فرمانهاي مختلف از هر کدام  2عدد ،یوهانسونهاي گرید  REFباالي 111
تایی  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري  11تایی  3-4میلیمتري  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري  11تایی  8-7میلیمتري  3جعبه،
میلههاي اندازهگیري  11تایی  9-11میلیمتري  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري  11تایی  19-21میلیمتري  3جعبه ،ساچمههاي
اندازهگیري در سایزهاي مختلف از هر کدام  3عدد ،زاویهسنج مختلف از هر کدام  2عدد ،ساعت اندازهگیري  11-1میلی-
متري  5عدد ،پایه ساعت اندازهگیري  5عدد ،گام سنج  2عدد R ،سنج  2عدد ،سه سیم با گامهاي  3 ،2و  4میلیمتري از هر
کدام  2سري ،سنجههاي صافی سطح (راگوتست)  1جعبه ،پیچگوشتی مینیاتوري  2جعبه ،پیچگوشتی چهارسو و تخت از
هرکدام  2عدد ،ماشینحساب مهندسی  1عدد ،خمیربازي  1جعبه ،قطعات صنعتی مورد نیاز از هر کدام  3عدد ،دماسنج 2
عدد ،صندلی مناسب  15عدد ،تراز مختلف از هر کدام  2عدد و گونیا با اندازههاي مختلف از هر کدام  1عدد ،دستگاه
مخصوص تست چرخدنده  1دستگاه ،پروفیل پروژکتور  1دستگاه ،میکروسکوپ اندازهگیري  1دستگاه ،ویدئوپروژکتور 1
دستگاه ،ماشینهاي اندازهگیري تصویري ،ویدئوئی ( 1 )VMM/VMSدستگاه ،اتوکالیماتور  1دستگاه ،تلسکوپ امتدادیاب
 1دستگاه ،انگل دکور  1دستگاه ،شیشه تخت نوري  1جعبه کامل 2 Optical Parallel ،جعبه در سایزهاي مختلف،
کمپراتور مکانیکی  1دستگاه ،کمپراتور نوري-مکانیکی  1دستگاه ،کمپراتور هوائی  1دستگاه ،کمپراتور الکتریکی  1دستگاه،
کمپراتور الکترونیکی  1دستگاه ،کمپراتور مایعی  1دستگاه ،ماشین اندازهگیري مختصاتی  1دستگاه ،اسکنر سهبعدي 1
دستگاه ،ماشین اندازهگیري مدوري و بال بار از هر کدام  1دستگاه ،دستگاه تولید ابرنقاط  1دستگاه و لودسل هیدرولیک و
پنوماتیک از هر کدام  1دستگاه
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،پروژهاي ،پژوهش ،کار گروهی و مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،امتحان کتبی ،تحقیق ،تکالیف ،آزمون عملی ،عملکردي ،آزمون شناسایی (عیبیابی ،رفع عیب و ،)...
انجام کار در محیطهاي شبیهسازي شده ،پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي
و  ،)...پوشه مجموعه کار ،خود سنجی و ارائه گزارش کار
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 -9-3درس مدلسازي و ریختهگري و کارگاه

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :شناخت کلیات مدلسازي و تهیه انواع مدلهاي یکتکه و دوتکه به همراه نحوه قالبگیري انواع مدل
برحسب سطح جدایش و تهیه ذوب فلزات و بارریزي فلز مذاب به داخل قالب

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :انواع مدل ،سطح جدایشها ،اضافات مدلسازي ،خارج کردن مدل از قالب ،انواع
1

جنس مدل ،اتصاالت مدلسازي و استانداردهاي مدلسازي
مهارت :ترسیم مدل ،قالب ،ماهیچه و جعبه ماهیچه (ماهیچه افقی ،ماهیچه عمودي ،ماهیچه

3

8

پوششی ،ماهیچه آویز و چکمهاي)
دانش :شناسایی عملی انواع مدلها چوبی ،فلزي ،یونولیت و استفاده از چاپگر سهبعدي و
2

دستگاه  CNCدر تهیه مدلها
مهارت :ساخت مدل یکتکه با سطح جدایش یکنواخت و غیریکنواخت چوبی ،ساخت مدل

2

8

یونولیتی ،ساخت مدل با پرینتر سهبعدي و دستگاه CNC
دانش :شناخت انواع چوب و اصول تخته چسبانی ،بتونهکاري و رنگکاري مدل
3

مهارت :ساخت مدل و جعبه ماهیچه با دو تکیهگاه ،ساخت مدل و جعبه ماهیچه افقی و

1

4

ساخت مدل و جعبه ماهیچه چکمهاي
دانش :انواع روشهاي ریختهگري و انواع روشهاي قالبگیري ،مزایا و معایب ریختهگري،
مراحل تولید قطعه با روش ریختهگري و با ذکر مثال از طراحی تا تمیزکاري ،روشهاي کنترل
کیفی قطعات ریختهگري شده ،معرفی انواع تجهیزات و ابزارها (در ریختهگري با قالبهاي
4

مصرفی (مواد مصرفی قالب و اجزاي قالب) ،ریختهگري در قالبهاي دائمی (قالبهاي

4

4

فلزي) ،ریختهگري دایکست (مواد قالبهاي دایکست و اجزاي دستگاه دایکست) و شمش-
ریزي (قالبهاي شمشریزي پیوسته ،نیمهپیوسته و ناپیوسته)) و نکات ایمنی در ریختهگري
مهارت :شناسایی و نحوه استفاده از تجهیزات ریختهگري
دانش :روشهاي ساخت مخلوط ماسه قالبگیري ،تحلیل علت افزودن مواد افزودنی به ماسه
قالبگیري ،شرایط و روش نگهداري مخلوط ماسه قالبگیري (ماسه تر ،ماسه  CO2و
5

مخلوط ماسه کُلد باکس) ،روشهاي قالبگیري با ماسه تر و  ،CO2نحوه قالبگیري انواع
مدل و طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه

2

2

مهارت :تهیه و آمادهسازي انواع ماسههاي قالبگیري (ماسه تر ،ماسه  ،CO2کُلد باکس و
هات باکس)
6

دانش :ماهیچه و کاربرد آن ،مواد اولیه ماهیچهسازي ،تحلیل علت افزودن مواد افزودنی،
41

2

6

روشهاي استحکام بخشی و نگهداري مخلوط ماسه ماهیچه و نحوه پوشاندهی ماهیچه
مهارت :تهیه انواع ماهیچه (ماهیچه افقی ،عمودي ،چکمهاي و پوششی)
دانش :انواع فلزات ،انواع کورههاي ذوب ،مواد اولیه جهت ذوب و عملیات کیفی مذاب
(گاززدایی و سربارهگیري) ،نمودار انجماد فلزات و آلیاژها ،نحوه آلیاژسازي پایه آلومینیم و
7

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

2

4

مذاب
مهارت :ذوب آلومینیم و مس و انجام عملیات کیفی روي مذاب
دانش- :
مهارت :قالبگیري و ریختهگري قالبهاي موقت (ماسهاي تر CO2 ،و پوستهاي) ،قالبگیري
8

و ریختهگري مدل یک تکه و دو تکه ،قالبگیري و ریختهگري مدل با سطح جدایش

1

28

یکنواخت و غیریکنواخت ،قالبگیري و ریختهگري مدل ماهیچهدار (با ماهیچهسازي) ،قالب-
گیري و ریختهگري در قالبهاي دائمی باز و بسته
9

دانش- :
مهارت :بازدید از مراکز و آزمایشگاههایی که در این زمینه فعالیت دارند.
جمع

1

1

16

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
کسب مهارت الزم در زمینههاي مدلسازي و ریختهگري انواع فلزات و آلیاژها به صورت عملی و کارگاهی -مسئولیتپذیري ،خالقیت ،شایستگی استفاده از دانش در عمل و کار گروهی

ج  -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
اصول پیشرفته طراحی مدلها و
قالبهاي ریختهگري
ASM Hand book vol.15
Casting ASM International

ریختهگري پیشرفته
اصول ریختهگري
Metals Handbook, 9th Edition,
Vol 15/ASM 1988
Metals Handbook, 8th Edition,
Vol 15/ASM 1988

مؤلف

مترجم

مراد سلیمی

-

-

-

ناشر
پیوسته

سال انتشار
1392

-

1999

دانشگاه علم و صنعت ایران

1385

دانشگاه علم و صنعت ایران

1395

-

-

-

1988

-

-

-

1988

محمدعلی

جان کمبل

بوترابی

جالل حجازي و
-

پرویز دوامی

41

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
 حداقل کارشناسی ارشد ساخت و تولید 5 ،سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فنی و حرفهايمساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
 کارگاه ریختهگري براي ساخت قالبهاي موقت شامل ماسهاي تر CO2 ،و پوستهاي و ذوبریزي آنها ابزار و تجهیزات قالبگیري شامل (میز قالبگیري ،درجه قالبگیري ،کوبه ،سرند دستی ،فرچه مویی ،ابزار قاشقی ،ابزارپاشنه ،سیخ هواکش و لوله راهگاه از هر کدام  15عدد)
 مواد مصرفی مورد نیاز شامل :انواع ماسه ،بنتونیت ،چسب  ،CO2پودر جدایش و مواد افزودنی قالبگیري ابزار و تجهیزات ذوب شامل (مالقه ،شالکهگیر ،بوته گرافیتی ،کاورال ،انبر شارژکن ،کاله ایمنی ،سرپوش ضد جرقه ،کفشایمنی ،دستکش نسوز و لباس ایمنی از هر کدام  15عدد)
 میز مدلسازي و ابزار و تجهیزات مربوط به مدلسازي شامل (چوب ،گیره ،مغار ،رنده ،انواع وسایل اندازهگیري ،انواع ارهو دستگاه برش چوب ،چسب چوب و  ...از هر کدام  15عدد) و پرینتر سهبعدي
 کارگاه ریختهگري با قالبهاي دائمی باز ،بسته و ذوبریزي آنهاروش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،پروژهاي ،پژوهش ،کار گروهی و مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،امتحان کتبی ،تحقیق ،تکالیف ،آزمون عملی ،عملکردي ،آزمون شناسایی (عیبیابی ،رفع عیب و ،)...
پرسشهاي عملی و انشایی ،پوشه مجموعه کار ،خود سنجی و ارائه گزارش کار
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 -11-3درس تستهاي غیر مخرب و آزمایشگاه

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

48

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :توانایی انجام بازرسی جوش و تستهاي غیر مخرب جهت تعیین صحت و سالمتی قطعهکار

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :مقدمه ،ضرورت بازرسی ،تعریف و هدف از آزمایشهاي مخرب و غیر مخرب در
صنعت ،مزایاي آزمایشهاي مخرب و غیر مخرب ،انواع آزمایشهاي مخرب و غیر مخرب،
1

بررسی انواع عیوب معمول در جوشکاري و اصطالحات انگلیسی مربوطه

2

4

مهارت :بررسی و تکمیل فرمهاي بازرسی فنی جوش ،تستهاي مخرب شامل کشش ،ضربه،
خمش و پیچش
دانش :بازرسی به روش چشمی ،توضیح در مورد انواع گیجها ،ذرهبین ،ماکروسکوپ،
میکروسکوپ ،بوروسکوپ و سایر تجهیزات مورد استفاده در بازرسی چشمی ،انواع مختلف
2

عیوب ،عیوب ذاتی ،عیوب زمان تولید و ماشینکاري ،عیوب حین کار ،تفسیر استاندارد
 ،ASMEمزایا ،محدودیتها و کاربردها

2

6

مهارت :اندازهگیري و کنترل گیجهاي  ،Hi-Lo ،Cambridge ،AWS ،Filletنحوه
استفاده از ذرهبین ،ماکروسکوپ ،میکروسکوپ ،بوروسکوپ و گچ حرارتی
دانش :بازرسی به روش مایعات نافذ ،انواع روشهاي تانکهاي غوطهوري ،حاللهاي نفتی،
حاللهاي آبی ،امولسیون ،انواع تست بلوکها ،انواع عیوب ،انواع آشکارسازها ،بازرسی و
3

تفسیر عیوب ،تست به وسیله المپهاي فلورسنت ،استاندارد  ،ASMEمزایا ،محدودیتها و
کاربردها

2

6

مهارت :تست به وسیله المپهاي فلورسنت ،تست مایعات نافذ مرئی و مایعات نافذ قابل
شستشو
دانش :بازرسی به روش ذرات مغناطیسی ،انواع روشهاي ایجاد میدان مغناطیسی ،اصول
فیزیکی مغناطیس کردن ،منحنی هیسترزیس مغناطیسی ،محلول ذرات و روش تهیه ،تکنیک-
هاي آزمایش ،کاربرد ذرات ،روش مغناطیس پسماند ،اصول جریان مستقیم و متناوب ،مواد
4

آزمایش ،موقعیت عیب ،مغناطیسزدایی ،تمیزکاري نهایی ،طبقهبندي عیوب ،مزایا ،محدودیت-

2

6

ها و کاربردها
مهارت :توانایی استفاده از یوک ،توانایی استفاده از پراد ،توانایی اعمال میدان مغناطیسی خطی
و دایروي براي آشکارسازي عیوب
5

دانش :بازرسی به روش مافوق صوت ،انواع تست بلوک و کاربرد آنها ،کالیبراسیون و
ضخامت سنجی ،تست خوردگی مخازن ،تست قطعات با پروب زاویهاي ،تعیین اندازه عیوب،
43

2

8

تکنیکهاي ت ست ،محاسبه محل عیب ،انواع عیوب ،روش ارزیابی عیوب در استاندارد
 ،ASMEروش ارزیابی عیوب در استاندارد  ،AWSنحوه نمایش دستگاه آنالوگ و دیجیتال،
مزایا ،محدودیتها و کاربردها
مهارت :نحوه استفاده از تست بلوکهاي مایل و زاویهدار ،انواع پروب مایل و زاویهدار و
نحوه استفاده از آنها ،کالیبراسیون دستگاه ،نحوه اعمال کوپلنت ،نحوه تست قطعات جوش،
ضخامت سنجی و نحوه تعیین محل عیب
دانش :بازرسی به روش رادیوگرافی ،اهداف انجام تست رادیوگرافی ،منابع پرتو و عوامل
مؤثر ،انواع المپها و ماشینهاي مواد اشعه ایکس ،انواع دوربینهاي رادیوگرافی ،اصول اولیه
6

رادیوگرافی ،انواع فیلمها ،انواع تصویر ،انواع عیوب ،تکنیکهاي پرتونگاري ،عیوب برروي

2

8

فیلم ،حد پذیرش عیوب ،حفاظت در برابر تشعشع ،مزایا ،محدودیتها و کاربردها
مهارت :تفسیر فیلمهاي رادیوگرافی و نحوه استفاده از شاخصها در رادیوگرافی
دانش :بازرسی با جریان گردابی ،اساس کار تست جریان گردابی ،مشاهده تغییرات جریان
7

گردابی ،اجزاي تست جریان گردابی ،مزایا ،محدودیتها و کاربردها
مهارت :نحوه انجام تست جریان گردابی ،بررسی ضخامت پوشش ،یافتن میزان خوردگی در

2

6

ماده
دانش :بازرسی پیشرفته ( TOFDالتراسونیک پیشرفته) ،بازرسی حین سرویس و ساخت
8

جوش مخازن تحت فشار ،ذخیره و خطوط لوله ،مزایا ،محدودیتها و کاربردها

2

4

مهارت :بررسی مخازن تحت فشار و خطوط لوله انتقال توسط تست TOFD
9

دانش- :
مهارت :بازدید از مراکز و آزمایشگاههایی که در این زمینه فعالیت دارند.
جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 توانایی انجام بازرسی جوش و تستهاي غیر مخرب در مورد بحثهاي مطرحشده در سرفصل درس -مسئولیتپذیري ،خالقیت ،رعایت اخالق حرفهاي و رعایت نکات ایمنی حین انجام کار
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1

1

16

48

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
معرفی مبانی و اصول تستهاي مخرب و
غیر مخرب براي مواد صنعتی و مهندسی

آزمونهاي غیر مخرب

مؤلف

مترجم

دکتر محمد ریاحی،

ناشر

سال انتشار

انتشارات دانشگاه
-

محمد فرجی و مصطفی
مطلوبی

علم و صنعت

1393

ایران

ورنون جان و باري جی

مسعودرضا

هال

شاکري

اصول و کاربرد تستهاي غیر مخرب

تی جایاکومار ،سی وي

 NDTدر جوشکاري

سوبرامانیان و بالدو راج

آزمونهاي غیر مخرب

بري هال

مجید مصلی

دانشگاه صنعتی
شریف و مؤسسه
انتشارات علمی
طراح

بهروز صالح پور و دانشگاه صنعتی
علیاکبر آهنی

1395

سهند

1392
1373

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مواد و متالورژي یا مهندسی ساخت و تولید
گذراندن دوره تستهاي غیر مخرب و بازرسی جوش
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
 تجهیزات تست چشمی شامل گیجهاي  ،Hi-Lo ،Cambridge ،AWS ،Filletذرهبین ،ماکروسکوپ ،میکروسکوپ،بوروسکوپ ،گچ حرارتی
 تجهیزات تست مایعات نافذ شامل اسپريهاي تست مایعات نافذ ،نمونههاي مرجع براي انجام این تست تجهیزات تست ذرات مغناطیسی شامل یوک دستی ،پراد ،پودر ریز آهن به صورت تر و خشک ،نمونههاي مرجع برايانجام این تست
 تجهیزات تست التراسونیک شامل پروبهاي مایل و زاویهدار ،صفحه نمایش ،نمونههاي کالیبراسیون پروب مایل و پروبزاویهدار ،ضخامتسنج التراسونیک و نمونههاي مرجع براي انجام این تست
 تجهیزات تست جریانهاي گردابی و نمونههاي مرجع براي انجام این تست انواع فیلمهاي رادیوگرافی آموزشی براي دانشجویان و شاخصهاي تست رادیوگرافیروش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
عملی :کار عملی در آزمایشگاه تستهاي غیر مخرب و بازرسی جوش
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،امتحان کتبی ،تحقیق ،تکالیف ،آزمون عملی ،عملکردي ،آزمون شناسایی (عیبیابی ،رفع عیب و ،)...
پرسشهاي عملی و انشایی ،پوشه مجموعه کار ،خود سنجی و ارائه گزارش کار
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 -11-3درس توانایی ماشینکاري

نظري

عملی

پیشنیاز :سیستمهاي اندازهگیري دقیق و آزمایشگاه

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

64

نوع درس :تخصصی

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

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :هندسه ابزارهاي تک لبه ،دو لبه و چند لبه ،مفهوم زوایاي ابزار در دست و ابزار حین
1

کار و روابط ریاضی حاکم بر آنها
مهارت :تیز کاري ابزار تراش تک لبه ،مته و تحقیق تأثیر هندسه ابزار بر خروجیهاي

4

12

ماشینکاري
دانش :مفاهیم پایهاي ماشینکاري و روابط ریاضی شامل (سرعت برشی ،ضخامت براده تغییر
شکل نیافته و یافته ،توان ماشینکاري ،نرخ براده برداري ،انرژي مخصوص تراش ،ضریب
2

انقباض براده و )...
مهارت :اندازهگیري عملی فاکتورهاي پایهاي ماشینکاري (نرخ براده برداري ،ضخامت براده،

6

8

ضریب انقباض براده و )...با طراحی آزمایشهاي عملی و بررسی تجربی تأثیر فاکتورهاي
متغیر ماشینکاري بر خروجیهاي ماشینکاري
دانش :مکانیزمهاي برش فلزات شامل (نیروهاي ماشینکاري ،تئوري ارنست مرچنت ،لی و
3

شافر و پالمر و اکسلی و روابط ریاضی حاکم در برش فلزات و )...

6

8

مهارت :اندازهگیري نیروهاي ماشینکاري و بررسی عملی تئوريهاي مکانیزم برش فلزات
دانش :سیاالت برش و کنترل دما در ماشینکاري
4

مهارت :بررسی عملی تأثیر سیاالت برش بر خروجیهاي ماشینکاري و اجراي تکنیکهاي
اندازهگیري دما در ماشینکاري و به کارگیري عملی با تکنیکهاي متفاوت خنککاري نظیر

2

8

 MQLو بررسی تأثیر اثرات آن
دانش :تخمین عمر ابزار ،روابط ساده و مبسوط تیلور
5

مهارت :تشخیص اتمام طول عمر ابزارهاي تک لبه ،استخراج ثابتهاي رابطه تیلور با طراحی

2

4

آزمایشات عملی
دانش :سایش در سطوح ابزار و معیارهاي اتمام طول عمر ابزار
6

مهارت :بررسی میکروسکوپی سطوح ابزار تک لبه بعد از فرایند ماشینکاري و اندازهگیري

2

4

سایشها و تغییرات لبهها و سطوح
دانش :کیفیت جامع سطح حاصل از ماشینکاري ،زبري سطح ایدهآل در تراشکاري ،زبري
7

سطح حقیقی

2

مهارت :تحقیق تجربی اثر فاکتورهاي ماشینکاري بر زبري سطح ماشینکاري و بکارگیري
46

4

روابط ریاضی تئوري در تخمین زبري سطح در تراشکاري ،فرزکاري و سنگزنی
دانش :کنترل جریان براده در ماشینکاري
8

2

مهارت :به کارگیري عملی ابزارها با کنترل جریان براده متفاوت و اندازهگیري عملی ضرایب

4

انقباض براده ،شعاع انحناي براده و نسبت تراش با طراحی و اجراي آزمایشهاي عملی
دانش :جنس استانداردهاي کدبندي ابزار برشی ،کدبندي ایزو ابزار و روش انتخاب ابزار از
9

کاتالوگهاي شرکتهاي معتبر ابزارسازي

4

مهارت :استفاده از کاتالوگهاي شرکتهاي ابزارسازي و انتخاب ابزار براي قطعات مختلف

8

صنعتی
دانش :تست و کالیبراسیون ماشینهاي ابزار
11

2

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

4

شرکتهاي ماشینسازي
11

دانش- :
مهارت :بازدید از مراکز مرتبط
جمع

1

1

32

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 انتظار میرود دانشجویان پس از گذراندن واحد درسی توانایی ماشینکاري بتوانند با دید علمی نسبت به تیز کاري وشناسایی ابزارهاي ماشینکاري اقدام نمایند .همچنین متغیرهاي مؤثر ماشینکاري و تأثیرات آنها بر خروجیهاي ماشینکاري
را به خوبی تشخیص داده و بتوانند آنها را تحت کنترل درآورند .انتخاب ابزار مطابق با استانداردهاي شرکتهاي مختلف
ابزارسازي و توانایی تست و کالیبراسیون ماشینهاي ابزار مختلف را داشته باشند.
 -مسئولیتپذیري ،خالقیت ،شایستگی استفاده از دانش در عمل و کار گروهی

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

مترجم

مؤلف

سال انتشار

ناشر
CRC Press; 3

Fundamentals of Machining and
Machine Tools

Geoffrey
Boothroyd

edition

Metal Cutting Principles

M.C.Shaw

CBS

2119

Metal cutting and machine tools

R.V. RAO

Springer

1998

مبانی ماشینکاري و ماشینهاي ابزار
اصول ماشینکاري و ابزارشناسی

جفريبوثروید،

محمدرضا خویی،

مرکز نشر

وینستونآنتونی نایت

محمدرضا افضلی

دانشگاهی
دانشگاه امیرکبیر

محمدرضا رازفر

47

2115

1391
1397

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کارگاه ماشینابزار مجهز به دستگاههاي تراش ،فرز ،سنگزنی ،دریل ،ابزار تیزکنی ،سنگ رومیزي ،انواع ابزارهاي تراشکاري
مطابق با استانداردهاي رایج شرکتهاي ابزارسازي ،اندازهگیري دقیق عمومی و صافیسنج ،دستگاه دینامومتر براي اندازه-
گیري نیروها و دماي ماشینکاري ،ترمومتر  ،IRدوربین حرارتی  ،IRتاکومتر تماسی و نوري ،دستگاه توقف سریع،
میکروسکوپ نوري انعکاسی ،ترازو با دقت  1/11گرم و دستگاه سیستم خنککاري MQL
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،کاتالوگ و فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
عملی :اجراي عملی مهارتها با طراحی آزمایشها توسط مدرس در کارگاه
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري :آزمون کتبی ،پروژه محاسباتی
عملی :گزارش کارهاي ارائه شده ،پرسش و پاسخ تکوینی و آزمون شفاهی پایان دوره

48

 -12-3درس روشهاي تولید مخصوص

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :تبیین اصول فرایندهاي تولید مخصوص ،یادگیري اصول کارکرد و روش انتخاب فرایندهاي تولید مخصوص

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :معرفی روشهاي تولید مخصوص ،مزایا و معایب این روشها و مقایسه آنها با
1

روشهاي مرسوم

1

1

مهارت- :
دانش :تشریح دقیق فیزیک ،اساس ،عملکرد ،قابلیتهاي فرایند ،متغیرهاي ورودي و خروجی
انواع روشها ،مزایا و معایب هر یک از روشهاي مبتنی بر فرایندهاي مکانیکی شامل:
 ماشینکاري با جت آب WJM2

 -ماشینکاري با جریان ذرات ساینده AFM

8

 -ماشینکاري با جت جریان ساینده AJM

1

 ماشینکاري با امواج مافوق صوت USM جوشکاري با امواج مافوق صوت USWمهارت- :
دانش :تشریح دقیق فیزیک ،اساس ،عملکرد ،قابلیتهاي فرایند ،متغیرهاي ورودي و خروجی
انواع روشها ،مزایا و معایب هر یک از روشهاي مبتنی بر فرایندهاي الکتروشیمیایی شامل:
 ماشینکاري به روش الکتروشیمیایی ECM3

 -سنگزنی به روش الکتروشیمیایی ECG

5

 -پرداختکاري به روش الکتروشیمیایی ECP

1

 فرمدهی به روش الکترومغناطیس MF فرمدهی به روش الکتروهیدرولیک EHFمهارت- :
دانش :تشریح دقیق فیزیک ،اساس ،عملکرد ،قابلیتهاي فرایند ،متغیرهاي ورودي و خروجی
انواع روشها ،مزایا و معایب هر یک از روشهاي تولید مخصوص مبتنی بر فرایندهاي
الکتریکی شامل:
4

 ماشینکاري به روش تخلیه الکتریکی EDM ماشینکاري به روش تخلیه الکتریکی سیمی (وایرکات) WEDM سنگزنی به روش تخلیه الکتریکی ECDG ماشینکاري با اشعه لیزر LM جوشکاري با اشعه لیزر LW49

12

1

 ماشینکاري با اشعه الکترونی EBM جوشکاري با اشعه الکترونی EBW ماشینکاري با اشعه پالسماPBM اسپري فلز MSمهارت- :
دانش :تشریح دقیق فیزیک ،اساس ،عملکرد ،قابلیتهاي فرایند ،متغیرهاي ورودي و خروجی
انواع روشها ،مزایا و معایب هر یک از روشهاي تولید مخصوص مبتنی بر فرایندهاي
شیمیایی شامل:
5

 -ماشینکاري به روش شیمیایی CHM

4

1

 ماشینکاري فتوشیمیایی PCM بایو ماشینکاري (ماشینکاري میکروبی)مهارت- :
6
7

دانش :تشریح روشهاي نوظهور و بروز تولید مخصوص با تشخیص استاد درس

2

1

مهارت- :

1

1

1

1

32

1

دانش- :
مهارت :بازدید از مراکز فعال با زمینه کاري روشهاي تولید مخصوص
جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 توانایی ،شناسایی و محاسبات روشهاي تولید مخصوص ،توانایی انتخاب فرایند صحیح روش تولید مخصوص -خالقیت ،نوآوري و تفکر

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

مؤلف

مترجم
نصراله بنی و

ناشر

سال انتشار

آزاده

1391

Electrical Discharge Machining

Elman C.
Jameson

Society of
Manufacturing
Engineers

2111

Ultrasonic Machining

Suhas S. Josh

springer

2116

Advanced Machining Processes

Hassan El-Hofy

McGraw-Hill

2115

روشهاي تولید مخصوص (روشهاي
ماشینکاري مدرن)

V.k.Jain

مصطفی عرب

 J. A. Mc Ceoughفرزاد بیغال

51

طراح

1391

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
مجهز به وایت برد و تجهیزات سمعی و بصري و ویدئوپروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،حل مسئله ،استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها ،انیمیشنهاي آموزشی و پروژه کاربردي در زمینه
روشهاي تولید مخصوص
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسش شفاهی ،حل تمرین ،آزمون میانترم ،پروژههاي تحقیقی و ارائه ،آزمون کتبی پایانترم
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 -13-3درس برنامهریزي فرایند

نظري

عملی

پیشنیاز :ماشینابزار تولیدي و تجزیه و تحلیل نقشههاي صنعتی

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

48

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :شناخت انواع روشهاي برنامهریزي فرایند و توانایی تدوین تکنولوژي ساخت محصوالت و قطعات مختلف
با اصول برنامهریزي فرایند

الف -سرفصل آموزشی
ردیف
1

زمان یادگیري (ساعت)

ریز محتوا
دانش :شناخت مفهوم و انواع روشهاي انجام برنامهریزي فرایند (دستی و کامپیوتري)
مهارت- :

نظري

عملی

2

1

دانش :معرفی انواع کارهاي الزم در برنامهریزي فرایند ،مراحل و جزئیات ساخت و تولید
محصول و قطعات (تجزیه و تحلیل نیازهاي قطعه ،تعیین ابعاد و شکل مواد خام مورد
نیاز ،اصول و نکات ضروري در انتخاب و توالی فرایندها و ماشینهاي مورد نیاز،
2

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

2

1

فرایندهاي مورد نیاز ،تعیین ترتیب فرایندهاي مورد نیاز ،محاسبه زمان و هزینه تولید و
مستندسازي)
مهارت- :
دانش :معرفی استاندارد  ISO 9111و  IATF 16949و ارتباط آنها با برنامهریزي
3

فرایند

3

1

مهارت- :
دانش :معرفی روشها و مستندات مرتبط با برنامهریزي فرایند و استانداردها ،APQP
 FMEA ،OPC ،PPAPو انواع آن ،طرح کنترل و انواع آن،Survay Plan ،
4

مشخصات مهم محصول و فرایند و ماتریس مشخصات مهم محصول و فرایند ،برگه
عملیات تولید ( ،)OPSلیست ابزارهاي مورد نیاز ،طرح بسته بندي محصول ،برگه

4

1

عملیات بسته بندي SPC ،MSA ،و ...
مهارت- :
دانش :اصول مدیریت پروژه ،گانت چارت و کاربرد آن در برنامهریزي فرایند و APQP
5

مهارت :کار با نرمافزار مدیریت پروژه MS Project ،یا  Primaveraبراي مدیریت

2

9

پروژه APQP
دانش :اصول و مراحل کار در  APQPو معرفی یک مثال کاربردي از قطعات خودرو
براي آن
6

مهارت :تعریف یک پروژه  APQPبراي هر دانشجو و کار عملی نرمافزاري براي پروژه
 APQPاز تهیه گانت چارت تا تکمیل پروژه (گانت چارت پروژه ،نقشه نهایی،
مشخصات مهم محصول ،مشخصات مهم فرایند ،ماتریس مشخصات مهم محصول و
52

3

39

فرایند ،PFMEA ،OPC ،طرح کنترل ،نقشه مراحل ،نقشه کنترل ،برگه تکنولوژي
( ،)OPSلیست ابزارهاي مورد نیاز ،لیست ابزارهاي کنترل SPC ،و MSAبراي یک
اندازه مهم در تولید ،برآورد هزینه و دیگر موارد مورد نیاز)
16

جمع

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 توانایی اجراي روشهاي برنامهریزي فرایند ،توانایی انجام مراحل کامل  ،APQPتوانایی استفاده از نرمافزار مدیریت پروژهو توانایی مستندسازي تکنولوژي تولید
 -مسئولیتپذیري ،خالقیت و رعایت اخالق حرفهاي

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
راهنماي تهیه Survey Plan

تجزیه و تحلیل عیوب بالقوه شکست و آثار

مؤلف

مترجم

محمدرضا عباسی ،امیرحسین
ولدخانی و پیمان دشتی زاده

-

ناشر
ایرانخودرو

سال انتشار
1384

سازهگستر سایپا

-

-

1384

امور مهندسی مرغوبیت ساپکو

-

-

1381

استاندارد ISO 9111

-

-

-

استاندارد IATF 16949

-

-

-

آن FMEA

تجزیه و تحلیل سیستم اندازهگیري ()MSA

آخرین
ویرایش
آخرین
ویرایش

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
سایت  CAD/CAMبا نرمافزار هاي مورد نیاز
ست کامل کامپیوتر  15عدد
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
عملی :انجام عملی کار با نرمافزارهاي مدیریت پروژه ،انجام عملی تمامی مراحل و مستندات  APQPو دیگر کارهاي مورد
نیاز با نرمافزارهاي مربوطه
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري :آزمون کتبی
عملی :پروژه عملی کار با نرمافزارهاي مرتبط با برنامهریزي فرایند
53

 -14-3درس زبان تخصصی

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :توانایی درک و ترجمه متون انگلیسی در زمینه روشهاي تولید ،طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر ،مدیریت
و برنامهریزي فرایند و تولید ،نحوه گرفتن اطالعات از کاتالوگ و دفترچه راهنماي نصب و تعمیر و نگهداري دستگاهها و
الحاقی آنها و ابزارها

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1

(ساعت)

ریز محتوا
دانش :وظایف مهندس ساخت و تولید
مهارت- :

نظري

عملی

1

1

دانش :ایمنی در کارگاه ساخت و تولید (ایمنی در محیط کار در رابطه با کار با انواع ابزار و
2

دستگاههاي مربوط به ساخت تولید)

1

1

مهارت- :
دانش :روش کار با نرمافزارهاي طراحی ،تحلیل و ساخت به کمک کامپیوتر
3

()CAD/CAE/CAM

3

1

مهارت- :
دانش :اندازهگیري و نقشهبرداري صنعتی (معرفی انواع ابزارهاي مخصوص اندازهگیري (انواع
4

 3D SCAN, CMM, Compratorو ))...

2

1

مهارت- :
5
6
7
8
9
11
11

دانش :روشهاي تولید مخصوص ()EDM, USM, AFM, ….
مهارت- :
دانش :شناسایی قطعات خودرو
مهارت- :
دانش :انواع تیغچهها و ابزارگیرها ،انواع روشها و مایعهاي خنککاري
مهارت- :
دانش :ماشینهاي ابزار تولیدي (هاب ،سريتراش ،CNC ،مراکز ماشینکاري و )...
مهارت- :
دانش :معرفی روشها و اصول شکلدهی فلزات
مهارت- :
دانش :انواع قالبهاي صنعتی ،قسمتها ،مکانیزم کارکرد و نحوه ساخت آنها
مهارت- :
دانش :مکانیزمهاي ماشینهاي ابزار و دفترچه راهنماي نصب و نگهداري و تعمیر ماشینهاي
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2

1

2

1

2

1

4

1

1

1

3

1

1

1

ابزار
مهارت- :
12
13
14
15
16

دانش :تست غیر مخرب در ساخت تولید و بازرسی جوش
مهارت- :
دانش :دینامیک و ارتعاشات در ساخت تولید
مهارت- :
دانش :طراحی و ساخت ماشینهاي پیشرفته ()CNC
مهارت- :
دانش :اصطالحات رباتیک و کاربرد آن در صنعت
مهارت- :
دانش :اصطالحات برنامهریزي فرایند ،برنامهریزي تولید و کنترل کیفی
مهارت- :
جمع

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

32

1

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت کلمات ،مفاهیم و اصطالحات انگلیسی دوره کارشناسی ،توانایی استفاده از منابع ،کاتالوگها و دفترچه راهنمايانگلیسی دستگاهها در حیطه رشته ساخت و تولید
-امانتداري و مسئولیتپذیري

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

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار

Machining Fundamentals,
11th Edition

& John R. Walker
Bob Dixon

-

G-W Publisher

2119

Introduction To Basic
Manufacturing Processes
And Workshop Technology

Rajender Singh

-

New Age
International Ltd.

2116

Cutting tool Applications

Jr. CMfge George
Schneider

-

MCGraw Hill

2112

انگلیسی براي دانشجویان مهندسی
مکانیک -ساخت و تولید

جمالالدین جاللیپور

زبان تخصصی مهندسی ساخت و

کریم علیاکبري و

تولید

محمدرضا صابري

55

سمت

1397

دانشگاه فنی و حرفه اي

1398

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
مدرک تحصیلی :دکتري ساخت و تولید /کارشناسی ارشد ساخت و تولید
مرتبه علمی :استادیار /مربی
سوابق تدریس :حداقل  2سال
سوابق تجربی :اولویت با افراد فعال در عرصه صنعت میباشد.
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فنی و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس زبان فنی
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کالس معمولی مجهز به Data Projector
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،تمرین و تکرار ،پروژهاي ،کار گروهی ،مطالعه موردي ،در همه ردیفهاي تدریسی ،یادگیري کلمات پرکاربرد در
آن زمینه در اولویت اول است و ترجمه یا مطالعه تمامی مطالب بر عهده دانشجو است.
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،آزمون کتبی و پوشه مجموعه کار
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 -15-3درس تجزیه و تحلیل نقشههاي صنعتی
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

64

هدف کلی درس :توانایی تجزیه و تحلیل و ترسیم نقشه اجرایی در دستگاهها و ماشینآالت مکانیکی صنعتی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :شناخت مفاهیم و تعاریف اولیه در نقشهها (انواع نقشه و اهمیت نقشههاي ترکیبی و
1

اجرایی)
مهارت :توانایی شناسایی انواع نقشه و توانایی توصیف و تشریع ویژگی نقشههاي ترکیبی و

1

2

اجرایی
دانش :شناخت نقشهبرداري صنعتی (مهندسی معکوس) از یک مجموعه و قطعات آن (گام به
2

گام)

1

4

مهارت :توانایی نقشهبرداري از یک شی واقعی به صورت اسکچ اولیه
دانش :شناخت عملکرد و طرز کار مکانیزمهاي ساده تا متوسط (گیره ،جک و  ،)...شناخت
3

مفهوم ماشین ،مکانیزم و ...
مهارت :توانایی توصیف ویژگی ماشینها و مکانیزمها و معرفی و ارائه مثال ساده از این دو

1

3

مبحث
دانش :شناخت اجزاي استاندارد در مجموعهها ،مکانیزمها و ماشینها
4

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

1

4

به استانداردهاي مرسوم و موجود
دانش :شناخت اصول خواندن نقشه از روي مجموعهها و مکانیزمها و پیاده کردن قطعات
(دمونتاژ) به کمک فاکتورهایی مانند استفاده از شماره روي قطعات ،استفاده از اندازههاي کلی
و جزئی روي نقشه ،استفاده از اندازههاي تلرانسی و عالئم انطباقی بر روي نقشهها ،استفاده از
5

نوع برش و جهت هاشور در قطعات مجاور هم ،استفاده از جدول نقشه ترکیبی و استفاده از
تصویر مجسم (پیشنیاز :شناسایی و انتخاب بهترین نماها و تعداد آنها)

1

8

مهارت :توانایی پیاده کردن قطعات با کمک گرفتن از شماره قطعات ،اندازههاي ابعادي،
انحرافدار ،اندازههاي انطباقی ،کمک گرفتن از نوع برش ،جهت و فاصله هاشورها ،مطالعه
جدول و تصویر مجسم (در صورت موجود بودن)
دانش :شناخت نقشه ساده اجرایی و لحاظ کردن اندازههاي دقیق اجرایی (به همراه تلرانسها
6

و عالئم کیفیت سطح بر روي قطعه)
مهارت :توانایی ترسیم نقشه ساده اجرایی براي یک قطعه با لحاظ کردن (درج) اندازههاي
ابعادي ،اندازههاي انحرافدار و عالئم کیفیت سطح بر روي قطعه (با توجه به عملکرد قطعه)
57

1

7

دانش :شناخت تصویر مجسم انفجاري ،ویژگی و کاربرد آن (ترجیحاً ایزومتریک)
7

مهارت :توانایی تصویر مجسم انفجاري براي یک مجموعه ساده و بیان قابلیت و ویژگی
تصویر مجسم انفجاري در معرفی بهتر یک مجموعه در حالت دمونتاژ شده به صورت (اسکچ

1

4

دستی /با استفاده از وسایل نقشهکشی /با استفاده از رایانه)
دانش :شناسایی نمونه مجموعههاي دمونتاژي از محصوالت مختلف صنعتی در محیط پیرامون
8

زندگی
مهارت :توانایی دمونتاژکردن مجموعههاي ساده (مثل تراش رومیزي ،پانچ ،منگنه ،گیره و ،)...

1

6

انتخاب تعداد نماها و بهترین نماها براي معرفی و توصیف قطعات و ...
دانش :اصول خواندن نقشه قطعات دمونتاژ شده براي تهیه نقشه سوار شده (مونتاژي) با توجه
و کمک گرفتن از فاکتورهایی مانند استفاده از شمارهگذاريها ،استفاده از جدول نقشه،
استفاده از اندازهگذاريها ،استفاده از عالئم انطباق و اندازههاي انحرافدار و عالئم کیفیت
9

سطوح و استفاده از تصویر مجسم و اهمیت نقشههاي انفجاري

1

7

مهارت :توانایی سوار کردن (مونتاژ) قطعات با کمک گرفتن از شماره قطعات مجاور همدیگر،
استفاده از مشخصات درجشده در جدول نقشه ،اندازههاي ابعادي ،انحرافدار و انطباقی بر
روي قطعات تفکیکشده و در نهایت استفاده از تصویر مجسم (در صورت موجود بودن)
دانش :شناسایی یکسري مجموعههاي صنعتی دمونتاژ شده جهت تهیه نقشه مونتاژي آن
(نمونههاي صنعتی دمونتاژي در قالب یک پروژه و بررسی مکانیزم آن)
11

مهارت :توانایی مونتاژ کردن مجموعههاي ساده (ترجیحاً مجموعههایی که در بند  8توسط

1

5

دانشجویان براي دمونتاژ انتخاب شده بودند) و انتخاب بهترین نماها براي معرفی نقشه سوار
شده ،برشهاي مناسب ،شمارهگذاري ،تهیه جدول و ...
دانش :بازآفرینی نقشههاي قدیمی و تبدیل آن به روشهاي جدید
11

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

1

2

جدید در حالتهاي مختلف (مونتاژ /دمونتاژ)
دانش :شناخت نقشههاي اختصاري (کاربرد صنعتی و اهمیت آن ،نمایش قطعات و مکانیزمها
12

و )...

1

3

مهارت :توانایی خواندن نقشههاي اختصاري با توجه به عالئم اختصاري استاندارد
دانش :شناسایی شیوه کدگذاري ،طبقهبندي ،ثبت و روش بایگانی و آرشیو نقشهها (در حرفه-
13

هاي مختلف)
مهارت :توانایی خواندن و شناسایی کدهاي درجشده در جدول نقشه به منظور دقت ،سهولت

1

2

و سرعت در سیستم بایگانی و یا استفاده مجدد از نقشه
دانش :شناخت نقشهکشی حرفههاي مختلف (شناخت نقشههاي هیدرولیک و پنوماتیک،
شناخت نقشههاي ساختمان (ترسیمات اصلی ،برش ،اندازهگذاري و  ،)...شناخت نقشههاي
14

برق و شناخت نقشههاي تأسیسات و جوشکاري)
مهارت :توانایی خواندن نقشههاي حرفههاي مختلف از روي نقشههاي کاربردي ارائه شده
توسط استاد تخصصی (با اولویت :هیدرولیک ،پنوماتیک ،برق ،جوشکاري ،تأسیسات و
ساختمان) (پیشنهاد میشود این قسمت از درس توسط استاد تخصصی مربوطه در کنار استاد
58

3

7

اصلی درس ارائه شود)
دانش- :
15

مهارت :بازدید دانشجویان از یک واحد فنی-مهندسی-تولیدي و تهیه گزارش کار کامل از
فرایند طراحی محصول ،نقشهکشی و تجزیه و تحلیل نقشههاي صنعتی توسط دانشجویان و

1

1

ارائه گزارش به استاد (خارج از وقت کالس) با مشورت و راهنمایی استاد مربوطه
16

جمع

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی خواندن و تجزیه و تحلیل نقشههاي مونتاژي ،توانایی درک تلرانس و انطباق در نقشه ،شناخت اصول نقشههاي برق،
پالن ساختمان ،شناخت نقشه اختصاري اجزاي مکانیکی ،هیدرولیکی و پنوماتیک با شرح اجزاء ،مدارک مهم هیدرولیک و
پنوماتیک و ...

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
استانداردهاي کامل  ISOدر
تکنیکهاي نقشهکشی صنعتی
مرجع کامل نقشهکشی

تمرینات رسم فنی بوگلیوبوف

مؤلف
فتحاهلل معطوفی

H. ،W. Timm
 G. ،Heidomعبداهلل ولینژاد
Otto ،G. Strate ،Kotsch
Baucke

سرگئیکانستانتینرویج
باگالیوبوف

نقشهکشی صنعتی 2
راهنماي مهندسان و تکنسینها

مترجم
-

-

ناشر
فدک ایساتیس

طراح

سعید آقایی

گنج هنر

1386

محمود مرجانی

دانشگاه یزد

1398

industriel

رسم فنی

محمدباقر رجال
حمیدرضا

رسم فنی و نقشهخوانی صنعتی

-

جلد 3

1388

1391

 Guide du dessinateurعبدالنبی وحیدي مؤسسه فرزاندیشان سبز
-

سال انتشار

غالمرضایی و
محسن بیاتی

مؤسسه فرهنگی هنري
دیباگران تهران

1381
1384

رسم فنی کد 488/6

آموزش و پرورش

نقشهکشی صنعتی

بوچ-هیدرون-استریت

عبداهلل ولینژاد

والتر جردن

امین کابلی

طراح

علیاکبر جیبا

انتشارات یا مهدي

1381

عبداهلل ولینژاد

طراح

1386

طراحی تلرانسها براي
مهندسان
تلرانسگذاري مدرن مهندسی
جداول و استانداردهاي طراحی
و ماشینسازي

-

انتشارات خوارزمی

1389

روالند هیل و سسیل هوارد
جنسن
اولریش فیشر رویتلینگن

59

آموزش و پرورش

1395

طراح

1395
1389

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
فوقلیسانس ساخت و تولید و یا لیسانس مهندسی نقشهکشی صنعتی با حداقل  11سال سابقه تدریس یا فوقلیسانس
مهندسی مکانیک با  11سال سابقه تدریس نقشهکشی
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
مساحتی برابر با حداقل  81مترمربع ،تجهیزات میز رسم ،ویدئوپروژکتور و تابلو
روش تدریس و ارائه درس
 توضیحی ،انجام تمرین توسط استاد و دانشجو ،تمرینهاي تکمیلی و پروژه هر مبحث به صورت انفرادي استاد محترم موظف است تواناییهاي پیشنیازهاي زیر را پیش از شروع این درس در قالب پیشآزمون یا از طریق ارائهآموختهها بر روي چند قطعه صنعتی از دانشجویان مطالبه کرده و چنانچه در پیشنیازها ضعف و یا خللی وجود داشته باشد
آنها را مرور کرده یا از طریق ارائه منابع به صورت موضوعی به رفع اشکال و ابهام دانشجو در هر سرفصل بپردازد ،سپس
وارد سرفصلهاي این درس شود( .پیشنیازهاي این درس شامل:
 -1توانایی ترسیم نماها از روي یک مدل (ترجیحاً شئی واقعی)
 -2توانایی انتخاب و لحاظ کردن انواع برش با توجه به موقعیت و ویژگی قطعه
 -3توانایی ترسیم برش در قطعات مجاور همدیگر
 -4توانایی ترسیم تصویر مجسم یک قطعه در برش
 -5توانایی اندازهگذاري قطعات تکی
 -6توانایی درج اندازههاي انحرافدار و انطباقات در روي یک قطعه
 -7توانایی درج عالئم کیفیت سطوح بر روي یک قطعه
 -8توانایی نقشهخوانی اجزاي ماشین شامل -1 :اجزاي اتصالدهنده (جوش ،پرچ ،پیچ و مهره ،خارهاي انطباقی ،خارهاي
فنري ،گرهها ،پین ،انگشتی و  -2 )...اجزاي انتقالدهنده حرکت و نیرو (چرخدندانه ها ،چرختسمه ها ،چرخزنجیر ها ،فولی-
ها ،یتاقانهاي لغزشی و غلتشی ،کوبلینکها ،فنرها ،آببندها و  -3 )...اجزاي خاص ماشین (سنگها ،شاتون و )...
 -9توانایی نقشهبرداري از یک قطعه واقعی صنعتی (مدل حقیقی) و تهیه یک نقشه اجرایی کامل با توجه به تواناییها
(موضوعات فوق))
روش سنجش و ارزشیابی درس
 آزمون ،انجام کار در کالس ،تمرین و پروژه و سنجش کارهاي انجام شده در طول هفته و رفع اشکال و ارزشیابی در طولدوره
 استاد محترم با مشارکت و هماهنگی با دانشجو یک مجموعه مکانیکی واقعی را انتخاب میکند (مثل منگنه ،پانچ،مدادتراش رومیزي ،شیر آب و  )...و دانشجو موظف است در طولترم و در خارج از وقت کالس با راهنمایی و زیر نظر
استاد یک نقشه اجرایی دقیق از کل مجموعه و تک تک قطعات مجموعه را با لحاظ کردن کلیه سرفصلهاي آموزشی این
درس تهیه کند و همزمان در طولترم با راهنمایی استاد رفع اشکال و در نهایت در پایانترم به استاد ارائه نماید.
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 -16-3درس دینامیک و ارتعاشات

نظري

عملی

پیشنیاز :معادالت دیفرانسیل

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

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

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :تاریخچه ،تعریف و تفهیم سینماتیک و دینامیک ،مفاهیم درجه آزادي ،اشاره به برابري
یکاهاي طرفین تساوي در معادالت فیزیکی و تسلط بر استفاده از سیستم آحاد  ،SIبیان
1

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

2

1

و ملموس.
مهارت- :
دانش :سینماتیک ذره :تعریف سرعت–سرعت متوسط و لحظهاي ،تعریف شتاب–شتاب
2

متوسط و لحظهاي ،بیان رابطه بین جابجایی و سرعت و شتاب توسط روابط و هندسه

2

1

مهارت- :
دانش :استخراج روابط اساسی سینماتیک و نحوه استفاده آنها ،تأکید بر نحوه انتگرال و
3

مشتقگیري (مروري) و بررسی تمامی سناریوهاي امکانپذیر

3

1

مهارت- :
دانش :استفاده از روابط اساسی سینماتیک به صورت هندسی و استخراج اطالعات از منحنی-
4

ها :نمودارهاي مکان – زمان ،سرعت – زمان ،شتاب-زمان ،سرعت-جابجایی و شتاب-
جابجایی

2

1

مهارت- :
5

دانش :حرکت منحنیالخط :دستگاه مختصات دکارتی و تعمیم روابط به حرکت پرتابی
مهارت- :

3

1

دانش :دستگاه مختصات عمودي-مماسی و تأکید بر روشهاي مختلف استخراج شعاع
6

انحناي مسیر

3

1

مهارت- :
7
8
9

دانش :دستگاه مختصات قطبی و تأکید بر مؤلفههاي مختلف شتاب
مهارت- :
دانش :حرکات مقید و قرقرهها
مهارت- :
دانش :حرکت نسبی
مهارت- :
61

2

1

2

1

2

1

دانش :سینتیک ذره (قانون دوم نیوتن ،نیروي وزن در سیستم آحاد  ،SIنیروي اصطکاک و
تفهیم تفاوت اصطکاک ایستایی و اصطکاک آستانه حرکت و حرکت اصطکاکی بر روي سطح

11

شیبدار)

3

1

مهارت- :
دانش :قانون کار و انرژي (انتگرال روي مسیر از قانون دوم نیوتن و تعریف کمیتهاي کار و
انرژي جنبشی ،معرفی نیروهاي پایستار و ناپایستار ،معرفی انرژي پتانسیل ،محاسبه کار نیروي
وزن و کشسان فنر و استخراج توابع پتانسیل متناظر آنها ،بازنویسی قانون کار و انرژي با

11

4

1

تعریف انرژي مکانیکی و استنباط اصل پایستگی انرژي مکانیکی)
مهارت- :
دانش :کاربرد ارتعاشات (مروري بر مسائل و روابط اساسی ارتعاشات با ذکر چند مثال)

12

2

مهارت- :

1

دانش- :
13

مهارت :مدلسازي حداقل یکی از مسائل فراگرفته در طولترم در نرمافزارهایی مثل آباکوس

2

1

و آدامز به صورت صحتسنجی جهت ترغیب و درک بیشتر دانشجویان
جمع

32

1

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 قابلیت تحلیل یک حرکت دینامیکی پس از گذراندن این درس -قابلیت تجزیه و تحلیل و تقسیمبندي هر نوع مسئله دینامیکی پس از گذراندن این درس

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
دینامیک
Vector Mechanics for
Engineers: Dynamics
ector Mechanics for
Engineers: Dynamics

دینامیک و ارتعاشات
Engineering Dynamics

مترجم

مؤلف

علیرضا انتظاري

مریام-کرایگ
Beer-JohnstonCornwell

دکتر محسن جباري

-

O'Reilly, Oliver M.

62

-

ناشر
نو پردازان
McGraw-Hill
Science

پوران پژوهش
Springer

سال انتشار
1385
2116
1386
2119

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد و یا دکتري مهندسی مکانیک طراحی کاربردي و یا ساخت و تولید داراي سطح علمی باال ،درک مسائل
دینامیکی و فن بیان باال باشد؛ همچنین نیاز به پایه نرمافزاري و ریاضی مطلوب در کنار تجربه صنعتی میتواند بسیار مفید
باشد.
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
ویدئوپروژکتور (تنها براي پرهیز از رسم اشکال جهت اجتناب از اتالف وقت)
روش تدریس و ارائه درس
 ارائه درس به صورت توضیحی با مثالهاي ملموس و متعدد از زندگی روزمره و صنعت ،جهت ایجاد عالقه در دانشجویانو به صورت بحث دوطرفه سر کالس و تنها استفاده از اشکال اسالیدها (براي اجتناب از اتالف وقت جهت رسم اشکال)
 مدلسازي برخی از مسائل تدریسی در نرمافزارهاي المان محدود جهت ایجاد عالقه و بسط قوه ادراک دانشجویان. کالس حل تمرین از دیگر موا ردي هست که در این درس بسیار مفید است و بهتر است از دانشجویان ممتاز ترم قبلاستفاده شود.
روش سنجش و ارزشیابی درس
 نمره مثبت براي دانشجویان فعال و عالقهمند که سر کالس درگیر بحث هستند و خالقیت نشان میدهند. اخذ امتحانهاي متعدد تک سؤالی و  15دقیقهاي تا تضمین شود تمامی دانشجویان با مطالعه مباحث قبلی سر کالسحاضر میشوند( .این رویه باعث میشود بعد از دو سه جلسه ،همه دانشجویان ملزم شوند با مطالعه قبلی سر کالس
حاضر شوند).
 ارائه تمرین اخذ امتحان میانترم جهت آشنایی دانشجویان با نحوه امتحان و قابلیت ارزیابی خود ارائه پروژه به دانشجویان عالقهمند به صورت اختیاري و لحاظ نمودن نمره 51 -درصد نمره امتحان کتبی پایانترم
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 -17-3درس رباتیک

نظري

عملی

پیشنیاز :سیستمهاي کنترل خطی در ساخت و تولید

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :شناخت انواع و اجزاء رباتها و کاربرد آنها ،برنامهنویسی و کنترل ربات و در نهایت آموزش و بهکارگیري
ربات در صنعت

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(ساعت)

ریز محتوا
دانش :تاریخچه رباتها
مهارت- :
دانش :کاربردهاي مختلف رباتها
مهارت- :
دانش :تقسیمبنديهاي مختلف رباتها
مهارت- :
دانش :مشخصات فنی رباتها و فضاي کاري آنها
مهارت- :
دانش :مکانیزمهاي مختلف رباتها
مهارت- :
دانش :اجزاء مختلف رباتها (محرکها ،حس کنندهها و پنجهها)
مهارت- :
دانش :مقدماتی بر سینماتیک و دینامیک کنترل رباتها
مهارت- :
دانش :برنامهنویسی رباتها
مهارت- :
دانش :کاربرد سنسورها در رباتها
مهارت- :

نظري

عملی

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

7

1

7

1

3

1

2

1

دانش :آموزش کار با یک سیستم رباتیک
11

مهارت :تشخیص اجزاء مختلف ربات ،نحوه کنترل ربات ،نحوه آموزش ربات ،کنترل دستی
ربات و تشخیص و اندازهگیري فضاي کاري ربات

4

1

بازدید از مراکزي که خط تولید رباتیک دارند.
32

جمع

64

1

 مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار-ب
 توانایی آموزش دستی رباتها و آموزش، توانایی برنامهنویسی رباتها و کنترل آنها، توانایی تشخیص نوع و اجزاء رباتهااز راه دور آنها و در نهایت توانایی به کارگیري ربات در یک سلول کاري
 شایستگی استفاده از دانش در عمل و کار گروهی، خالقیت، مسئولیتپذیري-

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

ناشر

مترجم

مؤلف

عنوان منبع

1986

McGraw-Hill

Mikell P. Groover,
Mitchell Weiss, …,

Industrial Robotics
Technology, Programming,
and Applications

1986

Bedford

D.T. Pham & W.B.
eginbotham

Robot Grippers

1985

McGraw-Hill
Science/Engineering/
Math

Tony Owen

Assembly with Robots

1993

Springer science

Nnaji, B.O.

1986

Springer

Alan Pugh

1986

Strubhar

Peter M.

1991

Wiley-Interscience

Jon Hoshizaki &
Emily Bopp

1985

Prentice Hall

E. Snyder

1984

R.J.Brady,U.S.

Edward Kafrissen
Mark Stephans

علی مقداري و
1377

دانشگاه صنعتی شریف

مکانیک و کنترل در

مهندس فائزه

رباتیک

میرفخرایی
1385

دانشگاه صنعتی شاهرود

Theory of Automatic Robot
Assembly and Programming
Robot Sensors
Volume2 Vision&Volume1

دکتر محمد

اسپانگ و ویدیاساگار

مهدي فاتح

65

Working Safely with
Industrial Robots
Robot Applications Design
Manual Gon Hoshizaki
Industrial Robots: Computer
Interfacing and Control
Wesley
Industrial Robots and
Robotics

مکانیک و کنترل در رباتیک

کنترل و دینامیک ربات

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد ساخت و تولید 5 ،سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فنی و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس رباتیک
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
یک آزمایشگاه رباتیک به همراه یک ربات مفصلی با تمام امکانات مورد نیاز
روش تدریس و ارائه درس
مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،امتحان کتبی ،تحقیق ،تکالیف ،آزمون عملی ،عملکردي
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 -18-3درس طراحی و تحلیل مهندسی به کمک رایانه CAE
نظري

عملی

پیشنیاز :ساخت به کمک رایانه  CAMو طراحی اجزاء ماشینهاي ابزار و

تعداد واحد

1

1

ریاضی مهندسی

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هم نیاز- :
هدف کلی درس :شناسایی اصول و روشهاي تحلیل و شبیهسازي مهندسی ،انتخاب نرمافزار تحلیلی متناسب با تحلیل
موردنظر ،توانایی مدلسازي ،آمادهسازي ،شبیهسازي و تفسیر نتایج حاصل از تحلیل و توانایی کار با نرمافزارهايSimufact :
یا  DEFORM 3Dیا  Autodesk MoldFlowیا  Solidworks Simulationیا  Working Model 3Dیا
 Abaqusیا  ANSYSو یا Fusion 361

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :سختافزارهاي تحلیل به کمک رایانه ،مبانی طراحی ،تحلیل و تولید به کمک رایانه
( ،)CAD/CAE/CAMانواع تحلیلهاي رایانهاي (،)CAE, CFD, Simulation
1

روشهاي مدلسازي براي تحلیل شامل المان محدود ( ،)FEMتفاضل محدود ( )FDMو
حجم محدود ()FVM

2

2

مهارت :ورود به محیط یک یا دو مورد از نرمافزارهاي موردنظر در آموزش و بررسی راهنما
یا خودآموز ( )Tutorialهاي موجود در نرمافزارها
دانش :معرفی انواع فرمتهاي رایانهاي رایج ذخیره و بازیابی فایلها در سیستمهاي
 CAD/CAE/CAMاز قبیلSTEP, IGES STL, VRML,:
2

مهارت :ایجاد و ذخیرهسازي مدلهاي  CADبا فرمتهاي مختلف رایج از قبیلSTEP, :
…  IGES STL, VRML,و بررسی پیغامهاي حین تبدیل ،گزارشهاي خالصه پس از

2

1

اتمام تبدیل و کار با نرمافزارهاي تبدیل فرمت فایلهاي  CAD/CAE/CAMاز قبیل
 CADFixو ...
دانش :اصول مشبندي ،روشهاي مشبندي دستی و اتومات ،بررسی انواع تکنیکهاي مش-
3

بندي از قبیلTriangle, Tetrahedron, Pyramid, Triangular Prism, … :

2

1

مهارت :کار با نرمافزارهاي ایجاد و ترمیم مشبندي از قبیل Meshlab
دانش :اصول سادهسازي مدلسازي رایانهاي براي تحلیل ،روشهاي مدلسازي  2Dو ،3D
مفاهیم و شرایط تنش صفحهاي و کرنش صفحهاي ،مدلسازي متقارن محوري و صفحهاي،
4

انتخاب مدل متناسب با شرایط شبیهسازي

1

15

مهارت :انجام چند تحلیل و شبیهسازي ساده با نرمافزار و ذخیرهسازي نتایج شبیهسازي و
تجزیه و تحلیل نتایج
5

دانش :معرفی یک نرمافزار شبیهسازي عملیات تزریق پالستیک ،اصول کلی حاکم بر آماده-
سازي و شبیهسازي فرایند تزریق پالستیک ،بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشها و نتایج
67

3

15

شبیهسازي با یکی از نرمافزارهاي  Autodesk Moldflowیا Solidworks Plastics
مهارت :آموزش نرمافزار  Autodesk Moldflowیا  Solidworks Plasticsشامل:
راهنماي نصب ،ورود به نرمافزار و مرور کلی منوهاي کاري ،توضیح دستورات پرکاربرد و
اولیه در نرمافزار ،ورود مجموعه مونتاژي و قیدگذاريها براي شبیهسازي حرکتی در محیط
نرمافزار ،تعریف المانهاي حرکتی (نیرو ،فنر ،موتور ،گرانش ،اصطکاک و  ،)...اجرا و ذخیره-
سازي نتایج شبیهسازي و تجزیه و تحلیل نتایج گرافیکی و آماري
دانش :معرفی نرمافزار  imufactیا  DEFORM 3Dو یا  Abaqusاصول کلی حاکم بر
آمادهسازي و شبیهسازي فرایند شکلدهی ورقهاي فلزي و شمش ،بررسی و تجزیه و تحلیل
گزارشها و نتایج شبیهسازي
6

مهارت :آموزش نرمافزار  Simufactیا  DEFORM 3Dو یا  Abaqusشامل :راهنماي

3

نصب ،ورود به نرمافزار و مرور کلی منوهاي کاري ،توضیح دستورات پرکاربرد و اولیه در

15

نرمافزار ،ایجاد یا درج یک قطعه براي شبیهسازي عملیات پرسکاري ورق فلزي (برش یا
فرمدهی) ،تنظیم پارامترهاي شکلدهی (اصطکاک ،نیروهاي شکلدهی ،روان کاري و  )...و
اجراي شبیهسازي و تفسیر نتایج
دانش :معرفی نرمافزار  Working Model 3Dیا  SolidWorks Simulationیا
 Abaqusیا  ANSYSو یا  ،Fusion 361معرفی اصول کلی حاکم بر آمادهسازي
مجموعههاي مونتاژي براي شبیهسازي ،شبیهسازي دینامیکی مجموعههاي مکانیکی ،بررسی و
تجزیه و تحلیل گزارشها و نتایج شبیهسازي
7

مهارت :آموزش نرمافزار  Working Model 3Dیا  SolidWorks Simulationیا

3

Abaqusیا  ANSYSو یا  Fusion 361شامل :راهنماي نصب ،ورود به نرمافزار و مرور

15

کلی منوهاي کاري ،توضیح دستورات پرکاربرد و اولیه در نرمافزار ،ورود مجموعه مونتاژي و
قیدگذاريها براي شبیهسازي حرکتی در محیط نرمافزار ،تعریف المانهاي حرکتی (نیرو ،فنر،
موتور ،گرانش ،اصطحکاک و  ،)...اجرا و ذخیرهسازي نتایج شبیهسازي و تجزیه و تحلیل
نتایج گرافیکی و آماري
16

جمع

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 انتخاب روش صحیح مشبندي در نرمافزارهاي  ،CAEمدلسازي ،شبیهسازي و تفسیر نتایج فرایندهاي شکلدهی ورق وشمش فلزي ،آمادهسازي و قیدگذاري مجموعههاي مونتاژي براي شبیهسازي و تحلیل دینامیکی و تفسیر نتایج
 -مسئولیتپذیري ،خالقیت ،رعایت اخالق حرفهاي ،رعایت نکات ایمنی حین انجام کار

68

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
تجزیه و تحلیل المان محدود و تجربی
کشش عمیق

مؤلف
محمد نصراله زاده

راهنماي جامع مدلسازي و تحلیل در نرم-

رسول ترکش اصفهانی و

افزار Abaqus

همکاران

راهنماي جامع نرمافزار اجزاي محدود
COSMOS 2111

معرفی  CAD/CAM/CAEو کاربردهاي
آن در مهندسی مکانیک
طراحی و ساخت قالب به کمک رایانه
آموزش شکلدهی با Simufact Forming
آموزش کاربردي نرمافزار Workinh
Model 3D
شبیهسازي به کمک نرمافزار Deform 3D

محمد منیر واقفی

مترجم
-

دهکده هوسم

1399

-

عابد

1391

-

مولف

1391

محسن صفوي
سعید میریان

-

حمیدرضا هوشیار دانش
جی.اس.گوناسکرا
بهروز باقري و محمود
عباسی
فرهاد ضرابی
بهروز باقري و محمود
عباسی

آموزش شبیهسازي فرایندهاي شکلدهی با کارن ابري نیا و آرمان
نرمافزار المان محدود  DEFORM 3Dخاتونی

ناشر

دانشگاه صنعتی
اصفهان

دکتر شربتی

دانشگاه صنعتی

و دکتر باقري

شاهرود

1385

1382

-

کیان رایانه

1393

-

دیباگران تهران

1384

-

کیان رایانه سبز

1393

-

نوآور

1394

-

ارکان دانش

1395

آموزش جامع نرمافزار المان محدود

علی سجادي

 Abaqusبا ماژولها

محمد لطفی و همکاران

طراحی و تحلیل آنالیزهاي ویژه با

هدایت توکلی و نیما

انتشارات اندیشه

ANSYS

راسخ صالح

سرا
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سال انتشار

1391

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید یا طراحی کاربردي
مهندس مکانیک متخصص و آشنا به فرایندهاي تولید و نرمافزارهاي طراحی و تحلیل مهندسی
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
سایت رایانه با حداقل  8سیستم رایانهاي با قدرت پردازش خوب ،نرمافزارهاي تحلیلی مانند:
،Working Model 3D ،Autodesk MoldFlow ،SolidWorks Simulation ،DEFORM 3D ،Simufact
 ANSYS ،Abaqusو یا Fusion 361
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
عملی :انجام تحلیلهاي بارگذاري ،حرارتی ،شکلدهی (تزریق ،پرس ،نورد و ماشینکاري) از مبتدي تا متوسط براي چند
قطعه نمونه
روش سنجش و ارزشیابی درس
 نظري :آزمون کتبی عملی :تکالیف طولترم (تحلیلهاي بارگذاري ،شکلدهی (تزریق ،پرس ،نورد و ماشینکاري) از مبتدي تا متوسط برايچند قطعه نمونه) و انجام یک تحلیل ساده در آزمون پایانترم (در صورت امکان تعریف تکلیف براي دانشجویان جهت
آشنایی با محیط و قابلیتهاي سایر نرمافزارهاي مربوط به این مباحث)
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 -19-3درس طراحی قالبهاي صنعتی

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :اصول طراحی ،تجزیه و تحلیل قالب و فرایند برش ،کشش و کشش عمیق و تحلیل نرمافزاري عملکردهاي
قالبهاي تزریق پالستیک

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :مروري بر مکانیک شکلدهی ورقها و شمشهاي فلزي ،نمودارهاي حد شکلپذیري
1

 FLDورقهاي فلزي ،تغییر شکل مومسان ،تنش سیالن و مروري کلی بر روشهاي آهنگري

2

2

مهارت :توانایی در استخراج اطالعات از نمودارهاي  FLDورقهاي پرکاربرد
دانش :اصول کلی طراحی قطعه و قالب در فرایند برش ،کشش ،کشش عمیق و مدلسازي
آنها در نرمافزار Deform3D
2

مهارت :توانایی نقشهخوانی ،تجزیه و تحلیل یک نمونه قطعه ،طراحی قالب و روند اجرایی
قالبهاي برش ،کشش ،کشش عمیق ،تحلیل قالب و فرایند در نرمافزار  Deform3Dو

2

21

استخراج فاکتورهاي مهم پسا فرایندي نظیر میزان تغییر شکل در نقاط مختلف ،توزیع تنش در
روي قطعه ،تشخیص عیوب احتمالی نظیر چروکیدگی ،پارگی و یا ترک در قطعه و ...
دانش :اصول شناخت و شناسایی انواع پلیمرها و خواص مکانیکی مهم پلیمرها اعم از
ترموپالستیک ،ترموست ،الستیک ،کامپوزیت و  ...با معرفی انواع کاربردهاي مختلف آنها در
3

صنعت

4

4

مهارت :شناسایی عملی انواع پلیمرها اعم از ترموپالستیک ،ترموست ،الستیک ،کامپوزیت و
...
دانش :اصول طراحی قالبهاي پلیمر (ترموپالستیک ،ترموست ،الستیک ،کامپوزیت و )...
شامل انتخاب نوع قالب مناسب نسبت به قطعه ،اصول انتخاب تعداد حفرهها و محاسبات
مربوطه ،محاسبات مربوط به صفحه فشار ،اصول طراحی قالب براي قطعات داراي (سوراخ،
اصول قطعه فلزي ،برچسب ،رزوه و  ،)...شیب مورد نیاز براي قطعه براي خروج قالب،
4

طراحی قسمتهاي مختلف قالب (کفشکها ،راهنماها ،صفحات مورد نیاز ،کانالهاي خنک-
کاري ،بیروناندازها و  )...و جنسهاي مورد استفاده در آنها در انواع قالبهاي پلیمر

6

26

(ترموپالستیک ،ترموست ،الستیک ،کامپوزیت و  ،)...معرفی راهگاه گرم در قالب و موارد
استفاده آنها و مراحل ساخت و مونتاژ انواع قالبهاي مختلف پلیمري
مهارت :طراحی ،مدلسازي و شبیهسازي در نرمافزار  Moldflowحداقل دو قالب پلیمر و
تهیه نقشههاي اجرایی براي آنها
5

دانش :مدلسازي و آنالیز قالبهاي پالستیک با نرمافزار  Moldflowو اصول کار ،انتخاب و
71

2

12

بهرهبرداري از ماشینهاي تزریق پالستیک
مهارت:
الف) باز طراحی نمونه قالب تزریق پالستیک (در دسترس) و شبیهسازي در نرمافزار
 Moldflowبه منظور ارزیابی:
 )1فاکتورهاي قالب شامل ابعاد و نوع  ،Runnerابعاد ،نوع و محل اتصال Gate
 )2فاکتورهاي فرایند تزریق در نظر گرفته شده
جهت پیشبینی صحت عملکرد قالب تولید و تعیین دقیق فاکتورهاي حین تزریق شامل دماي
قالب ،دما و فشار تزریق ،سرعت تزریق ،فشار نگهداري ،نرخ خنککاري ،مدت زمان خنک
کاري و ...
ب) نصب قالب در دسترس روي ماشین تزریق پالستیک و تنظیم ماشین و تزریق نمونه با
فاکتورهاي تعیین شده در بند الف
6

دانش- :
مهارت :برگزاري بازدید علمی از مراکز تولیدي مربوطه
جمع

1

1

16

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی در اصول طراحی ،تجزیه و تحلیل قالب و فرایند برش ،کشش و کشش عمیق و تحلیل نرمافزاري عملکردهاي قالب-
هاي تزریق پالستیک

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
مهندسی عملی شکل دادن

مترجم

مؤلف

 Heinzعبداله ولینژاد و
 Tschatschمصطفی احمد اشرفی
 Menges,فرزاد بیغال

تئوري و عملی قالبهاي تزریق پالستیک

Mohren

Moldflow Design Guide: A
Resource for Plastics Engineers

Jay
Shoemaker

-
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2116

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک صرفاً گرایش ساخت و تولید با تجربه کار  5سال در زمینه قالبهاي فلزي و
پالستیک و مسلط به نرمافزارهاي  Deform3Dو Moldflow
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
امکانات آموزش دیداري و شنیداري براي بیان مطالب نظري ،کارگاه قالب با انواع قالبهاي تزریق پالستیک ،قالب پرس،
دستگاه تزریق پالستیک و سایت کامپیوتري
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
عملی :کارگاهی در کارگاه و سایت کامپیوتري
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري :آزمون کتبی
عملی :پروژه جامع شبیهسازي یکی از فرایندها و قالب در نرمافزار تخصصی مربوطه
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 -21-3درس مدیریت خط تولید
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

2

1

تعداد ساعت

32

1

هدف کلی درس :دانشجویان با یک رشته مهارتها و تکنیکهایی در مدیریت سیستمهاي تولیدي و صنعتی آشنا شده و با به
کارگیري آنها بهرهوري را افزایش داده و از اتالف منابعی مانند مواد اولیه ،نیروي انسانی و زمان تولید جلوگیري کرده و
راندمان و سرعت تولید را افزایش میدهند .این روشها و تکنیکها همگی به صورت کمی و محاسباتی ،محاسبه ،اجرایی و
عملیاتی میشوند.

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :معرفی مهندسی صنایع (مدیریت تولید ،عملیات و تحوالت اخیر در زمینه مدیریت
واحدهاي تولیدي با نگرش سیستمی ،مدیریت تولید و عملیات با در نظر گرفتن روند تاریخی
و شکلگیري تکنیکها و رویکردهاي متنوع در تولید و عملیات ،شناسایی و معرفی حوزه
1

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

4

1

در سیستمهاي تولیدي ،صنعتی و خدماتی ،سیر تحولی سیستمهاي تولیدي ،دورههاي مختلف
تکاملی مدیریت عملیات و تولید و شناخت فرایندهاي تولیدي و انواع آن)
مهارت- :
دانش :پیشبینی تقاضا (زنجیره عرضه و مدیریت استراتژیک ،روشهاي پیشبینی تقاضا،
روشهاي کیفی ،روشهاي کمی ،انواع روشهاي سريهاي زمانی ،روش نایو (آخرین دوره)،
میانگین ساده ،میانگین متحرک ،میانگین متحرک وزنی ،نمو هموار ساده ،نمو هموار تعدیل-
2

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

4

1

سببی ،ترکیب روشهاي پیشبینی تقاضا ،روشهاي کنترل پیشبینی تقاضا و مدلهاي کمی
پیشبینی تقاضا)
مهارت:
دانش :مکانیابی (عوامل مؤثر در تعیین محل احداث یا استقرار کارخانه یا سازمان خدماتی،
عوامل مربوط به بازار ،عوامل مربوط به هزینههاي مشهود (عینی) ،عوامل غیر مشهود ،روش-
3

هاي کمی مکانیابی ،روش نیروي جاذبه ،روش وزندهی به عوامل جایابی ،روش حرکت

2

1

مسافت و روش مدل میانه)
مهارت- :
دانش :تجزیه و تحلیل نقطه سربهسر (( )BEPانواع هزینهها در تولید ،هزینههاي ثابت،
4

هزینههاي متغیر ،فرضیات موردنظر در تجزیه و تحلیل نقطه سربهسر و محاسبه نقطه سربهسر
براي چند محصول)
مهارت- :
74

2

1

دانش :طراحی و توسعه محصول (فرایند طراحی ،تولید و توسعه محصول جدید به روشهاي
سنتی و شیوه مدرن ،معرفی منحنی چرخه حیات و عمر محصول ،مراحل تبدیل ایده به طرح
محصول و توسعه آن ،ارائه رویکرد مشتريمدار به طرحریزي و بهبود کیفیت محصول
5

( ،)QFDمهندسی ارزش ،روش تاگوچی ،روش بررسی حاالت خرابی (شکست) و آثار آن

4

1

( ،)FMEAقابلیت اطمینان ( ،)Reliabilityقابلیت اعتماد ( ،)Dependabilityمعرفی
مدل و تعیین قابلیت اطمینان در یک سیستم با اجزاء سري ،موازي و مختلط)
مهارت:
دانش :کارسنجی و زمانسنجی و ارتباط آن با بهرهوري (مقدمه و تاریخچه و تعاریف ،طراحی
شغل ،مراحل کارسنجی و زمانسنجی ،معرفی انواع روشهاي کارسنجی ،نمودار فراگرد
عملیات ،نمودار جریان فرایند ،نمودار سیمو ( )simoیا دست راست و چپ ،نمودار
6

انسان/ماشین ،روشهاي زمانسنجی ،زمانسنجی به وسیله کرونومتر ،نمونهگیري از کار،
زمانسنجی با استفاده از اطالعات استاندارد ،محاسبه میانگین ،انحراف معیار ،سطح اطمینان،

4

1

درجه صحت ،ضریب عملکرد ،زمان نرمال یک فعالیت ،زمان نرمال کل فعالیت و زمان
استاندارد کل فعالیت و تاخیرهاي مجاز)
مهارت- :
دانش :برنامهریزي جامع تولید (برنامهریزي مواد اولیه و قطعات ( ،)MRPІبرنامهریزي منابع
تولید سازمان ( ERPو  ،)MRPІІمدیریت موجودي ،برنامهریزي در سیستمهاي تولیدي
پیوسته و غیر پیوسته (گسسته) ،روش برنامهریزي خطی ،تجزیه و تحلیل هزینه/منفعت ،انواع
هزینهها در مدیریت موجودي ،هزینههاي سفارش ،هزینه نگهداري ،هزینه کمبود ،مدلهاي
تصمیمگیري  AHPو  ،SAWشرایط تصمیمگیري در کنترل موجودي ،شرایط اطمینان
7

کامل ،شرایط ریسک ،شرایط عدم اطمینان ،مدلهاي کنترل موجودي تحت شرایط اطمینان
کامل ،مدل میزان اقتصادي سفارش ( ،)EOQمدل فاصله ثابت بین دو سفارش ،مدل تخفیف

4

1

در خرید کلی ،مدل دریافت تدریجی کاال یا میزان اقتصادي تولید ( ،)POQمحاسبه تعداد
دفعات سفارش ،فاصله زمانی بین دو سفارش ،هزینه کل نگهداري ،متوسط موجودي در سال،
هزینه کل انبارداري بهینه ،نقطه سفارش مجدد ( ،)ROPتجزیه و تحلیل حساسیت و کنترل
موجودي تحت شرایط ریسک و عدم اطمینان)
مهارت- :
دانش :نحوه استقرار ماشینآالت ،تجهیزات و دفاتر (لیاوت) در سازمانهاي تولیدي و
8

خدماتی ،برنامهریزي و برآورد تعداد ماشینآالت و تجهیزات در یک خط تولید و سیستمهاي
تولید انعطافپذیر ()FMS

2

1

مهارت- :
دانش :تولید به هنگام و تولید ناب ( ،)JITتولید چابک ،سیستمهاي یکپارچه تولید (،)CIM
9

انتخاب روش اقتصادي در تولید از بین روشهاي مختلف و مدیریت زنجیره عرضه
مهارت- :

11

دانش :برنامهریزي و کنترل پروژه (نمودار گانت ،مدلهاي تحلیل شبکهاي ،روش مسیر
بحرانی ( ،)CPMفن ارزیابی و بازنگري پروژه ( )PERTو تئوريهاي صف)
75

3

1

3

1

مهارت- :
دانش- :
11

مهارت :بازدید از واحدهاي تولیدي و صنعتی و آشنایی با نحوه به کارگیري تکنیکهاي تولید

1

1

و عملیات در آنها
32

جمع

1

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 مبناي تدوین سرفصل این درس بر این پایه استوار شده است که کلیه مهارتها ،فنون و تکنیکهاي کاربردي و مباحثنوین در مدیریت تولید و عملیات طوري ارائه شود که دانشجویان به توانند پس از گذراندن این درس به طور سیستمی با به
کارگیري آن تکنیکها مدیریت سازمانهاي تولیدي ،صنعتی و خدماتی را بر عهده گرفته و به طور احسن انجام وظیفه نمایند.
شایستگیهاي غیرفنی :مسئولیتپذیري ،خالقیت ،شایستگی استفاده از دانش در عمل و کار گروهی

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
مدیریت تولید و عملیات
طرحریزي واحدهاي
صنعتی

مترجم

مؤلف
دکتر هایده متقی و امیر

-

حسینزاده
ساندریش هیراگو

رضا رنجبرانی فراهانی ،نسرین

ناشر
انتشارات آواي
پاتریس
انتشارات دانشگاه

عسگري و محمدعلی موفقپور صنعتی امیرکبیر

سیستمهاي مدیریت تولید

جیمی براون ،جان هارن

مهدي غضنفري و سروش

انتشارات دانشگاه

(با نگرش یکپارچه)

و جیمز شیونان

صغیري

علم و صنعت ایران

سال انتشار
1386
زمستان
1385
1396

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
عضو هیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتري یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته گرایشهاي مهندسی صنایع و یا همکار
مدعو با حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته گرایشهاي مهندسی صنایع با سه سال کار مرتبط با مدیریت در
واحدهاي تولیدي ،صنعتی و یا خدماتی
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کالس یا کارگاهی حدوداً به مساحت  31مترمربع که به ازاي هر دانشجو یک مترمربع فضاي آموزشی در نظر گرفته شود.
روش تدریس و ارائه درس
مباحثهاي ،پروژهاي ،کارگاه تمرین و تکرار ،تحقیق و مطالعات موردي و کار عملی در سایت کامپیوتر
روش سنجش و ارزشیابی درس
در پایانترم آزمون از مواد و سرفصلها با محتوي تئوري و به صورت کتبی با حداکثر  15نمره و  5نمره باقیمانده نیز به
صورت پرسش و پاسخ و شفاهی و یا عملی و یا کتبی به شکل کوئیز و میانترم با نظر استاد مربوطه در طولترم و مخصوصاً
هفتههاي انتهایی ترم صورت پذیرد.
76

 -21-3درس سیستمهاي کنترل خطی در ساخت و تولید
نظري

عملی

پیشنیاز :معادالت دیفرانسیل

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :شناخت اصول سیستمهاي کنترل ،انواع محرکها و عملگرها ،شناخت سنسورهاي صنعتی و کاربرد آنها در
ماشینهاي ابزار و دیگر ماشینهاي صنعتی ،یادگیري اصول و روشهاي مدلسازي ریاضی و کنترلی سیستمهاي مورد استفاده
در ساخت و تولید ،بررسی پایداري سیستم کنترلی ،شبیهسازي نرمافزاري سیستمهاي کنترلی ،اجراي عملی سیستمهاي کنترلی
در ساخت و تولید و طراحی جبرانساز براي پایدار کردن سیستمهاي ناپایدار

الف -سرفصل آموزشی
ردیف

زمان یادگیري
ریز محتوا

(ساعت)
نظري

عملی

دانش :معرفی انواع کنترل حلقه باز و حلقه بسته با مثالهاي کاربردي و ساخت و تولیدي ،معرفی
اصالحات کنترل با مثال (متغیر وضعیت ،ورودي ،خروجی ،بازخورد ،سیستم ،فرایند) ،معرفی بلوک
1

دیاگرام و قوانین مربوطه و روش ساده کردن به روش میسون با مثالهاي حلقه باز و حلقه بسته

4

12

مکانیکی و ساخت و تولیدي و به دست آوردن تابع تبدیل
مهارت :به دست آوردن تابع تبدیل سیستمهاي کنترلی مختلف با استفاده از نرمافزار MATLAB
دانش :تبدیل الپالس و استفاده از آن براي پیدا کردن خروجی سیستم کنترلی با مثالهاي ساخت و
2

تولیدي

2

4

مهارت :به دست آوردن خروجی سیستمهاي کنترلی مختلف با استفاده از نرمافزار MATLAB
دانش :پیدا کردن عکسالعملهاي سیستم کنترل مرتبه  1و  2با وروديهاي مختلف و با مثالهاي
3

کاربردي ساخت و تولیدي
مهارت :بررسی و پیدا کردن عکسالعملهاي سیستم کنترل مرتبه  1و  2با وروديهاي مختلف با

2

4

استفاده از نرمافزار MATLAB
4

دانش :بررسی پایداري سیستمهاي کنترلی با مثال کاربردي مکانیکی و ساخت و تولیدي
مهارت :بررسی پایداري سیستمهاي کنترلی با استفاده از نرمافزار MATLAB

3

8

دانش :معرفی سیستمهاي کنترلی تناسبی ،انتگرالی و مشتقی و ترکیب آنها با مثالهاي کاربردي
5

مکانیکی و ساخت و تولیدي و معرفی کنترلرهاي صنعتی مربوطه
مهارت :شبیهسازي سیستم کنترلی  PD, PI, Pو  PIDبا بررسی پارامترها ،متغیرها و بررسی

2

8

پایداري آنها در شرایط مختلف با استفاده از نرمافزار MATLAB
دانش :مفاهیم اولیه محرکها ،ابزار دقیق و اندازهگیري (اندازهگیري سرعت ،موقعیت ،سطح ،فشار،
6

دما و  )...و انواع سنسورهاي مربوطه (سنسور حرکتی ،مجاورتی ،موقعیت ،سرعت (انکودرها) و
انواع شیر کنترل و موتورها و کنترلرها و )...

2

4

مهارت :مشاهده ،شناسایی و جداسازي انواع سنسورها و محرکها
7

1

دانش :برد آردوینو و اصول برنامهنویسی آن
77

24

مهارت :شبیهسازي نرمافزاري با نرمافزار  MATLABو برنامهنویسی و اجرا با برد آردوینو براي:
 -1کنترل سرعت اسپیندل آموزشی با موتور  ،DCبازخورد انکودر و روش کنترل PID
 -2کنترل موقعیت یک محور خطی یا دورانی ،بازخورد انکودر و روش کنترل PID
 -3کنترل دما و سطح یک مخزن با بازخورد سنسور دما و سطح و روش کنترل PID
8

دانش- :
مهارت :برگزاري بازدید علمی از مراکز تولیدي و صنعتی مربوطه
جمع

1

1

16

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 توانایی بررسی ،شناسایی ،تحلیل و شبیهسازي سیستمهاي کنترلی مختلف در ساخت و تولید و توانایی استفاده و پیاده کردنسیستمهاي کنترلی در ساخت و تولید
 -مسئولیتپذیري ،خالقیت ،رعایت اخالق حرفهاي و رعایت نکات ایمنی حین انجام کار

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

عنوان منبع

مترجم

Liner Control Systems
Analysis and Design

J.J.DAZZO
C.H.Houpis

Modern Control
Engineering

Ogata

ناشر

-

Mc Graw Hill

دکتر پرویز و

Prentice Hall

جبهدار ماراالنی

مرکز نشر دانشگاهی

Automatic Control
Systems

B.C.Kuo

-

Prentice Hall

Modern Control
Systems

R.C.Dorf

-

Addison Wesley

مهندسی کنترل اتوماتیک

دکتر کاظم فاضلی

-

اصول و اجزاء کنترل صنعتی

دکتر حجت و سبز پوشان

-

دکتر سید کمالالدین نیکروش

-

دکتر سید کمالالدین نیکروش

-

سیستمهاي کنترل فرایند

دکتر علیرضا فاتحی

-

مقدمهاي بر اتوماسیون و

دکتر حمیدرضا

کنترل فرایندهاي صنعتی

تقیراد

ابزار دقیق و اجزاء کنترل
صنعتی
کنترل صنعتی ،تجزیه ،تحلیل
و طراحی

-

انتشارات ذوقی تبریز
انتشارات دانشگاه علم و
صنعت ایران
انتشارات دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
انتشارات دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
انتشارات دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی
انتشارات دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی

سال انتشار
1988
1991
1991
1991
1362
چاپ پنجم
1386
چاپ سوم
1385
چاپ دوم
1387
چاپ اول
1386
چاپ اول
1381

مهندس محسن
ابزار دقیق و کنترل فرایند به

تقويفر

ضمیمه آزمایشگاه

(عضو هیات علمی دانشگاه

-

صنعت نفت)
78

انتشارات صفار  -اشراقی

چاپ سوم
1385

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک یا مکاترونیک
گذراندن دوره مدرسی درس سیستمهاي کنترل خطی در ساخت و تولید
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
 کارگاه کنترل با مساحت حداقل  211متر ست کامل کامپیوتر  15دستگاه ،انواع سنسورها ،محرکها و ستهاي آموزشی بر اساس سرفصل مشخصشده  4عدد ازهر کدام
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
عملی :انجام عملی طراحی ،تحلیل و شبیهسازي با نرمافزارهاي مرتبط کنترل و اجراي عملی سیستمهاي کنترلی مشخصشده
در سرفصل
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري :آزمون کتبی
عملی :پروژه عملی نرمافزاري و واقعی سیستم کنترل

79

 -22-3درس ماشینابزار تولیدي
نظري

عملی

پیشنیاز :توانایی ماشینکاري

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :اصول کار و انتخاب ماشینهاي ابزار تولیدي براي تیراژ باال از قبیل ماشین سريتراش رولور ،فرز کپی و
پانتوگراف ،سنگزنی چرخدندهها ،ماشین تولید رزوه به روشهاي غلطکی ،لپینگ و هونینگ و ماشینهاي خانکشی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :اصول کار با دستگاه پانتوگراف ،بزرگنمایی و کوچکنمایی در دستگاه پانتوگراف،
نحوه طراحی و ساخت شابلون پانتوگراف ،جنس خطکش و شابلون راهنماي پانتوگراف،
خشنکاري و پرداختکاري با پانتوگراف ،اصول کار ماشینهاي فرز کپی و ماشین فرزهاي
1

اتوماتیک
مهارت :نصب و راهاندازي دستگاه پانتوگراف ،تنظیم و متعادل کردن پانتوگراف ،ساخت خط-

1

4

کش و شابلون راهنما مطابق نقشه نمونه براي پانتوگراف ،نصب ابزار ،تنظیم دور و پیشروي
براي عملیات خشنکاري و پرداختکاري با پانتوگراف ،ساخت یک نمونه (شماره و یا آرم)
با استفاده از دستگاه پانتوگراف و ساخت یک نمونه ساده با استفاده از دستگاه فرز کپی
دانش :اصول کار ماشینهاي سريتراش ،انواع ماشینهاي سريتراش (دستی ،نیمه اتوماتیک،
اتوماتیک و  ،)CNCمزایا و محدودیتهاي ماشینهاي سريتراش ،ابزارها و ابزارگیر هاي
مخصوص ماشینهاي سريتراش ،کار و نصب بادامکها و طبلکها براي ماشینهاي سري-
تراش مطابق نقشه قطعهکار ،برنامهریزي براي طراحی و تنظیم کارکرد ماشینهاي سريتراش،
سیستم تغذیه اتوماتیک بارفیدر و فشنگی کارگیر در انواع مقاطع (ششگوش ،گرد ،مربعی و
2

خاص) در ماشینهاي سريتراش

3

12

مهارت :شناسایی انواع ماشینهاي سريتراش ،تنظیم و راهاندازي ماشین سريتراش رولور،
نصب ابزارها و ابزارگیر هاي مخصوص و یونیورسال ماشین سريتراش ،کنترل کارکرد
ماشینهاي سريتراش ،برنامهریزي سیستم تغذیه بارفیدر و کُلِت در ماشینهاي سريتراش و
ساخت یک نمونه ساده با استفاده از ماشینهاي سريتراش (به عنوان مثال قطعه دمبلی شکل
تست کشش)
دانش :روشهاي تولید چرخدنده به روشهاي براده برداري ،ماشینهاي تولید چرخدنده
(شامل اسالتر ،هاب ،کلهزنی ،سایکز ،گلیسون و روش تولید چرخدنده با استفاده از شابلون)،
اصول کار ماشینهاي فوق ،مشخصات فنی آنها ،روان کاري و جنس ابزارهاي مخصوص
3

تراش چرخدندهها توسط روشهاي فوق و روش کنترل ابزار در آنها
مهارت :تنظیم و راهاندازي ماشینهاي فوق براي تولید چرخدنده ،جنس ابزار و روانکارهاي
مخصوص عملیات تولید چرخدنده ،ساخت یک نمونه چرخدنده با استفاده از دستگاههاي
فوق
81

2

11

دانش :کاربردهاي ویژه خانکشی ،انواع روشها و ماشینهاي خانکشی (کششی و فشاري)،
طراحی و محاسبات ابزارهاي خانکشی و جنس و روان کاري ابزارهاي خانکشی
4

مهارت :تنظیم و راهاندازي ماشینهاي خانکشی ،ساخت ابزار خانکشی براي یک قطعه

2

12

نمونه ،کار با انواع روشها و ماشینهاي خانکشی (کششی و فشاري) و ساخت یک قطعه
نمونه با استفاده از دستگاه خانکشی
دانش :اصول تولید رزوه با روشهاي مختلف ،محاسبات و طراحی غلطکهاي رزوه زنی،
اصول تولید رزوه با روش  Flat Dieو محاسبات و طراحی غلطکهاي رزوه زنی Flat
5

Die
مهارت :ساخت رزوه با استفاده از روشهاي فوق ،طراحی و ساخت غلطکهاي رزوه زنی

2

12

براي یک رزوه نمونه مطابق نقشه و طراحی و ساخت بلوکهاي رزوه زنی ( )Flat Dieبراي
یک رزوه نمونه مطابق نقشه
دانش :روشهاي تولید و تکمیل (پرداخت و اصالح) چرخدندهها به کمک سنگزنی و
6

شیوینگ
مهارت :آمادهسازي سنگها براي سنگزنی دندانهها ،نصب و تنظیم سنگ روي ماشین سنگ

1

8

و سنگ زدن و اصالح چرخدنده نمونه و پرداخت و اصالح دنده توسط دستگاه شیوینگ
دانش :ماشینهاي دروازهاي (سنگ ،فرز و صفحهتراش) اصول و انواع و کاربردها ،مالحظات
نصب و کنترل قطعات مورد ماشینکاري روي ماشینهاي دروازهاي و ماشینهاي تراش
7

پیشانی قطعات سنگین
مهارت :نصب و تنظیم صحیح قطعه روي ماشینهاي دروازهاي ،نصب ابزار و تنظیم سرعت،

3

4

دوران و پیشروي روي ماشینهاي دروازهاي و ساخت یک قطعه نمونه با استفاده از دستگاه-
هاي فوق
دانش :روشهاي پرداختکاري و تکمیل قطعات تولیدي با استفاده از دستگاههاي لپینگ و
8

هونینگ ،ابزارها و مواد ساینده مورد استفاده در دستگاههاي لپینگ و هونینگ

2

2

مهارت :پرداخت یک قطعه نمونه با استفاده از دستگاههاي فوق
9

دانش- :
مهارت :برگزاري بازدید علمی از مراکز تولیدي مربوطه
جمع

-

-

16

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 انتخاب و تنظیم شرایط مناسب و بهینه ماشینکاري (ماشین و ابزار) ماشینهاي فوق ،انتخاب مناسب ماشینابزار بر اساسشرایط قطعهکار تولیدي ،طراحی و ساخت ابزارهاي ماشینکاري نظیر شابلونهاي پانتوگراف و فرزکپی و سوزن خانکشی،
ساخت ،پرداخت و سنگزنی چرخدندهها ،طراحی و ساخت صفحه و غلطک براي تولید رزوه
 -مسئولیتپذیري ،خالقیت ،رعایت اخالق حرفهاي و رعایت نکات ایمنی حین انجام کار

81

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
جداول و استانداردهاي طراحی و ماشینسازي
ماشینابزار تولیدي

مؤلف

مترجم

 Ulrich Fisherعبداله ولینژاد

طراح

1395

آشینا و اطهران

1394

عبداله ولی نژاد

طراح

1381

 Charchut -عبداله ولی نژاد

طراح

1389

الیاس حدادي

در پیرامون ماشینهاي ابزار
ماشینهاي ابزار :مقدمهاي بر دستگاههاي تولیدي

ناشر

سال انتشار

-

-

Werner

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
تجربه کار در مراکز تولیدي با حداقل  3سال سابقه
تجربه تدریس دروس کارگاهی و تخصصی ماشینابزار
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کارگاه ماشینابزار با انواع ماشینهاي ابزار سنگزنی ،سريتراش ،خانکشی ،ماشینهاي تولید ،پرداخت و اصالح چرخدندهها
و رزوهها ،دستگاه پانتوگراف و فرز کپی از هر کدام یک دستگاه به همراه تمام تجهیزات جانبی مورد نیاز
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
عملی :انجام عملیات کارگاهی مربوط به پانتوگراف و فرز کپی ،چرخ دندهتراشی ،خانکشی ،رزوه تراشی ،سنگزنیهاي
مخصوص و سري تراشی و تنظیم و راهاندازي ماشینهاي ابزار مربوطه و ساخت چند قطعه نمونه با استفاده از دستگاههاي
فوق
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري :آزمون کتبی
عملی :با توجه به ماهیت ماشینهاي ابزار مورد اشاره و نیاز در این درس ،ارزیابیهاي طولترم به صورت انفرادي و گروهی
و ارائه پروژه عملی از دستگاههاي مربوطه
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 -23-3درس ترمودینامیک و انتقال حرارت

نظري

عملی

پیشنیاز :ریاضی کاربردي

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :درک و فهم قوانین ترمودینامیک و انواع روشهاي انتقال حرارت

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1

(ساعت)

ریز محتوا
دانش :بیان و بررسی مفاهیم اصلی ترمودینامیک
مهارت- :

نظري

عملی

2

1

دانش :بیان خواص مواد خالص (ماده خالص ،تعادل فازهاي مایع بخار و گاز ،خواص
2

ترمودینامیکی و جداول مربوطه ،نمودارهاي خواص براي مراحل تغییر فاز ،معادله حالت گاز
ایده ال و ضریب تراکمپذیري)

4

1

مهارت- :
دانش :کار و حرارت (کار و واحدهاي آن ،کار انجام شده روي مرز متحرک سیستم ،حرارت
3

و واحدهاي آن و مقایسه کار و حرارت)

2

1

مهارت- :
دانش :قانون اول ترمودینامیک در سیستمهاي بسته و باز (قانون اول ترمودینامیک در سیستم-
هاي بسته ،انرژي داخلی آنتالپی و گرماي ویژه گاز ایدهال ،گرماي ویژه در حالت حجم ثابت
4

و فشار ثابت ،انرژي داخلی آنتالپی و گرماي ویژه جامدات و مایعات و قانون اول

8

1

ترمودینامیک در سیستمهاي باز)
مهارت- :
5

دانش :مفاهیم کلی انتقال حرارت (انتقال حرارت هدایت ،جابجایی و تشعشع)
مهارت- :

2

1

دانش :هدایت یک بعدي پایدار (انتقال حرارت هدایتی در دیوار مسطح استوانه و کره،
6

مقاومت گرمایی ،دیوار مرکب ،عایقبندي ،شعاع بحرانی ،سطوح گسترشیافته (پرهها) ،توزیع
دما در پرههاي با سطح مقطع یکنواخت و راندمان و ضریب تأثیر پره)

8

1

مهارت- :
دانش :هدایت ناپایدار (روش ظرفیت گرمایی فشرده ،جسم نیمه بینهایت ،نمودارهاي هسلر،
7

روشهاي تفاضل محدود براي انتقال گرماي ناپایا و هدایت ناپایا در سیستمهاي چندبعدي)

6

1

مهارت- :
8

دانش- :
مهارت :برگزاري بازدید علمی از مراکز تولیدي مربوطه
جمع
83

1

1

32

1

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شایستگیهاي فنی :توانایی انجام حل مسائل کاربردي در زمینه ترمودینامیک و انتقال حرارت ،تجزیه و تحلیل سیستمهاي باز
و بسته ،تحلیل انتقال حرارت در حالت پایدار و ناپایدار در مسائل کاربردي ،یادگیري کاربرد مفاهیم مرتبط با ترمودینامیک و
انتقال حرارت در ساخت و تولید و ماشینهاي ابزار
شایستگیهاي غیر فنی :توانایی حل مسئله و خالقیت در حل مسائل مرتبط

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

عنوان منبع

ناشر

مترجم

اصول ترمودینامیک

زونتاگ ،بورگناک و ون وایلن

علم ترمودینامیک

سنجل

محمود ابراهیمی

انتقال حرارت

هولمن

ملکزاده و کاشانی حصار فرید

مقدمهاي بر انتقال
حرارت

اینکروپرا

ملکزاده و کاشانی حصار فراز

بهرام پوستی

علم و صنعت
نشر کتاب
دانشگاهی

سال انتشار
1395
1393
1396
1393

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژي
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
مجهز به وایت برد و تجهیزات سمعی و بصري و ویدئوپروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
حل مساله ،استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها ،انیمیشنهاي آموزشی و پروژه کاربردي ساخت و تولیدي در
زمینه ترمودینامیک و انتقال حرارت
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسش در کالس درس ،حل تمرین ،حداقل دو آزمون کتبی و ارائه حل مسائل مربوطه با نرمافزارهاي تخصصی
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 -24-3درس پروژه

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

-

3

هم نیاز- :

تعداد ساعت

-

-

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :انجام یک پروژه تخصصی در زمینه ساخت و تولید

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش- :
مهارت :انتخاب پروژه تخصصی مناسب در یکی از زمینههاي زیر:
 طراحی و ساخت یک دستگاه مکانیکی داراي قسمت برقی مناسب اجراي پروژه عملی در زمینه طراحی و بهبود فرایندهاي ساخت1

 طراحی و اجراي استانداردهاي آزمایشگاهی و کارگاهی -طراحی و ساخت تجهیزات اندازهگیري و آزمایشگاهی داراي قسمت برقی مناسب

-

-

پیشنهاد میگردد پروژههایی انتخاب شود که مورد نیاز دانشگاه و صنعت باشد.
براي کمک به اجراي بهتر این درس پیشنهاد میشود گروه آموزشی مربوطه نسبت به جمع-
آوري پروژههاي تخصصی پیشنهادي اساتید گروه بر اساس زمینههاي تخصصی باال اقدام
نموده و طرحهاي تأیید شده توسط گروه آموزشی مربوطه را در اختیار دانشجویان قرار دهد.
2
3
4

دانش- :
مهارت :تهیه پروپزال براي پروژه انتخابی با راهنمایی استاد راهنما
دانش- :
مهارت :انجام مراحل مشخصشده پروژه در پروپزال
دانش- :
مهارت :تهیه پایاننامه پروژه بر اساس شیوهنامه مصوب گروه آموزشی مربوطه

-

-

-

-

-

-

دانش- :
5

مهارت :انجام دفاعیه پروژه بعد از تأیید استاد و حداقل دو داور مشخصشده توسط گروه

-

-

آموزشی مربوطه
-

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 توانایی طراحی و انتخاب تجهیزات براي پروژه و توانایی اجراي پروژههاي تخصصی -اعتماد به نفس در اجراي پروژهها ،امانتداري ،مسئولیتپذیري ،توانایی ارتباط با بازار و شایستگی حل مسئله
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-

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

مؤلف

مترجم

ناشر

سال انتشار

-

-

-

-

-

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
گذراندن دوره مدرسی درس پروژه
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
بر اساس نوع پروژه مشخص میگردد.
روش تدریس و ارائه درس
نظري :ارائه پیشنهاد پروژه ،نحوه انجام ،تدوین پایاننامه و دفاع از پروژه
عملی :اجراي عملی پروژه ،تدوین پایاننامه و دفاع از پروژه
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري- :
عملی :ارزشیابی پروژه بر اساس دفاعیه پروژه؛  12نمره در اختیار استاد راهنما و  8نمره با میانگینگیري در اختیار حداقل دو
داور میباشد.
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 -25-3درس کارآموزي

نظري

عملی

تعداد واحد

-

1

تعداد ساعت

-

121

نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز- :
هدف کلی درس :کارآموزي و یادگیري تخصصی صنعتی در زمینه ساخت و تولید

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :برگزاري جلسه توجیهی گروهی (روش انتخاب محل کارآموزي ،مراحل انجام
1

کارآموزي ،رفتار و روابط کاري ،رعایت نکات ایمنی ،روش تهیه گزارش کارآموزي و روش
ارزشیابی)
مهارت- :
دانش :مشخصات محل کارآموزي (داراي تجهیزات کافی ،محیط سالم از نظر اخالق حرفهاي
و بهداشت حرفهاي و مرتبط با مباحث کارشناسی ساخت و تولید مباحث طراحی و مدیریت

2

تأکید میگردد .با توجه به اهمیت درس کارآموزي در این رشته و مقطع محل کارآموزي که
واحد طراحی و برنامهریزي ندارد ممنوع میباشد).
مهارت- :
دانش :براي بهرهوري بهتر درس کارآموزي در این مقطع ساعت کارآموزي مفید در هر روز

3

 4ساعت میباشد که حداقل  31روز کاري به غیر از پنجشنبه و جمعه و روزهاي تعطیل
خواهد بود.

1

مهارت- :

121

دانش :مراحل انجام کارآموزي (تهیه معرفینامه کارآموزي ،رعایت قوانین محل کارآموزي،
4

تهی ه گزارش روزانه ،دقت در روش انجام کارها و شناسایی مشکالت موجود ،ارائه پیشنهاد
براي رفع مشکالت و بهبود وضعیت موجود مطابق با دستورالعمل کارآموزي)
مهارت- :

5

دانش- :
مهارت :انجام کارآموزي براساس راهنمایی استاد و سرپرست کارآموزي
دانش :تهیه گزارش کارآموزي مطابق با دستورالعمل کارآموزي حداقل سی صفحه در زمینه
کارهاي انجام شده و روش انجام کارها و شناسایی مشکالت موجود ،ارائه پیشنهاد براي رفع

6

مشکالت و بهبود وضعیت موجود مطابق با دستورالعمل کارآموزي و با ثبت نکات طراحی و
مدیریتی خواهد بود.
مهارت- :
1

جمع

87

121

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 توانایی انجام دادن کار در محیطهاي صنعتی و تطبیق دادن مطالب یاد گرفته شده در دانشگاه با صنعت اعتماد به نفس در انجام کار ،امانتداري ،مسئولیتپذیري در محیطهاي کاري ،شایستگی حل مسئله ،رعایت قوانین محلکارآموزي ،آشنایی با محیطهاي صنعتی ،بازار و روابط کاري

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

مؤلف

مترجم

ناشر

سال انتشار

-

-

-

-

-

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
گذراندن دوره مدرسی درس کارآموزي
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
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
گذراندن مدت کارآموزي در صنعت و تدوین گزارش کارآموزي
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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 -26-3درس طراحی قالبهاي آهنگري

نظري

عملی

پیشنیاز :مقاومت مصالح  2و ساخت به کمک رایانه CAM

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :فراگیري اصول طراحی و ساخت انواع قالبهاي آهنگري براي جنسهاي فلزي مختلف

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :شناسایی و معرفی انواع فرایندهاي آهنگري (فرایند آهنگري قالب باز ،آهنگري قالب
بسته ،آهنگري سرد و گرم) ،مراحل فرایند آهنگري (آمادهسازي قطعه ،انتخاب چکش یا
1

پرس مناسب بر اساس نیروي مورد نیاز ،طراحی و ساخت قالبهاي مورد نیاز و عملیات

2

1

حرارتی نهایی مورد نیاز)
مهارت- :
دانش :کاربرد شکلدهی در آهنگري ،استانداردهاي موجود براي فرایندهاي آهنگري (مانند
 DIN EN 11243-2و ،)...تجهیزات حرارتی مورد استفاده در آهنگري ،تشریح آمادهسازي
2

قطعهکار براي آهنگري ،درجه حرارت آهنگري براي انواع جنس قطعات ،انواع روان کارها

2

1

و عملکرد آنها در فرایند آهنگري
مهارت- :
دانش :انواع چکشها و پرسها (چکشهاي آهنگري قالب بسته ،پتکهاي آهنگري قالب
3

باز ،پرسهاي مورد استفاده در آهنگري)

1

1

مهارت- :
دانش :طراحی قالب براي آهنگري باز محاسبات سطح قطعه ،محاسبه وزن قطعات آهنگري،
طراحی ابعاد و شکل هندسی حفره قالب ،محاسبه نیرو در آهنگري قالب باز ،طراحی ابعاد
4

بلوک قالب آهنگري باز و معرفی و روش استفاده از جدول استاندارد فوالد قالبهاي
آهنگري

1

11

مهارت :طراحی نمونه قالب آهنگري باز با نرمافزار طراحی ( Solidworks ،CATIAو
)...
دانش :طراحی قالب با آهنگري بسته مشخص کردن سطح (خط) جدایش بین دو نیمه
قالب ،محاسبات سطح قطعهکار ،محاسبه وزن قطعات آهنگري ،طراحی ابعاد و شکل
هندسی حفره قالب نهایی ،محاسبه نیرو در آهنگري قالب بسته ،اهمیت و طراحی میزان
5

پلیسه خروجی در قالب آهنگري ،طراحی ابعاد بلوک قالب آهنگري بسته و طراحی قالب
برش پلیسه
مهارت :طراحی نمونه قالب آهنگري بسته و برش پلیسه با نرمافزار طراحی (،CATIA
 Solidworksو )...
89

2

16

دانش :طراحی قالبهاي پیش شکلدهی آهنگري (انواع قالبهاي پیش شکلدهنده ،روش-
6

هاي طراحی قالبهاي پیش شکلدهنده و طراحی ابعاد شمشال)
مهارت :طراحی نمونه قالب پیش شکلدهی با نرمافزار طراحی (Solidworks ،CATIA

1

4

و )...
دانش :فرایندهاي ویژه آهنگري (اصول آهنگري کلهزنی ،با چکش محیطی ،حلقوي،
7

آهنگري با انرژي باال ،غلتکی و رینکی ،آهنگري قطعات با متالوژي پودر ،فرایند آهنگري
هم دما) و آهنگري قالب گرم

2

1

مهارت- :
دانش :اصول کاربردي و نکات مهم در طراحی و ساخت قالبهاي آهنگري فوالدهاي
8

ضدزنگ ،فوالدهاي مقاوم در برابر حرارت (کرمدار) ،آلیاژهاي آلومینیوم ،مس ،منگنز ،نیکل
و تیتانیم

2

1

مهارت- :
دانش :مراحل و تشریح تحلیل و شبیهسازي فرایند آهنگري با نرمافزارهاي  CAEمانند
9

 Abaqus ،DEFORM 3dو ...
مهارت :کار براي تحلیل و شبیهسازي فرایند آهنگري با نرمافزارهاي  CAEمانند

2

31

 Abaqus ،DEFORM 3dو ...
دانش :بررسی اقتصادي و برآورد قیمت محصول تمامشده براي تولید با فرایند آهنگري بر
11

اساس ماده خام قطعه ،تیراژ تولید ،طراحی و ساخت قالب ،عمر قالب و استهالک دستگاه
مهارت :کار عملی بررسی اقتصادي و برآورد قیمت محصول تمامشده با فرایند آهنگري

1

4

براي چند نمونه عملی
11

دانش- :
مهارت :بازدید از کارگاهها و صنایع مرتبط با آهنگري
جمع

1

1

16

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 توانایی طراحی و ساخت قالبهاي مختلف آهنگري ،توانایی طراحی به کمک کامپیوتر قالبهاي مختلف آهنگري و تواناییتحلیل قالبهاي مختلف آهنگري
 -مسئولیتپذیري ،خالقیت ،رعایت اخالق حرفهاي و رعایت نکات ایمنی حین انجام کار

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
طراحی قالبهاي آهنگري
تکنولوژي قالبهاي فورجینگ و
فورمینگ

مترجم

مؤلف
دکتر فرید رضا

-

بیگلري

-

مهدي اشتري
91

ناشر
انتشارات دانشگاه
امیرکبیر
انتشارات
خجسته

سال انتشار
1394
1379

تایالن آلتان ،گانگشو سید جمال حسینیپور،
مبانی و کاربرد آهنگري سرد و گرم
آهنگري قالب بسته :اطلس نقشهها و
طرحهاي متداول قالبهاي آهنگري
اصول طراحی قالبهاي آهنگري

شن و گراشیوس

محمد بخشی و

نگایل

محمدحسن حجتی

A. Babebnko, V.

 Boytsev, B.فردین گالبی
Valuk

محمد بخشی و

-

مجید الیاسی

Cold And Hot Forging:
Fundamentals And Applications

, Taylan Altan
Gracious
, Ngaile
Gangshu Shen

-

Forging die design and practice

R. Sharan

-

ASM Metals
Handbook, 8th

-

ASM Metals
Handbook, 19th

-

Forging and Casting: Forging
Equipment Dies and Presses
Forming and Forging; ClosedDie Forging in Hmmers and
Presses

دانشگاه مازندران

1385

Edition, Vol. 5

Edition, Vol. 14

1385

ریحان
دانشگاه صنعتی
نوشیروانی بابل

1393

ASM
International

2114

Chand

1982

American
Society for
Metals

1971

Asm Intl

1968

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
گذراندن دوره مدرسی طراحی قالبهاي آهنگري
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
ست کامل کامپیوتر  15عدد به همراه نصب شده نرمافزارهاي مشخصشده در سرفصل
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
عملی :کار عملی با نرمافزارهاي مرتبط با طراحی و تحلیل قالبهاي آهنگري و ارائه پروژه از انواع قالبهاي آهنگري
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري :آزمون کتبی
عملی :پروژه عملی با نرمافزارهاي مرتبط با طراحی و تحلیل قالبهاي آهنگري
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نظري

عملی

پیشنیاز :مقاومت مصالح  2و ساخت به کمک رایانه CAM

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :فراگیري اصول طراحی و ساخت انواع قالبهاي ریختهگري

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :مروري بر انواع روشهاي ریختهگري و انواع روشهاي قالبگیري شامل:
 ریختهگري با قالبهاي مصرفی (مواد مصرفی قالب و اجزاي قالب) ریختهگري در قالبهاي دائمی (قالبهاي فلزي)1

 -ریختهگري دایکست (مواد قالبهاي دایکست و اجزاي دستگاه دایکست)

4

1

 شمشریزي (قالبهاي شمشریزي پیوسته ،نیمهپیوسته و ناپیوسته)تجهیزات و دستگاههاي مورد استفاده در ریختهگري
مهارت- :
دانش :مراحل انجماد ،طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه ،طراحی ماهیچهها ،بیروناندازها،
2

سیستم منفذ قالب ،عیوب ریختهگري در رابطه با طراحی قالب

2

1

مهارت- :
دانش :اصول طراحی قالبهاي فلزي (قالبهاي فلزي ریختهگري دستی ،قالبهاي
دایکست ،سیستم تزریق مذاب ،بسته نگهداشتن قالب ،سیستم بیرونانداز ،ماهیچه و مغزي
3

قالب و )...
مهارت :طراحی و مدلسازي قالبهاي فلزي ریختهگري دستی ،قالبهاي دایکست ،سیستم

2

1

تزریق مذاب ،بسته نگهداشتن قالب ،سیستم بیرونانداز ،ماهیچه و مغزي قالب با یکی از نرم
افزارهاي طراحی مانند  Solidworksیا CATIA
دانش :طراحی قالبهاي موقت ریختهگري به روش دستی شامل تغذیه ،ماهیچه و مبرد
4

مهارت :طراحی قالبهاي موقت (ماسهاي تر CO2 ،و پوستهاي) شامل تغذیه ،ماهیچه و

2

12

مبرد به صورت دستی و با نرمافزار مربوطه
دانش :معرفی مفهوم شبیهسازي ریختهگري و اتوماسیون تولید قطعات ریختهگري به کمک
کامپیوتر و معرفی نرمافزارهاي تخصصی ریختهگري ازجمله Sut ،Pro cast ،Magma
 Quick Cast ،Castو  ...و معرفی فرایند مهندسی روش اجزاي محدود در شبیهسازي و
5

مشبندي در نرمافزار  Pro castیا ...

2

مهارت :بررسی نتایج فرایند مشبندي بر روي مدل سهبعدي و اصالح آن در نرمافزار Pro
 ،castتعیین خصوصیات مواد و شرایط مرزي در فرایند شبیهسازي به کمک نرمافزار Pro
 ،castشبیهسازي فرایند ریختهگري و انجماد قطعات ،بررسی و تحلیل نتایج به کمک نرم-
92

36

افزار  ،Pro casتهیه  Reportاز نتایج فرایند شبیهسازي در نرمافزار  Pro castبر روي
قطعات و قالبهاي طراحیشده
دانش :روشهاي ساخت قالبهاي فلزي ،نحوه انتخاب مواد براي قالب ،روشهاي
6

ماشینکاري قالب ،بررسی انواع عملیات حرارتی الزم بر روي قالب و خواندن کاتالوگ

2

12

مهارت :شبیهسازي ماشینکاري و ساخت قالب با نرمافزارهاي مربوطه
دانش :بررسی اقتصادي و برآورد قیمت محصول تمامشده براي تولید با فرایندهاي ریخته-
7

گري ،تیراژ تولید ،طراحی و ساخت قالب ،عمر قالب و استهالک دستگاه

2

مهارت :استفاده از نرمافزارهاي ساده مانند  Excelجهت برآورد قیمت محصول تمامشده،

4

تیراژ تولید ،عمر قالب و استهالک دستگاه
8

دانش- :

1

1
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مهارت :بازدید از کارگاهها و صنایع مرتبط با ریختهگري
جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی طراحی به کمک کامپیوتر براي قالبهاي مختلف ریختهگري ،توانایی ساخت قالبهاي مختلف ریختهگري ،توانایی
تحلیل قالبهاي مختلف ریختهگري و توانایی رفع عیوب قالب
مسئولیتپذیري ،خالقیت ،رعایت اخالق حرفهاي و رعایت نکات ایمنی حین انجام کار

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

مترجم

مؤلف
جان کمبل

اصول پیشرفته طراحی مدلها و قالبهاي
ریختهگري
طراحی و ساخت مدلهاي ریختهگري
ASM Hand book vol.15 Casting
ASM International

محمدعلی بوترابی
-

مراد سلیمی
رولر و همکاران
-

عبداهلل ولینژاد

ناشر
دانشگاه علم و
صنعت ایران
پیوسته
نشر طراح

1387

-

1999

-

نرمافزار شبیهسازي فرایندهاي ریختهگري با
ProCast

و وحیده قدیمی

آموزش شبیهسازي ریختهگري با ProCast

عباس خوشخرام

ناقوس

حمید خلیلپور

نوید شیراز

ProCast

93

1385
1392

سید هادي محمدي

آموزش نرمافزار شبیهسازي ریختهگري با

سال انتشار

ناقوس

1393
1395
1395

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مواد و متالورژي یا مهندسی ساخت و تولید
گذراندن دوره مدرسی طراحی مدل و قالبهاي ریختهگري
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
 کارگاه ریختهگري براي ساخت قالبهاي موقت شامل ماسهاي تر CO2 ،و پوستهاي و ذوبریزي آنها کارگاه ریختهگري با قالبهاي دائمی باز ،بسته و ذوبریزي آنها ست کامل کامپیوتر  15عدد به همراه نرمافزارهاي الزم براي طراحی قالبهاي ریختهگري و نرمافزارهاي شبیهسازيماشینکاري قالب
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
عملی :کار عملی در کارگاه ریختهگري و شناخت انواع قالبهاي ریختهگري در کارگاه ریختهگري ،کار عملی با نرمافزارهاي
مرتبط با طراحی و تحلیل قالبهاي ریختهگري و نرمافزارهاي شبیهسازي ماشینکاري قالب و کار عملی طراحی یک قالب
ریختهگري
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري :آزمون کتبی
عملی :کار با نرمافزارهاي مرتبط با طراحی و تحلیل قالبهاي ریختهگري و نمونه عملی طراحی و ساخت قالب
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نظري

عملی

پیشنیاز :توانایی ماشینکاري و طراحی اجزاء ماشینهاي ابزار

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :اصول طراحی ،محاسبه ،شبیهسازي استاتیکی و دینامیکی ابزارهاي برشی و تکنیکهاي ساخت ابزارهاي
برشی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :اصول و فاکتورهاي مؤثر در طراحی ابزارهاي برش تکلبه
1

مهارت :تعیین عملی فاکتورهاي تأثیرگذار در طراحی ابزارهاي تکهلبه و طراحی یک نمونه

2

4

ابزار تکلبه براي شرایط معین
دانش :طراحی و ساخت ابزارهاي سوراخکاري متههاي معمولی ،متههاي بلند ،متههاي پلهاي،
متههاي سوراخ عمیق ( ،)Gundrillمتههاي تیغچهخور ،متههاي داراي کانالهاي خنککاري
2

و ابزارهاي قابل تنظیم سوراخکاري (خارج از مرکز ())Eccentric tools

2

8

مهارت :استفاده از کاتالوگها و سایتهاي مربوط به ابزارهاي سوراخکاري و استخراج
اطالعات از منابع فوق و طراحی ابزارهایی براي سوراخ عمیق و مته خارج از مرکز
دانش :طراحی و محاسبات مربوط به ابزارهاي بهبود دهنده صافیسطح برنشینگ (ساچمهاي،
3

غلطکی و  )...براي انواع دستگاههاي دریل ،تراش ،فرز و دستگاههاي مخصوص
مهارت :طراحی یک نمونه از ابزارهاي برنشینگ براي کاربردهاي پرداخت سطوح (مدل-

2

8

سازي نرمافزاري)
دانش :طراحی و روشهاي ساخت انواع قالویز (مرحلهاي ،ماشینی ساده و ماشینی مارپیچ)
4

و قالویزهاي فرمینگ بدون براده برداري

1

4

مهارت :طراحی یک نمونه قالویز (مدلسازي نرمافزاري)
دانش :محاسبات و طراحی ابزارهاي چند لبه نظیر تیغهفرز هاي انگشتی ،برقوهاي ثابت و
5

متغیر و انواع مکانیزمهاي تغییر قطر در برقوهاي متغیر

2

8

مهارت :طراحی یک نمونه ابزار برشی چند لبه (مدلسازي نرمافزاري)
دانش :طراحی ،محاسبه و تکنیکهاي ساخت ابزارهاي رولینگ پیچ براي دستگاههاي دو
6

غلطکه ،سه غلطکه و تخت

2

8

مهارت :طراحی یک نمونه ابزارهاي رولینگ غلطکی و تخت (مدلسازي نرمافزاري)
دانش :تجزیه و تحلیل انواع مکانیزمها و ساختار مکانیکی ابزارهاي قطعه گیر (سهنظامهاي
7

هیدرولیکی ،مکانیکی و پنوماتیکی) ،ابزارهاي فشنگی و سیستمهاي تعویض سریع ابزار

2

8

مهارت :استخراج اطالعات مراجع ،کاتالوگها و سایتهاي معتبر در زمینه انواع قطعه گیر
8

دانش :طراحی ،ساخت و اصالح ابزارهاي مخصوص فرایندهاي  Finishingشامل :لپینگ،
95

2

8

هونینگ ،شیوینگ و ...
مهارت :طراحی هولدر هونینگ و نحوه سوار کردن اجزاء و لبههاي برنده ابزارهاي هونینگ
بر روي ابزارگیر مربوطه
دانش :طراحی ابزارهاي گیج برو -نرو داخلی و خارجی و مخروطهاي داخلی و خارجی و
9

طراحی ابزارهاي گیج پیچ برو -نرو

1

8

مهارت :طراحی نمونههاي کاربردي انواع گیجهاي برو -نرو
11

دانش- :
مهارت :بازدید از مراکز صنعتی مربوطه
جمع

1

1

16

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی شناسایی ،محاسبه ،طراحی و ساخت انواع ابزارهاي ماشینکاري

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
دوره سه جلدي مرجع کامل راهنماي
عملی ابزارهاي برشی مدرن
گیجها ،سنجهها ،فرمانها و ابزارهاي
اندازهگیري و کنترل
جداول ،فرمولها و استانداردهاي
مهندسی ساخت و تولید
جداول و استانداردهاي طراحی و
ماشینسازي

مؤلف

مترجم

-

ناشر

سال انتشار

سید جالل حقی

طراح

1397

جان جی نی

اکبر شیرخورشیدیان

طراح

1393

کالوس لخمان

عبداهلل ولینژاد

طراح

1394

اولریش فیشر

عبداهلل ولینژاد

طراح

1386

Machinery's Handbook

Erik Oberg and
Franklin D.
Jones

-

Industrial Press

2119

Metal Cutting and Tool
Design

B.J. Ranganath

-

Design of cutting tools: Use of
metal cutting theory

Amitabha
Bhattacharyya

-

Vikas Publishing
House
American Society
of Tool and
Manufacturing
Engineers

1994

96

1964

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
 کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک صرفاً گرایش ساخت و تولید متخصص در زمینه طراحی ابزارهاي برشی و مسلط به محیطهاي طراحیمساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کارگاه ماشینابزار مجهز به دستگاههاي تراش ،فرز ،سنگزنی ،دریل ،ابزار تیزکنی ،سنگ رومیزي ،دستگاه رولینگ پیچ،
دستگاه هونینگ ،انواع ابزارها و متعلقات مطابق با استانداردهاي رایج شرکتهاي ابزارسازي ،ابزارهاي اندازهگیري دقیق،
صافیسنج و سایت کامپیوتري و نرمافزارهاي طراحی
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
عملی :اجراي عملی بخشهاي مهارتی هر بند از سرفصل درس در محیط کارگاه و یا سایت کامپیوتري
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري :آزمون کتبی پایانترم و ارزیابیهاي تکوینی در طولترم
عملی :انجام پروژه آنالیز و شبیهسازي ،استاتیکی ،دینامیکی و مکانیکی یک ابزار در نرمافزارهاي المان محدود و استخراج
فاکتورهایی نظیر استحکام و دقت عملکرد ابزار و تعیین دامنه محدودیتهاي ماشینکاري
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نظري

عملی

پیشنیاز :طراحی اجزاء ماشینهاي ابزار

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :یادگیري اصول و روشهاي طراحی ،ساخت و مونتاژ قسمتهاي مکانیکی ،الکتریکی و کنترلرهاي
ماشینهاي CNC

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :انواع تنههاي مورد استفاده در انواع ماشینهاي ( CNCتنههاي ریختهگري شده،
1

جوشکاري شده ،پروفیل فوالدي یا آلومینیومی با اتصال پیچ و مهره و  )...و معرفی انواع
نیروهاي استاتیکی و دینامیکی وارد بر تنه ماشین

2

1

مهارت- :
دانش :انواع ریلها و راهنماهاي لغزشی و غلتشی مورد استفاده در ماشینهاي  ،CNCروش
2

انتخاب یاتاقانهاي خطی و روش انتخاب میله و بوش به عنوان راهنما

2

1

مهارت- :
دانش :روش طراحی و انتخاب سیستم اسپیندل ،محاسبه توان مورد نیاز اسپیندل ،محاسبه و
انتخاب یاتاقانبندي اسپیندل ،انواع اسپیندل موتورها و روش انتخاب آنها ،انواع موتورهاي
3

الکتریکی مورد استفاده در اسپیندل و روش کنترل سرعت در آنها (اینورتر و درایوهاي

4

1

مربوطه و نحوه استفاده از آنها)
مهارت- :
دانش :روش محاسبه نیروي پیشروي ،انتخاب سیستم پیشروي مناسب (تسمه و پولی ،پیچ و
مهره دنده ذوزنقهاي و پیچ و مهره ساچمهاي) ،انواع موتورهاي الکتریکی مورد استفاده در
4

سیستم پیشروي و روش کنترل موقعیت و سرعت در آنها (سرو موتور ،موتور پلهاي و

4

1

درایوهاي مربوطه و نحوه کنترل موقعیت در آنها با انکودر و مبناگیري با میکروسویچ و )...
مهارت- :
دانش :انواع کنترلرهاي  CNCو تشریح عملکرد آنها (بردهاي  PC Baseمانند ،Mach3
5

بر پایه میکروکنترلر و کامپیوتر (مانند آردوینو) ،کنترلرهاي  CNCمستقل بدون نیاز به
کامپیوتر (مانند  Sinumerik -Fanucو ))...

2

1

مهارت- :
6
7

دانش :مراحل و روش ساخت و مونتاژ یک  CNCتراش و فرز با جزئیات
مهارت- :
دانش- :
مهارت :محاسبات و طراحی مدل نرمافزاري یک فرز  CNCرومیزي با پروفیلهاي
98

2

1

1

16

آلومینیومی و اتصاالت مربوطه ،یاتاقان خطی ،پیچ و مهره ساچمهاي ،اسپیندل موتور و موتور
پلهاي یا سرو موتور
دانش- :
8

مهارت :مونتاژ یک فرز  CNCرومیزي با پروفیلهاي آلومینیومی و اتصاالت مربوطه ،یاتاقان

2

16

خطی ،پیچ و مهره ساچمهاي ،اسپیندل موتور و موتور پلهاي یا سرو موتور
دانش- :
مهارت :سیمکشی فرز  CNCرومیزي براي:
9

 -اسپیندل موتور و درایو آن با منبع تغذیه و سیمکشی آن با برد Mach3

1

16

 موتور محورها با درایو و برد Mach3 سیمکشی میکروسوئیچهاي رفرنس و محدوده حرکتی محورها11
11

دانش- :
مهارت :نصب نرمافزار برد  Mach3و تنظیمات آن و راهاندازي فرز CNC
دانش- :
مهارت :بازدید از انواع  CNCهاي صنعتی در کارخانجات
جمع

1

16

1

1

16

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 توانایی محاسبات و طراحی ماشینهاي  ،CNCشناسایی و اصول طراحی اجزاء مختلف ماشینهاي  CNCو توانایی سیم-کشی و نصب سیستم برقی یک فرز  CNCبر اساس برد Mach3
 -مسئولیتپذیري ،خالقیت ،رعایت اخالق حرفهاي و رعایت نکات ایمنی حین انجام کار

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
طراحی ماشینهاي ابزار
طراحی ماشینهاي ابزار
Machine Tool Design and
Numerical Control
Machine Tools Handbook:
Design and Operation

مؤلف

مترجم

 Charchut, Wernerولینژاد و خورشیدیان

ناشر

سال انتشار

طراح

1389

تلکتاب

1393

Mehta

-

McGraw-Hill

2112

P H Joshi

-

McGraw-Hill

2117

محسن غفاري و محمد

-

ابراهیم علینقی مداح

99

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
گذراندن دوره مدرسی درس طراحی و ساخت ماشینهاي CNC
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کارگاه  CNCو  CAD/CAMبا مساحت حداقل  211مترمربع
ست کامل کامپیوتر  15عدد و دستگاه فرز  CNCسه محوره قابل دمونتاژ بر اساس سرفصل مشخصشده  4دستگاه
روش تدریس و ارائه درس
نظري :توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
عملی :انجام عملی کار با نرمافزارهاي مرتبط با طراحی ماشینهاي  ،CNCکار با برد  3Machو نرمافزار مربوطه ،مونتاژ
یک فرز  CNCرومیزي و کار عملی سیمکشی و راهاندازي کامل فرز  CNCرومیزي
روش سنجش و ارزشیابی درس
نظري :آزمون کتبی
عملی :پروژه عملی کار مونتاژ و راهاندازي کامل فرز  CNCرومیزي
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 -31-3درس اصول شکلدهی فلزات

نظري

عملی

پیشنیاز :مقاومت مصالح  2و ساخت به کمک رایانه CAM

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :شناخت روشهاي تولید محصوالت نهایی یا نیمهنهایی در حالت جامد

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :مروري بر مفاهیم پایهاي مقاومت مصالح شامل تنش ،انواع تنش ،تنش در یک بعد،
تنش دوبعدي (تنشهاي اصلی ،تنش برشی ماکزیمم و دایره مور) ،تنش سهبعدي (تنشهاي
اصلی ،تنش برشی ماکزیمم و دایره مور) ،اجزاء تنسور تنش (تنش هیدرواستاتیک و
1

دویاتوریک ( ،))Deviatoricمفهوم کرنش ،انواع کرنش ،کرنش در یک بعد ،کرنش دوبعدي

2

1

(کرنشهاي اصلی در دو بعد ،کرنش برشی ماکزیمم) و کرنش سهبعدي (کرنشهاي اصلی در
سه بعد و کرنش برشی ماکزیمم)
مهارت- :
دانش :مروري بر انواع رفتار مکانیکی تغییر شکل فلزات و مدلهاي مختلف نمودارهاي
2

تنش-کرنش ،رابطه تنش -کرنش در ناحیه االستیک (یکبعدي و سهبعدي) ،معیارهاي تسلیم
و رابطه تنش کرنش در ناحیه پالستیک (یکبعدي و سهبعدي)

2

1

مهارت- :
دانش :معرفی انواع روشهاي تولید ،تبیین جایگاه فرایند شکلدهی فلزات و تفاوتهاي آن
با سایر روشهاي تولید ،انواع فرایندهاي شکلدهی (سرد ،گرم و داغ) ،تحوالت ریزساختاري
در ماده در حین تغییر شکل و با انجام فرایند آنیل (دینامیکی و استاتیکی) ،عوامل مؤثر بر
3

قابلیت شکلپذیري فلزات (مشخصههاي ریزساختاري و پارامترهاي شکلدهی) ،انواع

4

1

نابجاییهاي کریستالی در فلزات و نقش آنها در شکلدهی فلزات ،مکانیزمهاي تغییر شکل
فلزات (لغزش و دوقلویی) و مکانیزمهاي لغزش
مهارت- :
دانش:
 دستهبندي فرایندهاي شکلدهی فلزات (شکلدهی ورق فلزات و شکلدهی حجمی) تشریح کامل فرایند شکلدهی توسط عملیات فورجینگ ( )Forgingو انواع آن شاملکلفتکاري ( ،)Upsettingسطح افزایی الکتریکی ،فورج قالب باز ،فورج قالب بسته ،فورج
4

دقیق ،سکهزنی ( ،)Coiningفورج شعاعی ،فورج مداري ( ،)Orbital forgingفورج
تزریقی ( ،)Injection forgingاتوکاري ( )Ironingو فورج متالورژي پودر ( M/P
)forging
 تقسیمبندي فورج از نظر دمایی :سرد ،گرم ،داغ ،همدما (ایزوترمال) و قالب داغ مزایا و معایب فورج ،استانداردهاي فرایند فورج و وابستگی دماي فورج به جنس قطعات111

8

1

 مقدار فشار الزم براي فورج ،روان کاري در فرایند فورج ،طراحی کانال ابعاد پلیسه وکاربرد رابطه نویبرگر ( )Neubergerو موکل ( )Mockelو مقدمات طراحی قالبهاي
فورج
 مشخصههاي مهم دستگاه فورجمهارت- :
دانش:
 فرایند نوردکاري ( )Rollingو انواع آن شامل نورد تخت ،نورد میله و پروفیل ،نوردحلقهاي و نورد رزوه
5

 -تشریح مقدماتی محاسبات فرایند نوردکاري ،مقدار نیروي الزم براي نورد ،ابعاد ماده اولیه

4

1

الزم در نوردکاري و تولید پیچ توسط نوردکاري
 نقش روان کاري در نورد و عیوب ایجادي در نوردکاري و روشهاي رفع آنهامهارت- :
دانش :اکستروژن ( )Extrusionانواع اکستروژن (مستقیم ،معکوس ،هیدرواستاتیک و ضربه-
6

اي) ،نیروي الزم براي انواع اکستروژن ،متغیرهاي مؤثر بر نیروي الزم براي اکستروژن ،نسبت
اکستروژن و عیوب اکستروژن

2

1

مهارت- :
دانش :فرایندهاي شکلدهی کششی ( )Drawingشامل کشش سیم ( )Wire drawingو
7

کشش لوله ()Tube Drawing

2

1

مهارت- :
دانش :تشریح فرایندهاي شکلدهی ورق فلزات ( )Sheet metal formingشامل پانچ
کردن ( ،)Blanking/Punchingخمکاري ( ،)Bendingکشش عمیق ( Deep
8

 ،)drawingشکلدهی چرخشی ( ،)Spiningهیدروفورمینگ ( )Hydroformingو

2

1

شکلدهی انفجاري ()Explosion forming
مهارت- :
دانش :معرفی و آموزش بروزترین ورژن نرمافزار  Deform 3Dو کاربرد آن در فرایندهاي
9

شکلدهی

6

1

مهارت- :
11

دانش- :
مهارت :بازدید از کارخانههاي فعال در زمینه شکلدهی فلزات
جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
فراگیري روشهاي شکلدهی حجمی فلزات و کار با نرمافزار تخصصی Deform 3D

112

1

1

32

1

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

سال انتشار

عنوان منبع

مترجم

مؤلف

METAL FORMING
Mechanics and Metallurgy
)(4th Edition

WILLIAM F.
HOSFORD

CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS

2111

Metal forming (mechnics
)and metallurgy

C William F. Hosford
and Robert M. Caddell

Cambridge University
Press

2111

شکلدهی فلزات

سید مجتبی زبرجد

انتشارات فردوسی مشهد

روشها و مکانیک شکلدهی

احمد عاصم پور و سینا

انتشارات علمی دانشگاه

فلزات

نظري اونلقی

صنعتی شریف

1385
1395

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
دکتري و یا کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (صرفاً گرایش ساخت و تولید)
دکتري و یا کارشناسی ارشد مهندسی مواد (زمینه تخصصی شکلدهی فلزات)
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کامپیوتر و ویدیو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
روش سنجش و ارزشیابی درس
 انجام پروژه در نرمافزار  5 Deform 3Dنمره (با نظر موافق استاد این بند میتواند تا  %51نمره نهایی را شامل گردد). آزمون میانترم و ارزیابیهاي تکوینی در طولترم  5نمره -آزمون کتبی پایانترم  11نمره
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 -31-3درس روشهاي ساخت میکرو و نانو

نظري

عملی

پیشنیاز :توانایی ماشینکاري و روشهاي تولید مخصوص

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :شناخت روشهاي نوین ساخت در مقیاس میکرو و نانو ،نانو فناوري و علوم نانو و کاربردهاي آن در
مهندسی حرفهاي ساخت و تولید

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :معرفی و تشریح مفاهیم اولیه شامل میکرو و نانو سایز ،تاریخچه پیدایش و تبیین
ضرورت واحد درسی روشهاي ساخت در ابعاد میکرو و نانو ،مقایسه اجمالی نانو تکنولوژي
1

و علم نانو -معرفی انواع نانو ذرات ،روشهاي تولید  Bottom-Upو  Top-Downو

2

1

خواص و ویژگیهاي منحصر به فرد نانو ذرات و علل گسترش روز افزون کاربرد آنها
مهارت- :
دانش :تکنولوژي تولید میکرو و نانو قطعات (ابعاد قطعه و یا دقت) با روشهاي ماشینکاري
2

مرسوم شامل:
 Micro and Nano-Turningو Micro and Nano-Milling

2

1

مهارت- :
دانش :تکنولوژي تولید میکرو و نانو قطعات (ابعاد قطعه و یا دقت) با روشهاي ماشینکاري
مدرن شامل:
میکرو و نانو ماشینکاري با ماشینکاري تخلیه الکتریکی )(EDM
میکرو و نانو ماشینکاري با وایرکات )(WEDM
3

میکرو نانو ماشینکاري با ماشینکاري شیمیایی )(CHM
نانو ماشینکاري با میکروسکوپ نیروي اتمی )(AFM Machining

14

1

میکرو و نانو ماشینکاري با پرتو لیزر )(LBM
نانو ماشینکاري با پرتو الکترونی )(EBM
نانو ماشینکاري با پرتو یونی ) (IBMو ...
مهارت- :
دانش :روشهاي الیه نشانی و تولید الیههاي نازک در مقیاس میکرو و نانو شامل:
آبکاري الکتروشیمیایی ،الیه نشانی به روش کند و پاش ) ،(Sputtringالیه نشانی به روش
4

پالسماي سرد و گرم و الیه نشانی به روش اپیتکسی ) (Epitaxiو ...
تشریح روشهاي تولید الیه نازک نانو کامپوزیتی شامل روشهاي:
 Dipping – Spin coating -Doctor Bladeو ...
مهارت- :
114

2

1

دانش :تشریح دقیق ساختار فیزیکی روشهاي تصویر برداري در مشخصهیابی ابعاد نانو و
کاربرد هر یک شامل:
 میکروسکوپ الکترونی پویشی ) (SEMو نشر میدانی )(FE-SEM5

 میکروسکوپ الکترونی عبوري ) (TEMو وضوح باال )(HRTEM -میکروسکوپ پرتو یونی )(FBM

4

1

 میکروسکوپهاي روبشی پروبی ) (SPMشامل :میکروسکوپ تونلی روبشی )،(STMمیکروسکوپ نیروي اتمی ) (AFMو میکروسکوپ نیروي مغناطیسی ) (MFMو ...
مهارت- :
دانش :تشریح دقیق ساختار فیزیکی روشهاي طیفنگاري در مشخصهیابی ابعاد نانو و کاربرد
هر یک شامل:
 طیفسنجی پراش انرژي پرتو ایکس )(EDX طیفسنجی مادونقرمز )(FTIR6

 -طیفسنجی مرئی -ماورا بنفش )(UV-vis

4

 -طیفسنجی تفرق دینامیکی نور )(DLS

1

 طیفسنجی رامان )(Raman spectroscopy طیفسنجی پراش پرتو ایکس )(XRD طیفسنجی فوتو الکترون پرتو ایکس ) (XPSو ...مهارت- :
دانش :مروري بر مباحث منتخب از روشهاي تولید میکرو و نانو ادوات الکتریکی و
الکترونیکی شامل انواع  ICها :مفاهیم اتاق تمیز ،فرایند لیتوگرافی ،اکسیداسیون خشک و تر،
7

فرایند اچ کردن ،ترانزایستورهاي الیه نازک و تولید اتصاالت بین دو قطب با نانو وایرها و نانو

2

1

لولهها
مهارت- :
دانش :تشریح روشهاي نو ظهور در تولید ادوادت میکرو و نانو در سالیان اخیر :با توجه به
جدید بودن مباحث تولید در مقیاس میکرو و نانو و پیشرفت هر روزه تجهیزات و تکنیکهاي
8

این عرصه الزم است ،این بخش از سرفصل با مطالعه مروري مقاالت سه سال اخیر توسط

2

1

استاد درس تدوین و ارائه گردد.
مهارت- :
9

دانش- :
مهارت :بازدید از شرکتهاي دانشبنیان و آزمایشگاههاي فعال در عرصه نانو فناوري
جمع

1

1

32

1

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن این واحد درسی بتوانند انواع ساخت در مقیاس میکرو و نانو را تشریح نموده و
براي تولید قطعات در این مقیاس روش مناسب را پیشنهاد دهند .همچنین جهت ارزیابی در مقیاس نانو روشهاي مناسب
ارزیابی و مشخصهیابی را انتخاب کنند.
115

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

عنوان منبع

مترجم

ناشر

سال انتشار

of Micro and Nano Machining
Engineering Materials Recent
Developments

K.Kumar et al.

-

Springer

Introduction to nanoscience

G.Hornky et al.

-

CRC Press

2118

Nanocharacterization Techniques

Alessandra L. Da Róz
et al.

-

Matthew Deans

2117

Fabrication Engineering at the
Microand Nanoscale 4nd Edition

Stephen A. Campbell

-

OXFORD
UNIVERSITY
PRESS

2112

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
کارشناسی ارشد یا دکتري مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید و متخصص در زمینه نانو فناوري
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کالس مجهز به کامپیوتر و ویدئوپروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی با استفاده از رسانههاي آموزشی ،کتاب ،جزوه ،کاتالوگ و فیلمها و انیمیشنهاي آموزشی
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون کتبی ،ارائه سمینار و فعالیتهاي کالسی

116

2119

 -32-3درس کنترل کیفیت

نظري

عملی

پیشنیاز :مدیریت خط تولید

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

48

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :ایجاد توانایی و مهارت در زمینه اصول نمونهگیري و کنترل کیفیت و کنترل آماري فرایند و رسم نمودارهاي
کیفی ،تحلیل و تفسیر آنها به منظور بهرهگیري از این نمودارها در بازرسی و کنترل کیفی ،پایش انطباق و عدم انطباق در
محصول یا ارائه خدمات در سازمانها و شرکتهاي تولیدي صنعتی یا خدماتی و معرفی روش اصالحی و چارهجویانه در
ادامه فرایند تولید

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :مقدمهاي بر کنترل کیفیت ،پیشینه و تاریخچه ،تعاریف پایه و اصول کنترل کیفیت،
سیستمهاي کنترل کیفیت ،کنترل کیفیت آماري ( )SQCو کنترل آماري فرایند (،)SPC
مروري بر اصول مدیریت کیفیت جامع ( )TQM-TQCو روند فعلی و آتی آن ،کیفیت
طرح و کیفیت انطباق ،گامهاي اساسی در کنترل فرایند ،سیستم کنترل متغیرها و سیستم
کنترل وصفیها ،کیفیت از دیدگاه مشتریان ،اجزاي  8بعدي کیفیت ،کیفیت از دیدگاه
1

تولیدکنندگان ،چرخه کیفیت ،نقش کارکنان در بهبود کیفیت ،مهندسی کیفیت و چرخه کیفیت

2

9

مهارت :تدوین سیستمها و نظامنامههاي تضمین کیفیت به طور نمونه در صنایع قطعهسازي،
صنعت خودرو ،صنعت مونتاژ و دیگر صنایع وابسته به ساخت و تولید و مدیریت تضمین
کیفیت مربوط به آنها ،به کارگیري استانداردهاي سري ( ISO 9111در تضمین مدیریت
تولید ISO 14111 ،در تضمین مدیریت ایمنی و  OHSAS 18111در تضمین مدیریت
محیطزیست در هریک از صنایع فوق)
دانش :ابزارهاي هفتگانه کنترل آماري فرایند ،روشهاي بیان مشکالت کیفی (برگ ثبت
دادهها ،هیستوگرام ،نمودار پارتو ،نمودار علت و معلول ،نمودار تمرکز نقصها ،نمودار جریان
فرایند ،نمودار پراکندگی (پراکنش) شامل (نمودار همبستگی ( )correlationو نمودار
2

پراکندگی در محدوده تلرانس و نمودارهاي کنترل آماري فرایند))
مهارت :رسم و تحلیل انواع برگ ثبت دادهها و هیستوگرامها ،نمودار پارتو ،تفسیر نمودارهاي

2

3

استخوان ماهی ( )Fish Bone Diagramکار با نمودار تمرکز نقصها و نمودار همبستگی
مورد کاربرد در صنایع ساخت و تولید با استفاده از نرمافزارهاي مربوطه  Excelیا
 Minitabیا SPSS
دانش :مروري بر اصول آماري و کاربرد آن در کنترل کیفیت ،نگاهی بر نظریه آمار ،انواع
تغییرات در فرایند ،روشها و فلسفه کنترل آماري فرایند ،تغییرات ذاتی و اکتسابی ،ارزیابی
3

شکست داخلی و شکست خارجی ،توابع توزیع احتمال ،معیارهاي مرکزیت (مد ،میانه،
میانگین) و معیار پراکندگی (واریانس ،انحراف معیار ،رنج و دامنه) و توزیع نرمال
مهارت :اجراي آزمون تست نرمال بودن بر منحنیهاي توزیع نرمال همراه با مثال عملی و
117

4

3

رسم نمودار تقریبی مربوطه و کاربردهاي عملی قضیه حد مرکزي و با استفاده از نرمافزارهاي
مربوطه
دانش :حالتهاي تحت کنترل و خارج از کنترل (فرایندهاي تحت کنترل و خارج از کنترل،
معرفی نمودارهاي کنترل ،ارتباط نمودارهاي کنترل با منحنی توزیع نرمال و شناخت حالت-
4

هاي تحت کنترل و حالتهاي خارج از کنترل)

1

6

مهارت :رسم عملی و تحلیل و تفسیر حالتهاي تحت کنترل و حالتهاي خارج از کنترل در
فرایندهاي ساخت و تولید با استفاده از نرمافزارهاي مربوطه  Minitabیا SPSS
دانش :نمودارهاي کنترل آماري فرایند ،انواع مشخصههاي کنترلی ،نمودارهاي کنترل براي
مشخصههاي متغیر (کمّی -کیفی) (نمودارهاي کنترل ( ،) -Rنمودارهاي کنترل (،) -S
نمودارهاي کنترل براي اندازهگیريهاي انفرادي ( ،))I-MRاصول آماري نمودارهاي کنترل
 ،اصول آماري نمودار  ،Rاصول آماري نمودار  ،Sمثالهایی از یک فرایند صنعتی در حوزه
5

ساخت و تولید و محاسبه حدود کنترل  CL ،UCLو  LCLدر آنها
مهارت :رسم نمودارهاي ( ) -S( ،) -Rو ( ،)I-MRتحلیل و تفسیر نمودار ،پاسخ به این

2

3

سؤال که آیا فرایند تحت کنترل آماري است یا نه؟ چرا؟ تغییرات در نمودار از چه
پارامترهایی تبعیت میکند؟ شناخت ضرایب جدول مورد استفاده در محاسبه حدود
نمودارهاي کنترل کمی و کیفی در فرایندهاي ساخت و تولید با استفاده از نرمافزارهاي
مربوطه  Minitabیا SPSS
دانش :نمودارهاي کنترل براي مشخصههاي وصفی (نمودار کنترل نسبت اقالم معیوب (،)p
نمودار کنترل تعداد اقالم معیوب ( ،)npنمودار کنترل تعداد عیوب ( ،)cنمودار کنترل تعداد
عیوب در واحد محصول ( ،))uاصول آماري نمودار  ،pاصول آماري نمودار  ،npاصول
آماري نمودار  ،cاصول آماري نمودار  ،uمثالهایی از یک فرایند تولیدي صنعتی ،محاسبه
6

حدود کنترلی  CL ،UCLو  ،LCLروشهایی براي اندازه نمونه ثابت و متغیر ،مثالهایی
براي فرایندهایی با نقص بسیار کم و کاربرد نمودارهاي کنترل وصفی با روش نمونهگیري و

2

6

بازرسی
مهارت :رسم نمودارهاي وصفی  C ،nP ،Pو  Uو تحلیل و تفسیر نمودار ،پاسخ به این
سؤال که آیا فرایند تحت کنترل آماري است یا نه؟ چرا؟ و تغییرات در نمودار از چه
پارامترهایی تبعیت میکند؟ با استفاده از نرمافزارهاي مربوطه  Minitabیا SPSS
دانش :بازرسی و کنترل کیفیت محمولههاي ورودي به یک کارگاه یا سازمان تولیدي بر
7

اساس  AQLو استانداردهاي نمونهبرداري و پذیرش محموله (مانند  MIL STDو )...
مهارت :بررسی نمونههاي مختلف کنترل ورودي و استخراج اطالعات از جداول و

1

3

استانداردهاي مربوطه
دانش :کنترل آماري فرایند  SPCو تجزیه و تحلیل کارایی و توانایی فرایند (مفاهیم شاخص-
هاي  Pp ،Cpmk ،Cpm ،Cpl ،Cpu ،Cpk ،CR ،Cpو  ،)Ppkرابطه بهبود کیفیت
8

محصول و بهرهوري ،محاسبه هزینههاي پیشگیري از تولید محصول معیوب و شاخصهاي
ارزیابی آثار مدیریت کیفیت بر بهرهوري
مهارت :کار عملی با دادههاي نمونه  SPCبا نرمافزار  Minitabیا  SPSSو بررسی
118

1

9

خروجیهاي نرمافزار و پارامترها و نمودارهاي کنترل ویژه در حالتهاي خاص براي
تولیدات انبوه و کوتاه مدت و نمودارهاي پیشکنترل و  ...و نحوه استفاده از تحلیل دادهها
براي بهبود فرایندها
دانش :حل مشکالت اجرایی و پیادهسازي کنترل آماري فرایند
9

مهارت :تمرین نحوه صحیح مراحل پیادهسازي  SPCدر سازمانهاي تولیدي صنعتی که در
زمینه ساخت و تولید فعالیت دارند و روشهاي ایجاد بهبود بر اساس  SPCبراي نمونههاي

1

6

صنعتی
دانش- :
11

مهارت :بازدید از کارخانجات ،شرکتها و مراکز تولیدي که در زمینه کنترل کیفیت واحد

1

1

فعال دارند.
16

جمع

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
اطمینان از کیفیت محصول در شرکتهاي تولیدي و خدماتی و انجام عملیات بازرسی تولید ،توانمندي برنامهریزي کیفیت،
کنترل کیفیت در حین تولید ،کنترل مواد ورودي ،تجزیه و تحلیل و اقدام چارهجویانه در رابطه با نقصهاي تولید ،تهیه روشها
و گزارشات مربوط به مسائل کیفی ،به دست آوردن سطح مطلوبیتی از درستی و بیعیبی محصول تولیدي ،نگهداري محصول
با برنامهریزي دقیق ،استفاده از ماشینآالت مناسب ،بازرسی مستمر و اعمال عمل اصالحی در مواقع لزوم ،پیادهسازي کیفیت
طرح ،کیفیت انطباق ،کیفیت عملکرد ،استفاده بهینه از ابزارهاي هفتگانه کنترل کیفیت آماري ،بیان مشکالت کیفی توسط نمودار
و استفاده از آنها در پروسههاي تولیدي صنعتی

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

مؤلف

مترجم

-

دکتر کاظم نقندریان

کنترل کیفیت
کنترل کیفیت آماري

داگالس سی
مونتگومري

 SPCکنترل آماري فرایند

امور مرغوبیت شرکت تأمین

مفاهیم و روش پیادهسازي

قطعات ایرانخودرو

کنترل آماري فرایند

دکتر رضا مهربان

دکتر رسول نورالسنا
-

119

ناشر
وزارت صنایع و دانشگاه
علم و صنعت
دانشگاه علم و صنعت
مرکز آموزش و
تحقیقات صنعتی ایران
نشر البرز

سال انتشار
1377
1376
1386
1376

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
دکتري یا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع یا مهندسی ساخت و تولید با سه سال سابقه کار مرتبط با کنترل کیفیت در
واحدهاي صنعتی
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
کالس یا کارگاهی حدوداً به مساحت  31مترمربع به همراه امکانات آموزشی براي هر دانشجو
روش تدریس و ارائه درس
سخنرانی ،مباحثهاي ،پروژهاي ،کارگاه ،تمرین و تکرار و تحقیق
روش سنجش و ارزشیابی درس
در پایانترم یک آزمون از مواد درسی و سرفصلها با محتواي تئوري به صورت کتبی با حداکثر نمره  15به عمل آید .مضافاً
اینکه  5نمره باقیمانده از مواد آموزشی به صورت پرسشی و شفاهی یا عملی و یا حتی کتبی به شکل کوئیز و میانترم با نظر
استاد در طولترم و در هفتههاي انتهایی ترم صورت گیرد.
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 -33-3درس جوشکاري نوین
نوع درس :اختیاري
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

48

هدف کلی درس :ایجاد شناخت و مهارت در زمینه انواع فرایندهاي جوشکاري نوین و به کارگیري مناسب و صحیح آن در
صنعت

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ریز محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملی

دانش :مقدمه جوشکاري (تعریف جوشکاري ،تعریف جوشکاري ذوبی و حالت جامد ،فرایندهاي
جوشکاري ذوبی و حالت جامد ،انواع مواد مصرف شدنی و مصرف نشدنی ،منابع انرژي مورد
استفاده در جوشکاري ،منبع قدرت جوشکاري ،انواع اتصاالت جوش ،وضعیتهاي مختلف
1

جوشکاري ،روشهاي متداول آمادهسازي اتصاالت جوشکاري ،انواع مواد مصرف شدنی ،نام-

2

1

گذاري الکترودها بر اساس کد  ،AWS A5.1 ~ 5.32نقش حفاظتی روپوش الکترود و
پارامترهاي مؤثر در جوشکاري)
مهارت- :
دانش :فرایند جوشکاري(( GTAW )TIGمعرفی تجهیزات فرایند ،گازهاي حفاظتی مورد
استفاده و انتخاب مناسب آن ،انواع الکترودهاي تنگستنی و انتخاب مناسب آن ،انواع زوایاي نوک
الکترود تنگستن و کاربرد آنها ،انواع سیستم خنککاري با هوا و آب و نحوه عملکرد آن ،معرفی
2

فلزات متداول براي جوشکاري در فرایند ،انتخاب نوع قطبیت ،عیوب جوشکاري متداول در این
روش و بیان نکات ایمنی در این فرایند)

3

11

مهارت :یادگیري نحوه کار با دستگاه ،تنظیم متغیرهاي دستگاه (آمپر ،ولتاژ و فشار گاز محافظ
) ،یادگیري تکنیکهاي جوشکاري (زاویه تورچ ،مواد مصرفی و حرکتهاي تورچ) ،جوشکاري
طرح اتصال به صورت لب به لب ،لب روي هم و سپري  Tشکل و جوشکاري لوله به ورق
دانش :فرایند جوشکاري (( GMAW )MIG/MAGمعرفی تجهیزات فرایند ،معرفی انواع
سیمجوش هاي مورد استفاده و سایزبندي آن ،انواع گازهاي مورد استفاده و دلیل استفاده از هر
کدام از گازها ،تفاوت  MIGبا  ،MAGمزایا و معایب فرایند ،عیوب جوشکاري متداول در این
3

روش و نکات ایمنی این نوع فرایند)
مهارت :یادگیري نحوه کار با دستگاه ،اجزاي تشکیلدهنده (منبع قدرت ،منبع تغذیه سیمجوش،

3

11

کپسول گاز محافظ ،تورچ و  ،)...نحوه تنظیم متغیرهاي دستگاه (فشار گاز خروجی ،سرعت تغذیه
سیمجوش و آمپر) ،جوشکاري اتصاالت به صورت لب به لب ،لب روي هم و سپري  Tشکل و
جوشکاري لوله به ورق
دانش :جوشکاري و برشکاري پالسما (( )PAWمعرفی تجهیزات فرایند ،اصول و نحوه عملکرد
4

دستگاه ،تفاوت فرایند با  ،GTAWانواع گازهاي محافظ مورد استفاده ،تأثیر گازهاي مورد
استفاده برروي مواد مورد جوشکاري ،مزایا و معایب فرایند ،عیوب جوشکاري احتمالی در این
111

2

9

روش و نکات ایمنی این نوع فرایند)
مهارت :برشکاري پالسما (یادگیري نحوه کار با دستگاه برشکاري پالسما ،نحوه ایجاد قوس
الکتریکی و حفظ فاصله مناسب ،یادگیري و نحوه تنظیم فشار گاز خروجی براي مواد مختلف
جهت خروج مواد مذاب از محل برشکاري)
جوشکاري پالسما (یادگیري نحوه کار با دستگاه جوشکاري پالسما ،یادگیري تکنیکهاي
جوشکاري (روش کار مشابه فرایند جوشکاري  GTAWمیباشد) ،جوشکاري قطعات از جنس
فوالدهاي زنگنزن و آلومینیم ،جوشکاري اتصاالت به صورت لب به لب و لب روي هم و سپري
Tشکل)
دانش :جوشکاري زیرپودري (( )SAWمعرفی تجهیزات فرایند ،معرفی مواد مورد نیاز ،انواع
سیمجوش و فالکسها ،تغذیه سیمجوش ،روشهاي جوشکاري (نیمه خودکار ،خودکار و
5

ماشینی) ،مزایاي فرایند ،کاربرد ،عیوب جوشکاري احتمالی در این روش و نکات ایمنی این نوع
فرایند)

1

6

مهارت :یادگیري نحوه کارکرد با دستگاه ،تنظیم متغیرهاي دستگاه و جوشکاري قطعات در حالت
تخت ()1F
دانش :جوشکاري توپودري (( )FCAWمعرفی تجهیزات فرایند ،تشریح طبقهبندي فرایند بر
اساس نوع حفاظت (خود محافظ و با گاز محافظ) و تأثیر هرکدام در جوشکاري ،سایز مواد
مصرفی ،نحوه ساخت الکترود توپودري ،مزایا و معایب الکترودهاي توپودري درزدار و بدون
6

درز ،نامگذاري الکترودهاي توپودري بر اساس کد  ،AWSمزایا و معایب فرایند و نکات ایمنی

2

6

فرایند)
مهارت :روش کار مشابه فرایند جوشکاري  GMAWمیباشد و میتوان از فعالیتهاي عملی
این روش استفاده کرد.
دانش :جوشکاري مقاومتی (( )RWمعرفی تجهیزات فرایند ،انواع روشهاي جوشکاري مقاومتی
(نقطهاي ،درزي ،زائدهاي ،فشاري سر به سر و جرقهاي سر به سر) ،کاربرد انواع روشهاي
7

جوشکاري مقاومتی ،پارامترهاي اصلی فرایند و نکات ایمنی فرایند)

1

3

مهارت :اجراي جوش مقاومتی نقطهاي بر روي ورقهاي روغنی تا ضخامت  1میلیمتر به صورت
لب روي هم و اجراي جوش مقاومتی زائدهاي بر روي ورقهاي روغنی به صورت لب روي هم
دانش :جوشکاري اصطکاکی (( )FRWمفهوم جوشکاري اصطکاکی ،انواع فرایندهاي جوشکاري
8

اصطکاکی ،کاربردها و مزایا و معایب آن)
مهارت - :کار با دستگاه جوشکاري اصطکاکی (سیستم هیدرولیکی و مکانیکی) و بررسی قابلیت

1

2

فوالدهاي غیر همنام در فرایند جوشکاري اصطکاکی
دانش :عیوب تکنیکی و متالورژیکی جوشکاري (معرفی انواع عیوب جوشکاري ،علل به وجود
9

آمدن عیوب و روشهاي جلوگیري از ایجاد عیوب)

1

2

مهارت :استفاده از اسپريهاي سهگانه جهت بررسی عیوب به همراه بررسی میکروسکوپی
11

دانش- :
مهارت :بازدید از مراکز مربوطه
جمع
112

1

1

16

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی راهاندازي انواع دستگاههاي جوشکاري ،انتخاب و تنظیم صحیح پارامترهاي جوشکاري ،توانایی انجام جوشکارياتصاالت به صورت لب به لب ،لب روي هم ،سپري و جوشکاري لوله به ورق ،شناخت انواع عیوب جوشکاري و روشهاي
جلوگیري از ایجاد آنها

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
متالورژي جوشکاري
کلید جوشکاري
راهنماي جوش و اتصاالت جوشی

مؤلف
سیندوکو

مترجم
مرتضی شمعانیان و

دانشگاه صنعتی اصفهان

1385

-

انتشارات آزاده

1391

-

انتشارات مدیریت

1379

علیاشرفی

مهرداد معینیان
( 4جلد)
شاپور طاحونی

ناشر

Welding and Metal
Fabrications

Larry Jeffus

-

Cengage Learning

Welding Principles and
Practices

Edward
Bonhart

-

Hill Education

Welding Inspection Handbook

-

-

Welding Handbook

-

-
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سال انتشار

AWS Committee on
Methods of
Inspection
American Welding
Society, 11th Edition

2112
2118
2115
2117

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
 عضو هیات علمی با مدرک تحصیلی دکتري یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته گرایشهاي مهندسی مکانیک گرایشساخت و تولید و یا مهندسی مواد گرایش جوشکاري
 دکتري و یا همکار مدعو با حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته گرایشهاي فوق با سه سال سابقه کارمساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
براي بخش نظري فضاي کالسی حدوداً به مساحت  31مترمربع و مجهز به ویدئو پروژکتور و یا برد هوشمند (وایت برد
هوشمند) ،فضاي الزم براي هر کارگاه به ازاي هر دانشجو  4مترمربع (به انضمام ماشینآالت یا ابزار مربوط به کار)،
تجهیزات براي بخش عملی درس شامل  4دستگاههاي جوشکاري با گاز محافظ ( 4 ،)GTAW/GMAWدستگاه
جوشکاري و برشکاري پالسما 2 ،دستگاههاي جوشکاري زیرپودري 2 ،دستگاه جوشکاري مقاومتی 1 ،دستگاه جوشکاري
اصطکاکی و مواد مصرفی مورد نیاز براي فرایندهاي  ،MIG/MAGپالسما و مواد مصرف نشدنی مورد نیاز شامل
فرایندهاي  PAW ،GTAWو جوشکاري مقاومتی و زیرپودري و توپودري
روش تدریس و ارائه درس
مباحثهاي ،پروژهاي ،تحقیق و مطالعات موردي و کار عملی در کارگاه مربوطه
روش سنجش و ارزشیابی درس
در پایان هر ترم یک آزمون از مواد و سرفصلها با محتوي تئوري و به صورت کتبی و با حداکثر نمره  15به عمل آید5 .
نمره باقیمانده از نمره مواد آموزشی تئوري به صورت پرسش و پاسخ و یا شفاهی و کتبی به شکل کوئیز و میانترم با نظر
استاد مربوطه در طولترم و مخصوصاً هفتههاي انتهایی ترم صورت پذیرد ،مجموع این دو نمره ،نمره نهایی تئوري دانشجو را
تشکیل دهد .مضافاً اینکه نمره بخش عملی و کارگاهی درس بسته به سلیقه استاد در طول جلسات عملی تشکیلشده ،ثبت
گردیده و با جمعبندي و استخراج نمره بخش عملی در پایانترم و با تلفیق با نسبت مساوي بخش تئوري و عملی نمره
پایانی درس ،نهایی و درج گردد.
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 -34-3درس پروسه طراحی و مستندات ساخت
نوع درس :اختیاري
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

48

هدف کلی درس :یادگیري فرایند طراحی ،آرایش ،ترکیببندي محصوالت صنعتی و چگونگی شکلگیري ایدهها و تجسمات
در قالب طراحی محصوالت صنعتی ،توسعه ،نوآوري و تهیه مستندات ساخت

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :مفاهیم و اصطالحات در پروسه طراحی (تعریف طراحی ،طراحی صنعتی ،پروسه،
1

طرح دستی و اتودهاي اولیه ،اسکیس و استایلینگ)

2

1

مهارت- :
2

دانش :برنامه (مراحل) کاري یک طراح

1

مهارت- :

1

دانش :خالقیت ،نوآوري و فنآوري در طراحی طوفان فکري در طراحی (مراحل خلق و
3

ارزیابی ایدهها)

1

1

مهارت- :
4
5
6
7

دانش :تعریف طراحی تطبیقی ،توسعهاي و نو
مهارت- :
دانش :فرایند دریافت نیاز مشتري و سپس تعیین الزامات مشتري و طراح
مهارت- :
دانش :فرایند مطالعات اولیه و جمعآوري اطالعات آماري
مهارت- :
دانش :فرایند تعریف پروژه
مهارت- :

1

1

1

1

1

1

1/5

1

دانش :طراحی مفهومی (آرایش و پیکربندي طرح با طرح دستی ،تهیه طرح مفهومی
8

کامپیوتري سهبعدي)
مهارت :توانایی طراحی مفهومی (آرایش و پیکربندي طرح با طرح دستی ،تهیه طرح مفهومی

1/5

8

کامپیوتري سهبعدي)
دانش :طراحی اجزاء و تطبیق آن با طرح اصلی (طراحی سیستمی یک محصول)
9

مهارت :توانایی طراحی اجزاء و تطبیق آن با طرح اصلی (طراحی سیستمی یک محصول) و

3

7

محاسبات مربوطه
11

دانش- :
مهارت :توانایی انجام طراحی تفصیلی (محاسبات کامپیوتري ،محاسبات سینماتیکی و
115

1

3

دینامیکی و محاسبات استاتیکی و استحکامی)
11
12
13
14

دانش :فرایند تهیه مستندات ساخت و کنترل کیفی
مهارت :توانایی تهیه مستندات ساخت و کنترل کیفی
دانش- :
مهارت :انجام یک پروسه عملی از یک محصول صنعتی
دانش- :
مهارت :روشهاي مستندات فنی و اجزاء به صورت عملی
دانش- :
مهارت :بازدید از مراکز مرتبط
جمع

3

4

1

16

1

11

1

1

16

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی تهیه یک پروسه عملی از یک محصول صنعتی و چگونگی روشهاي مستندات فنی و اجراء به صورت عملی

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
طراحی محصول ،ویژه طراحان
صنعتی و مهندسان طراح
طراحی اجزاء ماشین (طراحی در
مهندسی مکانیک)

مؤلف
باري هاوکس و ري ابینت
ژوزف ادوارد شیگلی

روشهاي طراحی در مهندسی
علم طراحی در مهندسی :طراحی
خالقه

مترجم

گرهارد پال و دبلیو .بیتز

سید رضا

ناشر

سال انتشار

دانشگاه هنر

1381

ایرج شادروان

آذرنگ ،علم و صنعت

1386

علی امیرفضلی

دانشگاه صنعتی شریف

1393

علی امیرفضلی

دانشگاه صنعتی شریف

1374

مرتضایی

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
فوقلیسانس مهندسی مکانیک یا باالتر با  5سال سابقه تدریس یا لیسانس مکانیک با حداقل  11سال تدریس این درس
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
سایت کامپیوتر مجهز به تجهیزات دفاتر فنی از قبیل پرینتر ،پالتر و اسکنر ،همچنین در کامپیوترهاي سایت نرمافزارهاي به
روز طراحی مکانیکی نصب بوده و به اینترنت نیز متصل باشند.
روش تدریس و ارائه درس
مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،پروژهاي ،پژوهشی گروهی ،مطالعه موردي و ...
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،آزمون کتبی ،ارائه طرحها و پروژه و گزارش فعالیتهاي تحقیقاتی
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 -35-3درس مهندسی معکوس
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

48

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :در پایان این درس بایستی فراگیر توانایی مهندسی معکوس قطعات ،زیرمجموعه ها و مجموعههاي ماشین-
آالت صنعتی را با ارائه نقشههاي صنعتی و مستندات مهندسی و قواعد استاندارد جهت ساخت محصوالت ،داشته باشد.

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

دانش :مقدمه ،مهندسی معکوس ،اهمیت آن ،تاریخچه ،اصطالحات و تعاریف مربوطه و
1

نمونههایی از کشورهاي موفق در این زمینه

1

1

مهارت- :
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

دانش :تجزیه و تحلیل وظیفه یک قطعه در زیرمجموعه
مهارت- :
دانش :تجزیه و تحلیل وظیفه زیرمجموعه و مجموعه و مجموعهها در ماشینآالت
مهارت- :
دانش :شناخت و یادگیري باز و بستن قطعات و زیرمجموعهها
مهارت :باز و بستن قطعات و زیرمجموعهها
دانش :نمودار درختی سوار شدن محصول
مهارت :تهیه نمودار درختی سوار شدن محصول
دانش :نمودار درختی و زیرمجموعهها
مهارت :تهیه نمودار درختی و زیرمجموعهها
دانش :تعیین مشخصه فنی قطعه ،زیرمجموعهها و استانداردهاي مربوطه
مهارت- :
دانش :فرایند تولید قطعه و زیرمجموعهها
مهارت- :
دانش :مشخصههاي متالوژیکی قطعه و زیرمجموعه
مهارت :تهیه مشخصههاي متالوژیکی قطعه و زیرمجموعه
دانش :کارنامه کنترل کیفی (الگ کنترل کیفی) قطعه و زیرمجموعهها
مهارت :تهیه کارنامه کنترل کیفی (الگ کنترل کیفی) قطعه و زیرمجموعهها
دانش :طرح تست قطعه و زیرمجموعهها
مهارت- :
دانش :دستورالعمل تست پذیرش ،تست صالحیت قطعه و زیرمجموعهها
مهارت- :
117

2

1

2

1

1

4

1

4

1

4

1

1

2

1

1

4

1

4

1

1

1

1

13
14
15

دانش :گزارش تست قطعه و زیرمجموعهها
مهارت :تهیه گزارش
دانش- :
مهارت :انجام پروژه بر اساس آموختههاي ترم
دانش- :
مهارت :بازدید از مراکز مرتبط
جمع

1

4

1

24

1

1

16

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی انجام مهندسی معکوس بر روي یک پروژه بر اساس آموختههاي ترم و تهیه نمودار درختی و ...

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
مهندسی معکوس :مبانی ،فرایند و روشها
مهندسی معکوس از دیدگاه صنعتی

مؤلف
مسعود موحدي
وینش راجا و
کایرانجود فرناندز

مترجم

ناشر

سال انتشار

-

دانشگاه امام حسین (ع)

1392

دانشگاه امام رضا (ع)

1391

حمیده رضوي

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
لیسانس مهندسی مکانیک یا طراحی و نقشهکشی صنعتی با حداقل  5سال سابقه مرتبط و یا  5سال سابقه تدریس این درس
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
سایت مجهز به نرمافزارهاي نقشهکشی روز و کامپیوتر به تعداد دانشجویان ،ابزار و تجهیزات اولیه ،اندازهبرداري از قطعات،
امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاه اندازهگیري دقیق و در صورت امکان همکاري با آزمایشگاه متالورژي خارج از مجموعه
دانشگاه
روش تدریس و ارائه درس
بحث ،تکرار و رفع اشکال و تمرین با وسایل دستی دقیق
روش سنجش و ارزشیابی درس
پروژه شامل فرایند تهیه مستندات مهندسی معکوس به صورت گروهی یا انفرادي ،یک مجموعه آزمون کتبی میانترم و پایان-
ترم (تشریحی) ،ارائه تحقیق در موارد خاص درس ،ارائه و سنجش کارهاي انجام شده در طول هفته و رفع اشکال و
ارزشیابی در طول دوره
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 -36-3درس نقشهکشی رایانهاي

نظري

عملی

پیشنیاز :تجزیه و تحلیل نقشههاي صنعتی

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

48

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :توانایی مدلسازي سهبعدي قطعات و مجموعههاي پیچیده (شامل سطوح ،ورقکاري ،ابرنقاط و  )...و تهیه
نقشههاي اجرایی پیشرفته با رعایت کلیه استانداردها (ترجیحاً نرمافزار  CATIAیا )Inventor

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1
2

(ساعت)

ریز محتوا
دانش :مروري بر دستورات سهبعدي توپر ()solid
مهارت :مدلسازي قطعات سه بعدي توپر ()solid
دانش :مروري بر دستورات مونتاژ و دمونتاژ قطعات سهبعدي
مهارت :مونتاژ و دمونتاژ قطعات سهبعدي

نظري

عملی

2

5

2

5

دانش :دستورات سطوح پیچیده (پوسته) ( Wireframe and Surfaceو Generative
3

)Shape Design
مهارت :نحوه ایجاد مدلهاي سطوح پیچیده (پوسته) ( Wireframe and Surfaceو

4

8

)Generative Shape Design
4
5
6

دانش :دستورات ورقکاري با استفاده از ماژول Sheet Metal
مهارت :مدلسازي قطعات ورقکاري با استفاده از ماژول Sheet Metal
دانش :مدلسازي سازه با استفاده از مقاطع استاندارد
مهارت :انجام مدلسازي سازه با استفاده از مقاطع استاندارد
دانش :شناخت محیط ابرنقاط
مهارت :مدلسازي با استفاده از ابرنقاط

3

8

2

5

3

8

دانش- :
7

مهارت :پروژه مدلسازي و تهیه نقشههاي مونتاژي ،انفجاري و اجرایی کامل یک مجموعه

1

9

شامل قطعات پیچیده به عالوه تهیه نقشههاي ساخت
8

دانش- :
مهارت :بازدید از مراکز مرتبط
جمع

1

1

16

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی در مدلسازي سهبعدي انواع قطعهها با سطوح پیچیده ،مونتاژ قطعههاي مجموعههاي پیچیده مدلسازي سازه با استفاده
از مقاطع استاندارد ،مدلسازي ورقهاي خم ،تهیه نقشههاي فنی و ساخت قطعهها و مجموعههاي مونتاژي

119

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

عنوان منبع

مترجم

خودآموز طراحی با ابرنقاط در

مصطفی هیهات و سعید

CATIA

نهاوندي

آموزش گام به گام مدلسازي در

مرتضی نوریان و مهدي

نرمافزار CATIA

وکیلی

تجربههاي کاربردي در کتیا R21

فاطمه مهاجرانی و معصومه
کشاورز گرامی

ناشر

سال انتشار

-

سیمیندخت

1388

-

انتشارت دیباگران

1386

-

نیاز دانش

1391

سطحسازي در نرمافزار CATIA

(مدلسازي صفحهاي ،کار با

-

فرهاد ضرابی

ناقوس اندیشه

1386

ابرنقاط و طراحی آزاد)
آموزش کاربردي نرمافزار  CATIAمهدي وکیلی ،مرتضی

-

(تمرینات حلشده) :ساخت سطوح صفري
CATIA V5 Workbook
Release 19

Richard Cozzens

دانش نگار

-

Schroff
Development
Corporation

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
فوقلیسانس مهندسی مکانیک با حداقل  5سال سابقه آموزش نرمافزارهاي طراحی در مهندسی مکانیک
مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس
حداقل  61مترمربع 16 ،عدد رایانه به روز ،تابلو و ویدئوپروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،انجام تمرین توسط استاد و دانشجو و تمرینهاي تکمیلی به صورت انفرادي
روش سنجش و ارزشیابی درس
تمرین ،پروژه و آزمون عملی

121

1387
2119

پیوستها

121

پیوست یک
تجهیزات استاندارد مورد نیاز دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ردیف

تجهیزات نیمه سرمایهاي

تجهیزات سرمایهاي

وایت برد  15عدد ،تجهیزات سمعی و بصري و
ست کامل کامپیوتر  21عدد با قدرت پردازش خوب1 ،
1

دستگاه فرز  CNCسه محوره 1 ،دستگاه پرینتر سهبعدي و
 1دستگاه اسکنر سهبعدي و  1دستگاه پرینتر ،دستگاه فرز
 CNCسه محوره قابل دمونتاژ  4دستگاه و  1دستگاه پالتر

ویدئوپروژکتور  15عدد و نرمافزارهاي مختلف از
جمله
SolidWorks ،DEFORM 3D ،Simufact
،Autodesk MoldFlow ،Simulation
 ANSYS ،Abaqus ،Working Model 3Dو
یا Fusion 361

تراش  11دستگاه ،فرز  11دستگاه ،دریل رومیزي  2دستگاه،
دریل رادیال یک دستگاه ،سنگ تخت  2دستگاه ،سنگ گرد
یک دستگاه ،سنگ ابزار تیزکنی یک دستگاه ،سنگ رومیزي
2

 4دستگاه ،صفحهتراش  4دستگاه ،تراش و فرز  CNCاز هر
کدام یک دستگاه ،تجهیزات تست و کالیبراسیون ماشینهاي
ابزار از هر کدام یک دستگاه و تجهیزات نصب ،تعمیر و
نگهداري از هر کدام یک دستگاه
 میز استاندارد کار  11عدد ،صفحه صافی گرید 11 Bعدد ،انواع کولیس (از کولیسهاي معمولی از هر کدام 2
عدد و از نوع خاص  2عدد) ،کولیس مرکب  5عدد ،انواع
میکرومتر (از میکرومترهاي معمولی از هر کدام  3عدد و از
خاص  2عدد) ،میکرومتر پیچ  3عدد ،پایه میکرومتر 11
عدد ،فرمانهاي مختلف از هر کدام  2عدد ،یوهانسونهاي
گرید  REFباالي  111تایی  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري
 11تایی  3-4میلیمتري  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري 11
تایی  8-7میلیمتري  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري  11تایی

3

 9-11میلیمتري  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري  11تایی -21
 19میلیمتري  3جعبه ،ساچمههاي اندازهگیري در سایزهاي
مختلف از هر کدام  3عدد ،زاویهسنج مختلف از هر کدام 2
عدد ،ساعت اندازهگیري  11-1میلیمتري  5عدد ،پایه
ساعت اندازهگیري  5عدد ،گام سنج  2عدد R ،سنج  2عدد،
سه سیم با گامهاي  3 ،2و  4میلیمتري از هر کدام  2سري،
سنجههاي صافی سطح (راگوتست)  1جعبه ،پیچگوشتی
مینیاتوري  2جعبه ،پیچگوشتی چهارسو و تخت از هرکدام 2
عدد ،ماشینحساب مهندسی  1عدد ،خمیربازي  1جعبه،
قطعات صنعتی مورد نیاز از هر کدام  3عدد ،دماسنج  2عدد،
122

انواع ابزارهاي ماشینکاري براي انواع دستگاههاي
ماشینکاري مطابق با استانداردهاي رایج شرکتهاي
ابزارسازي و انواع گیرههاي صنعتی مورد نیاز در
کارگاههاي ماشینابزار

صندلی مناسب  15عدد ،تراز مختلف از هر کدام  2عدد و
گونیا با اندازههاي مختلف از هر کدام  1عدد ،دستگاه
مخصوص تست چرخدنده  1دستگاه ،پروفیل پروژکتور 1
دستگاه ،میکروسکوپ اندازهگیري  1دستگاه ،ویدئوپروژکتور
 1دستگاه ،ماشینهاي اندازهگیري تصویري ،ویدئوئی
( 1 )VMM/VMSدستگاه ،اتوکالیماتور  1دستگاه،
تلسکوپ امتدادیاب  1دستگاه ،انگل دکور  1دستگاه ،شیشه
تخت نوري  1جعبه کامل 2 Optical Parallel ،جعبه در
سایزهاي مختلف ،کمپراتور مکانیکی  1دستگاه ،کمپراتور
نوري-مکانیکی  1دستگاه ،کمپراتور هوائی  1دستگاه،
کمپراتور الکتریکی  1دستگاه ،کمپراتور الکترونیکی 1
دستگاه ،کمپراتور مایعی  1دستگاه ،ماشین اندازهگیري
مختصاتی  1دستگاه ،اسکنر سهبعدي  1دستگاه ،ماشین
اندازهگیري مدوري و بال بار از هر کدام  1دستگاه ،دستگاه
تولید ابرنقاط  1دستگاه و لودسل هیدرولیک و پنوماتیک از
هر کدام  1دستگاه
 کارگاه ریختهگري براي ساخت قالبهاي موقت شاملماسهاي تر CO2 ،و پوستهاي و ذوبریزي آنها
 ابزار و تجهیزات قالبگیري شامل (میز قالبگیري ،درجهقالبگیري ،کوبه ،سرند دستی ،فرچه مویی ،ابزار قاشقی،
ابزار پاشنه ،سیخ هواکش و لوله راهگاه از هر کدام  15عدد)
 ابزار و تجهیزات ذوب شامل (مالقه ،شالکهگیر ،بوتهگرافیتی ،کاورال ،انبر شارژکن ،کاله ایمنی ،سرپوش ضد
4

مواد مصرفی مورد نیاز شامل :انواع ماسه ،بنتونیت،

جرقه ،کفش ایمنی ،دستکش نسوز و لباس ایمنی از هر کدام چسب  ،CO2پودر جدایش و مواد افزودنی قالب-
گیري

 15عدد)
 میز مدلسازي و ابزار و تجهیزات مربوط به مدلسازيشامل (چوب ،گیره ،مغار ،رنده ،انواع وسایل اندازهگیري،
انواع اره و دستگاه برش چوب ،چسب چوب و  ...از هر
کدام  15عدد)
 کارگاه ریختهگري با قالبهاي دائمی باز ،بسته و ذوب-ریزي آنها
 تجهیزات تست مایعات نافذ شامل اسپريهاي تستمایعات نافذ ،نمونههاي مرجع براي انجام این تست
5

 تجهیزات تست ذرات مغناطیسی شامل یوک دستی ،پراد،پودر ریز آهن به صورت تر و خشک ،نمونههاي مرجع براي
انجام این تست
123

 انواع فیلمهاي رادیوگرافی آموزشی برايدانشجویان و شاخصهاي تست رایوگرافی

 تجهیزات تست التراسونیک شامل پروبهاي مایل وزاویهدار ،صفحه نمایش ،نمونههاي کالیبراسیون پروب مایل
و پروب زاویهدار ،ضخامتسنج التراسونیک و نمونههاي
مرجع براي انجام این تست
 تجهیزات تست جریانهاي گردابی و نمونههاي مرجعبراي انجام این تست
صافیسنج یک دستگاه ،دستگاه دینامومتر براي اندازهگیري
نیروها و دماي ماشینکاري یک دستگاه ،ترمومتر  IRیک
6

دستگاه ،دوربین حرارتی  IRیک دستگاه ،تاکومتر تماسی و
نوري یک دستگاه ،دستگاه توقف سریع دو دستگاه،
میکروسکوپ نوري انعکاسی یک دستگاه ،ترازو با دقت
 1/11گرم یک دستگاه و دستگاه سیستم خنککاري MQL
انواع سنسورها ،محرکها و ستهاي آموزشی بر

7

اساس سرفصل درس سیستمهاي کنترل خطی در

یک دستگاه ربات مفصلی با تمام امکانات مورد نیاز

ساخت و تولید  4عدد از هر کدام
یک دستگاه تزریق پالستیک  211گرمی ،پرس هیدرولیکی
8

 81تنی یک دستگاه ،پرس ضربهاي  11تنی یک دستگاه،
وایرکات یک دستگاه و اسپارک یک دستگاه
سريتراش یک دستگاه ،خانکشی یک دستگاه ،پرداخت و

9

اصالح چرخدندهها و رزوهها از هر کدام یک دستگاه و
پانتوگراف و فرز کپی از هر کدام یک دستگاه

انواع قالبهاي تزریق پالستیک ،قالب پرس ،قالب-
هاي ریختهگري و قالبهاي آهنگري
انواع ابزارهاي خانکشی از هر کدام یک عدد ،از
ابزارهاي سنگ و شیوینگ از هر کدام یک عدد و
انواع شابلون و الگوي پانتوگراف و فرز کپی از هر
کدام یک عدد

تجهیزات مورد نیاز براي ساخت قالبهاي ریختهگري
11

موقت شامل ماسهاي تر CO2 ،و پوستهاي و ذوبریزي
آنها و تجهیزات ریختهگري با قالبهاي دائمی باز ،بسته و

انواع مدل و قالبهاي ریختهگري و ماسه

ذوبریزي آنها
11

دستگاه رولینگ پیچ ،دستگاه هونینگ ،انواع ابزارها و
متعلقات مطابق با استانداردهاي رایج شرکتهاي ابزارسازي
 4دستگاههاي جوشکاري با گاز محافظ
( 4 ،)GTAW/GMAWدستگاه جوشکاري و برشکاري
پالسما 2 ،دستگاههاي جوشکاري زیرپودري 2 ،دستگاه

12

جوشکاري مقاومتی 1 ،دستگاه جوشکاري اصطکاکی و مواد
مصرفی مورد نیاز براي فرایندهاي  ،MIG/MAGپالسما و
مواد مصرف نشدنی مورد نیاز شامل فرایندهاي ،GTAW
 PAWو جوشکاري مقاومتی و زیرپودري و توپودري

13

تجهیزات میز رسم
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انواع الکترودهاي مورد نیاز

پیوست دو
نیروي انسانی استاندارد مورد نیاز دوره کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ردیف

عنوان مدرک
تحصیلی

کارشناسی

1

ساخت و تولید

*

دوره

سابقه

کارشناسی

تدریس و

ارشد

دکتري

دروس مجاز به تدریس

تجربه

*

*

کاري
5

2

ساخت و تولید

*

*

5

3

ساخت و تولید

*

*

3

4

جوشکاري

*

5

قالبسازي

مکانیزمهاي ماشینهاي ابزار
ساخت به کمک رایانه ،زبان تخصصی،
روشهاي تولید مخصوص ،برنامهریزي
فرایند ،توانایی ماشینکاري ،طراحی و
ساخت ماشینهاي  CNCو طراحی و
تحلیل مهندسی به کمک رایانه
( ،)CAEسیستمهاي اندازهگیري دقیق
و روشهاي ساخت میکرو و نانو
رباتیک ،سیستمهاي کنترل خطی در
ساخت و تولید ،ماشینابزار تولیدي،
پروژه ،کارآموزي و طراحی ابزار

3

روشهاي جوشکاري نوین و کارگاه
اصول طراحی قالبهاي صنعتی،

*

*

*

5

*

*

3

طراحی قالبهاي آهنگري و طراحی
قالبهاي ریختهگري

6

طراحی
کاربردي

مقاومت مصالح  ،2طراحی اجزاء
ماشینهاي ابزار و دینامیک و ارتعاشات
تستهاي غیر مخرب و آزمایشگاه،

7

مواد

*

3

اصول شکلدهی فلزات و اصول مدل-
سازي و ریختهگري و کارگاه

8

مهندسی صنایع

*

*

5

9

تبدیل انرژي

*

*

5

کنترل کیفیت و طراحی و مدیریت خط
تولید
ترمودینامیک و انتقال حرارت

مهندسی
مکانیک،
11

ساخت و
تولید ،طراحی

پروسه طراحی و مستندات ساخت،
*

*

*

5

مهندسی معکوس ،تجزیه و تحلیل
نقشههاي صنعتی و نقشهکشی رایانهاي

و نقشهکشی
صنعتی
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