وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

برنامه درسی
(بازنگری شده)
دوره :کاردانی پیوسته
رشته :جوشکاری
گرایش- :

مصوب یازدهمین جلسه تاریخ 7893/4/71
شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای
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برنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته جوشکاری
شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای در یازدهمین جلسه تاریخ  ، 7893/4/71برنامه
درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته جوشکاری را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده  )7این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  7893وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش
عالی می شوند قابل اجرا است.
ماده  )2این برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته جوشکاری از نیمسال اول سال تحصیلی 7893-7899
جایگزین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته صنایع فلزی  -جوشکاری مصوب جلسه شماره  291شورای
عالی برنامه ریزی به تاریخ  7814/2/8می شود.
ماده  )8این برنامه درسی در سه فصل :مشخصات کلی ،عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به
تمامی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه
ریزی آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را دارند ،برای اجرا ابالغ
می شود.
ماده  )4این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  7893-7899به مدت  8سال قابل اجرا است و پس از آن به
بازنگری نیاز دارد.

ابراهیم صالحی عمران
رئیس شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای

غالمرضا کیانی

سپیده بارانی

نایب رئیس شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای
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 -1فصل اول :مشخصات کلي

5

 -1-1مقدمه
در دنیاي جدید با پیشرفت هرچه بیشتر فنّاوري و سرعت بسیار زیاد علم و فن ،افرادي موفق ميشوند که بتوانندد خدود را بدا
علم روز بهپیش ببرند و بتوانند همراه با فنّاوري به سمت تعالي حرکدت کنندد و دیگدر فارغالتحصدیالني کده فقدط در دروس
تئوري محض قدرتمند هستند در بازار کار جایي ندارند و صنعت امروز تشنه افرادي است که سواد تئوري همراه با تخصد
نوین داشته باشند و لذا رشته جوشکاري ،به دلیل سرعت بخشیدن به رشد و توسعه سایر بخشهداي صدنعتي مدرتبط ،همانندد
صنایع پتروشیمي و نفت و گاز ،صنایع خودرو و ساختمان از اهمیت زیادي برخوردار است .ازآنجایيکده جوشدکاري یکدي از
رشتههاي تأثیرگذار در توسعه صنایع مذکور ميباشد لذا تربیدت نیدروي مداهر و متخصد

در ایدن رشدته از اهمیدت بداالیي

برخوردار است و فارغالتحصیالن این رشته ميبایست مانند یک موتور محرک در بین حوزههاي مختلدف تواندایي انجدام کدار
داشته باشند .به همین دلیل است که یک کاردان جوش باید با گذراندن دروس جامع و حتي بینرشتهاي بتواند نیاز صدنعت را
شناخته و در راستاي حل مشکالت آن برآید.

 -2-1تعریف
دوره کارداني پیوسته رشته جوشکاري بر اساس چارچوب آموزشهاي فني و حرفهاي تهیه و تدوینشده است .سطح کارداني
ازنظر علمي و فني مشخ

است .کاردان ،فردي است که دانش ،بینش و مهارت هاي الزم در زمینه جوشکاري و صنایع

فلزي را با تکیهبر اخالق حرفهاي و رعایت اصول ایمني کسب نماید .تکنسین جوشکاري شخصي است که ضمن نظارت بر
تولید و بازرسي جوش توانایي جوشکاري با گاز محافظ و جوشکاري ویژه قوسي و غیر قوسي و همچنین جوشکاري فلزات
آهني و غیر آهني را دارد.

 -3-1هدف
هدف دوره آموزش و تربیت نیروي انساني کارآمد ،ماهر و بااخالق حرفهاي براي تأمین نیاز بازار کار و شغلهاي صنعتي
جوشکاري و صنایع فلزي در جامعه صنعتي کشور ميباشد که پس از گذراندن این دوره دانشجو توانایي الزم را براي احراز
مشاغل کاردان در گرایش جوشکاري را در شرکتهاي صنعتي و پتروشیمي و مراکز زیرمجموعه خواهد داشت.

 -4-1اهمیت و ضرورت
کشور ایران جز جوامع در حال پیشرفت محسوب ميشود که یکي از نمودارهاي پیشرفت در چنین جوامعي صنایع آن کشور
است .در کشور ایران جوشکاري یکي از بزرگترین صنایع بهحساب ميآید و سیل عظیمي از صنایع کشور به این رشته نیاز
دارند .با توجه به اینکه صنعت پتروشیمي و صنعت نفت و گاز ،صنایع خودرو و ساختمان در کشور ایران از اهمیت بسیار
زیادي برخوردار هستند لذا رشته جوشکاري و تربیت نیروي ماهر و متخص
کمیت صنایع اصلي کشور از اهمیت باالیي برخوردار است.

 -5-1نقش و توانایي فارغالتحصیالن
 فعالیتها و مهارت هاي بین حرفهاي /بین بخشي نظارت – کنترل – بازرسي مدیریت مواد و تجهیزات6

این رشته بر سرعت بخشیدن به کیفیت و

 رعایت قوانین ایمني  H.S.Eویژه جوشکاري و بازرس جوشکاري ایمني ،بهداشت و قوانین موردنیاز حرفه -مسئولیتپذیري  ،انتخاب دادهها و تفسیر اطالعات ،پیگیري مراحل صحیح اجراي ،بکار بردن علم ریاضي

 -6-1مشاغل قابل احراز
 کاردان جوشکاري کاردان جوشکاري تعمیري کاردان جوشکاري فلزات غیر آهني کاردان جوشکاري خطوط لوله کاردان جوشکاري MIG کاردان جوشکاري TIG کاردان جوشکاري گاز محافظ کاردان جوشکاري ویژه کاردان آزمایش غیر مخرب کاردان آزمایش مخرب کاردان تستهاي مکانیکي کاردان ساخت شابلون کاردان مونتاژ– کاردان کنترل کیفیت
 -کاردان تولید

حرفههاي مرتبط

کاردان نقشهکشي ،کاردان تولید صنعتي ،کاردان ارشد مهندسي مکانیک ،جوشکاران و
برشکاران ،آماده کنندگان اسکلت فلزي
تولید صنعتي و ساخت – ساختمان – حملونقل – امور عمومي و دفاع – آبرساني –

بخشها و فعالیتهاي اقتصادي مرتبط

عمدهفروشي و خردهفروشي – فعالیتها مربوط بهسالمت – استخراج معدن – تأمین برق
و گاز

 -7-1طول دوره و شکل نظام
حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کارداني  2سال است و هرسال تحصیلي مرکب از  2نیمسال تحصیلي و یک دوره تابستاني
و هر نیمسال شامل  16هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  6هفته آموزش و یک هفته امتحانات
پایان دوره است .دروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي است و هر واحد درس نظري معادل  16ساعت در
نیمسال ،هر واحد درس عملي و آزمایشگاهي حداقل معادل  32ساعت و حداکثر  48ساعت در نیمسال ،هر واحد درس
کارگاهي حداقل معادل  48ساعت و حداکثر  64ساعت در نیمسال و هر واحد کارآموزي یا کارورزي معادل  121ساعت در
نیمسال ميباشد.
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 -8-1ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 دانشآموختگان هنرستانهاي فني و حرفهاي و کاردانش مرتبط قبولي در آزمون ورودي -دارا بودن شرایط عمومي

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

تعداد واحد

تعداد ساعت

درصد (برحسب
ساعت)

درصد مجاز

نظري

48

768

39

 25تا 45

عملي

24

1184

61

 55تا 75

جمع

72

1952

111

111

مالحظات

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

تعداد واحد

نوع درس

حداقل

حداکثر

موردنظر

عمومي

13

13

13

مهارت عمومي

2

4

2

پایه

5

11

7

تخصصي

42

47

44

اختیاري

6

8

6

جمع

68

72

72

8

 -2فصل دوم :عناوین دروس
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 -1-2جدول دروس عمومي دوره کارداني پیوسته رشته جوشکاري
ردیف

تعداد ساعت

تعداد

نام درس

واحد

نظري

عملي

جمع

1

زبان و ادبیات فارسي

3

48

1

48

2

زبان خارجي

3

48

1

48

2

32

1

32

4

یک درس از گروه درسي" اخالق اسالمي"

2

32

1

32

5

تربیتبدني

1

1

32

32

6

دانش خانواده و جمعیت

2

32

1

32

13

192

32

224

3

یک درس از گروه درسي "مباني نظري
اسالم"

جمع

پیشنیاز

همنیاز

 -2-2جدول دروس مهارت عمومي دوره کارداني پیوسته رشته جوشکاري
ردیف

تعداد ساعت

تعداد

نام درس

واحد

نظري

عملي

جمع

1

بهداشت و صیانت از محیطزیست

2

32

1

32

2

کنترل کیفیت

2

16

32

48

2

-

-

-

جمع

پیشنیاز

هم نیاز

 -3-2جدول دروس پایه دوره کارداني پیوسته رشته جوشکاري
ردیف

نام درس

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملي

جمع

1

ریاضي عمومي 1

3

48

1

48

2

ریاضي عمومي 2

2

32

1

32

3

فیزیک مکانیک

2

32

1

32

جمع

7

112

1

112

11

پیشنیاز

ریاضي عمومي 1

هم نیاز

 -4-2جدول دروس تخصصي دوره کارداني پیوسته رشته جوشکاري
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

واحد

نظري

عملي

جمع

1

استاتیک

3

48

1

48

فیزیک مکانیک

2

مقاومت مصالح

2

32

1

32

استاتیک

3

شیميفیزیک

2

32

1

32

4

علم مواد

3

48

1

48

5

بازرسي مخرب

2

16

48

64

هم نیاز

مقاومت مصالح

6

بازرسي غیر مخرب

2

16

48

64

علم مواد

شیميفیزیک

7

عملیات حرارتي در جوش

2

16

48

64

علم مواد

شیميفیزیک

8

متالورژي جوش

3

32

32

64

علم مواد

شیميفیزیک

3

1

96

96

11

الزامات کیفي جوشکاري

3

32

64

96

11

فرآیندهاي ساخت و مونتاژ

3

16

64

81

12

جوشکاري فلزات غیر آهني

2

16

48

64

13

جوشکاري فوالدهاي ساده کربني

3

32

64

96

14

جوشکاري لوله و مخازن

3

32

64

96

15

زبان فني

2

32

1

32

16

کارآفریني

2

16

48

64

17

کارآموزي 1

1

1

121

121

جوشکاري
فوالدهاي ساده
کربني

18

کارآموزي 2

1

1

121

121

کارآموزي 1

19

ساخت پروژه

2

1

96

96

44

416

961

1376

جوشکاري لوله
و مخازن

9

جمع

کاربرد نرمافزارهاي تخصصي در
جوشکاري

11

بازرسي مخرب
متالورژي
جوش -
عملیات
حرارتي در
جوش

فرآیندهاي
ساخت و
مونتاژ
زبان خارجي

متالورژي
جوش و
عملیات
حرارتي در
جوش

 -5-2جدول دروس اختیاري دوره کارداني پیوسته رشته جوشکاري
ردیف

نام درس

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملي

جمع

1

اقتصاد جوشکاري

2

16

32

48

2

جوشکاري فوالدهاي آلیاژي

2

16

48

64

3

نگهداري و تعمیرات

2

1

64

64

4

جوشکاري ترمیمي

2

16

48

64

6

-

-

-

جمع
*گذراندن 6واحدازدروس فوق الزامي است.
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پیشنیاز

همنیاز

جوشکاري فوالدهاي
ساده کربني
ساخت پروژه
جوشکاري فوالدهاي
ساده کربني

 -6-2جدولترم بندي پیشنهادي دروس دوره کارداني پیوسته رشته جوشکاري
 -1-6-2نیمسال اول
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملي

جمع

1

ریاضي عمومي 1

3

48

1

48

2

فیزیک مکانیک

2

32

1

32

3

1

96

96

4

تربیتبدني

1

1

32

32

5

یک درس از گروه درسي" اخالق اسالمي

2

32

1

32

6

علم مواد

3

48

1

48

7

شیميفیزیک

2

32

1

32

8

فرآیندهاي ساخت و مونتاژ

3

16

64

81

19

-

-

-

کاربرد نرمافزارهاي تخصصي در

3

جوشکاري

جمع

پیشنیاز

 -2-6-2نیمسال دوم
نام درس

ردیف

تعداد

تعداد ساعت

پیشنیاز

واحد

نظري

عملي

جمع

1

کارآفریني

2

16

48

64

2

زبان خارجي

3

48

1

48

3

استاتیک

3

48

1

48

فیزیک مکانیک

4

ریاضي عمومي 2

2

32

1

32

ریاضي عمومي 1

5

بازرسي غیر مخرب

2

16

48

64

علم مواد

6

متالورژي جوش

3

32

32

64

علم مواد

7

عملیات حرارتي در جوش

2

16

48

64

علم مواد

3

32

64

96

21

-

-

-

8
جمع

جوشکاري فوالدهاي ساده کربني

13
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 -3-6-2نیمسال سوم
ردیف

تعداد ساعت

تعداد

نام درس

واحد

نظري

عملي

جمع

2

32

1

32

2

مقاومت مصالح

2

32

1

32

3

دانش خانواده و جمعیت

2

32

1

32

4

درس اختیاري

2

-

-

-

5

جوشکاري لوله و مخازن

3

32

64

96

6

زبان فني

2

32

1

32

7

بازرسي مخرب

2

16

48

64

8

کارآموزي 1

1

1

121

121

16

-

-

-

1

یک درس از گروه درسي مباني نظري
اسالم

پیشنیاز

استاتیک

فرآیندهاي ساخت و
مونتاژ
زبان خارجي

جوشکاري فوالدهاي

جمع

ساده کربني
جوشکاري فوالدهاي
ساده کربني
جوشکاري فوالدهاي

 –4-6-2نیمسال چهارم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملي

جمع

1

زبان و ادبیات فارسي

3

48

1

48

2

الزامات کیفي جوشکاري

3

32

64

96

3

درس مهارت عمومي

2

-

-

-

4

جوشکاري فلزات غیر آهني

2

16

48

64

5

درس اختیاري

2

-

-

-

6

درس اختیاري

2

-

-

-

7

کارآموزي 2

1

1

121

121

8

ساخت پروژه

2

1

96

96

17

-

-

-

جمع

14

ساده کربني
پیشنیاز

بازرسي مخرب

متالورژي جوش و عملیات
حرارتي جوش

کارآموزي 1
جوشکاري لوله و مخازن

 -3فصل سوم :سرفصل دروس
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 -1-3درس ریاضي عمومي 1
نوع درس :پایه

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز-:
هم نیاز-:

نظري

عملي

3
48

1
1

هدف کلي درس  :آموزش مفاهیم ریاضیات عمومي با رویکرد کاربردي و مهندسي

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
ردیف
1

زمان یادگیري (ساعت)

رئوس محتوا
یادآوري از تابع :توابع نمایي ،لگاریتمي ،مثلثاتي و معکوس مثلثاتي

نظري

عملي

4

-

حد و پیوستگي :یادآوري مفهوم حد ،حد در یک نقطه ،حدد چدپ و راسدت(درحدتابع

2

چندضابطه اي) ،حدود بينهایت ،صور مبهم (  ) 0 , درحددتوابع گویداو پیوسدتگي در
0 

7

یک نقطه
مشتق :تعریف مشتق ،مشتق یک تابع به کمک تعریف مشتق ،تعبیدر فیزیکدي و هندسدي
3

مشتق ،فرمولهاي مشتق توابع مختلف (جبدري ،مثلثداتي ،کسدري ،نمدایي ،لگداریتمي و

9

معکوس مثلثاتي) ،مشتق ضمني و پارامتري و مشتق مراتب باالتر
کاربرد مشتق :صعودي و نزولي بودن توابع ،به دست آوردن نقاط اکسترمم و عطف تابع،
4

جدول تغییرات توابع ،رسم توابع ساده ،استفاده ازقضیه هوپیتال براي رفع ابهام حاالت )

 ) 0 , مفهوم دیفرانسیل و محاسبه مقادیر تقریبي با استفاده از دیفرانسیل و بسط تیلور

0 

9

و مک لورن برخي توابع خاص
5
6
7

انتگرال :تابع اولیه ،انتگرال نامعین ،فرمولهاي ساده انتگرالگیدري ،روشهداي انتگدرال-
گیري (تغییر متغیر ،جزءبهجزء و تجزیه به کسرهاي ساده) و انتگرال معین
کاربرد انتگرال :محاسبه سطح محصور و حجم حادث از دوران حول محور  xها
اعدادمختلط:تعریف اعدادمختلط،اعمال جبري برروي انها وحل معادله درجه2باریشه
هاي مختلط

جمع

12
4

-

3
48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مسئولیتپذیري و شایستگي حل مسئله ،انجام محاسبات کاربردي شامل مشتق ،انتگرالگیري و محاسبه سطح زیر منحني

16

-

-

ج -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
مؤلف

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

ریاضي عمومي 1

فرج اله اکرم

امید کومش

1381

ریاضي عمومي

غالم رضا رحیم لو

پیک آذرسحر

1396

ریاضیات عمومي

سید عبداهلل موسوي

خالدین

1382

ریاضیات عمومي 1

محمدعلي کرایه چیان

آهنگ قلم

1395

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)
کارشناسي ارشد ریاضي و باالتر
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
وسایل و امکانات معمول موردنیاز کالس نظري
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار با رویکرد افزایش انگیزه ،خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشته جوشکاري
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف کالسي و آزمونهاي کتبي
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 -2-3درس ریاضي عمومي 2
تعداد واحد
تعداد ساعت

نوع درس :پایه
پیشنیاز :ریاضي عمومي 1

نظري

عملي

2
32

1
1

هم نیاز-:
هدف کلي درس  :آشنایي با بردارها و توابع برداري ،توابع چند متغیره و مشتقات جزئي و انتگرال دوگانه

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
ردیف
1
2
3
4
5
6

زمان یادگیري (ساعت)

رئوس محتوا
بردارها :بردار در فضا ،اعمال روي بردارها ،ضرب داخلي و ضرب خارجي
توابع برداري :توابع برداري و معرفي منحنيهاي پارامتري ،دستگاه  ،TNBانحناء و تاب
منحني
توابع چند متغیره :معرفي توابع چند متغیره و بیدان مثدالهدایي از رویدههداي درجده دوم
استاندارد
مشتقات جزئدي و کلدي :مشدتقات جزئدي و مشدتقات جزئدي مراتدب بداالتر و محاسدبه
دیفرانسیل کامل یک تابع دومتغیره
مختصات قطبي :معرفي مختصات قطبي ،روابط بین مختصات قطبي و دکارتي و رسم
معادالت ساده قطبي
انتگرال دوگانه :معرفي انتگرال دوگانه و ویژگيهاي آن ،توصیف ناحیه انتگرالگیري،
انتگرال دوگانه در مختصات قطبي و کاربرد آن در محاسبه سطح ،حجم و جرم

جمع

نظري

عملي

3

-

6

-

4

-

4

-

4

-

11

-

32

-

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مسئولیتپذیري و شایستگي حل مسئله و آشنایي الزم را با بردارها و توابع برداري کسب کند و توابع چند متغیره را درک
کرده و قادر به محاسبه مشتقهاي جزئي و انتگرال دوگانه در مختصات دکارتي و قطبي

18

ج -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع

مترجم

مؤلف

حساب دیفرانسیل و انتگرال و

جرج ب .توماس

مهدي بهزاد ،سیامک

هندسه تحلیلي (جلد دوم)

راس فیني

کاظمي و علي کافي

ریاضیات کاربردي

دانشمند و حافظي

ناشر

سال انتشار

مرکز نشر دانشگاهي

1376

نشر هستان

1388

نسب
هادي محمدي ،مهدي
ریاضیات کاربردي

رمضاني ،رضا

نشر شار ،انتشارات

حسنزاده و محسن

دانشگاه تفرش

1388

شاه رضایي
ریاضیات عمومي 2

آهنگ قلم

محمدعلي کرایه چیان

1395

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)
کارشناسي ارشد ریاضي و باالتر

مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
وسایل و امکانات موردنیاز یک کالس نظري
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار با رویکرد افزایش انگیزه ،خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشته ساخت و تولید (یک
ساعت در هفته ،کالس حل تمرین اجرا گردد)

روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف کالسي و آزمونهاي کتبي
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 -3-3درس فیزیک مکانیک
نوع درس :پایه

نظري

عملي

2
32

1
1

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز-:
هم نیاز- :
هدف کلي درس  :آشنایي دانشجویان با مفاهیم و اصول فیزیک مقدماتي

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
ردیف

زمان یادگیري (ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

4

-

2

-

3

حرکت مستقیمالخط افقي با سرعت ثابت و شتاب ثابت و حرکت قایم

2

-

4

قوانین نیوتن و انواع نیروهاي مکانیکي

4

-

5

-

6

مرکز جرم و تکانه خطي

3

-

7

ضربه و برخورد یکبعدي

2

-

8

دوران و متغیرهاي دوران و سینماتیک دوراني

4

-

9

گشتاور و گشتاور ماند (ممان اینرسي)

3

-

11

دینامیک دوراني ،انرژي جنبشي دوراني ،غلتش و لغزش

3

-

32

-

1
2

5

جبر برداري ،برآیند گیري بردارها (روش تحلیلي ،روش چندضلعي و روش متوازي-
االضالع)
سینماتیک حرکت خطي ،توصیف کمیتهاي جابهجایي ،سرعت خطي متوسط و لحظهاي
و شتاب خطي

کار ،انرژي جنبشي ،انرژي پتانسیل (گرانشي و کشساني) ،قضیه کار و انرژي و پایستگي
انرژي مکانیکي

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مسئولیتپذیري ،رعایت ایمني و امانتداري و شناخت قوانین فیزیک و کاربرد آنها در دروس فني مجموعه مکانیک

ج -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع

مؤلف

مباني فیزیک مکانیک و گرما (جلد دیوید هالیدي ،رابرت
اول)
فیزیک دانشگاهي (جلد اول)
فیزیک پایه جلد اول مکانیک

رزنیک و یرل واکر
فرانسیس سرز و
مارک زیمانسکي
ج .بلت
فرانک
یانگ
هیو

ناشر

سال انتشار

مترجم

انتشارات نیاز دانش

1386

فضلاهلل فروتن

علوم دانشگاهي

1373

مهران اخباري فر

فاطمي

1394

محمدرضا خوشبین و
خوشنظر

21

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناسي ارشد یا دکتراي فیزیک
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس با ظرفیت  31نفر دانشجو و ملزومات یک کالس درس
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تکرار و تمرین
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف و آزمونهاي کتبي

21

 - 4-3درس استاتیک
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :فیزیک مکانیک

نظري

عملي

3
48

1
1

هم نیاز-:
هدف کلي درس  :شناسایي نیروهاي وارده بر دستگاههاي مکانیکي در حال سکون و تعیین مقادیر و جهت نیروها و تعیین
اثرهاي مستقیم و غیرمستقیم آنها

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

قوانین علم مکانیک ،واحدهاي جرم ،طول ،زمان و نیرو در دستگاههاي بینالمللي رایج ()MKS
1

و منسوخشده ( ،)CGSآمریکایي ،انگلیسي ،یادآوري قانون سینوسها و کسینوسها در یک

2

-

مثلث و تصویربردار در یک راستا
ترکیب و تجزیه بردارها به روش ترسیمي و تحلیلي در دستگاه مختصات دوبعدي (قائم و غیر
2

قائم) و سهبعدي (قائم) ،مؤلفههاي برداري و اسکالر یک بردار در دستگاه مختصات دوبعدي قائم
و غیر قائم و سه راستاي محورهاي متعامد ،بردار واحد ،اندازه بردار ،کسینوسهاي هادي

4

-

یک بردار در دستگاه مختصات سهبعدي کارتزین و ضرب داخلي و خارجي بردارها
گشتاور حول یک نقطه ،گشتاور حول یک محور ،رابطه بین گشتاور حول یک نقطه و حول محور
3

در دستگاه مختصات کارتزین ،زوج نیرو ،گشتاور زوج نیرو ،دستگاههاي همارزي نیروها (تبدیل

5

-

نیرو به نیرو-کوپل و برعکس)
ترسیمِ جسم آزاد ،درجه آزادي سیستم ،انواع تکیهگاههاي دوبعدي ،تعادل دوبعدي (نیروهاي
همراستا ،متقارب در یک نقطه ،موازي هم و متقاطع در بیش از یک نقطه) ،تعادل معین و
4

نامعین استاتیکي در حالت دوبعدي ،شناسایي انواع تکیهگاههاي سهبعدي ،تعادل سهبعدي (نیروهاي

9

-

همرس در یک نقطه ،نیروهاي همرس در یک محور ،موازي هم و حالت کلي) و تعادل معین
و نامعین استاتیکي در حالت سهبعدي
خرپاهاي صفحهاي و فضایي و کاربرد خرپاها ،تعریف عضو دونیرویي ،روشهاي تحلیل
5

خرپاها (روش مفصل و روش مقطع) ،معین یا نامعین بودن خرپا ازنظر استاتیکي ،اعضاي با
نیروي صفر در خرپا ،معرفي چند نوع از انواع پرکاربرد خرپاها و ویژگيهاي خاص آنها

6

-

(خرپاهاي )Pratt, Howe, Warren, K, Baltimore, Fink
نیروهاي توزیعي و انواع آن (خطي ،سطحي و حجمي) ،شدت توزیع نیرو و واحد مربوط به
هرکدام از انواع توزیعها ،قضیه وارینیون ،نحوه محاسبه برآیند نیروي توزیعي و موقعیت مرکز
6

بار (گسسته و پیوسته خطي ،سطحي و حجمي) ناشي از کل بار توزیعشده ،مرکز جرم و موقعیت
مرکز جرم (گسسته و پیوسته خطي ،سطحي و حجمي) و گشتاور اول سطح (سطوح گسسته
و پیوسته)

22

6

-

انواع تیرها ازنظر نوع تکیهگاههایشان و نیروهاي داخلي (با جهات قراردادي مثبت و منفي
هرکدام) در آنها ،انواع بارگذاري عرضي (نقطهاي ،گسترده یکنواخت ،گسترده غیریکنواخت

7

6

-

و مرکب) ،نیروي محوري وبرشي و گشتاور خمشي در مقطع تیر بر اساس روش مقطع
انواع اصطکاک (داخلي ،سیال و خشک) و اصطکاک غلتشي و لغزشي و موارد کاربردي هرکدام در
صنعت ،زاویه اصطکاک لغزشي و غلتشي و بررسي اصطکاک در حالتهاي مختلف حرکت

8

(قبل از حرکت و بعد از حرکت) ،ضریب اصطکاک بین مواد مختلف (فلز با فلز ،فلز با

6

-

چوب و  ،)...کاربردهاي اصطکاک خشک در پیچها ،دیسکها و چرخ تسمهها
گشتاور دوم سطح ،محاسبه گشتاور دوم سطح سطوح پیوسته با استفاده از روش انتگرالگیري و
سطوح گسسته و مرکب حول محورهاي  xو  ،yگشتاور قطبي سطح حول محور  ،zقضیه انتقال

9

4

-

محورها و شعاع چرخش سطح
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-

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
 تبدیل واحدهاي نیرو ،جرم ،طول در دستگاههاي مختلف به هم محاسبه تصویربردار در هر راستا ،محاسبه مؤلفههاي برداريناشي از تجزیه یک بردار در دو راستاي قائم و غیر قائم ،محاسبه بردار برآیند ناشي از ترکیب چندین بردار باهم و تعیین اندازه
و زاویه آن نسبت به محور افقي به روش تحلیلي و ترسیمي ،تعیین اندازه و جهت بردارهاي گشتاور و گشتاور کوپل و اندازه
گشتاور حول یک محور ،تعیین معادالت تعادل یک سیستم در حال سکون و محاسبه اندازه نیروها و گشتاورهاي مجهول،
تعیین اندازه و نوع نیروي داخلي هرکدام از اعضاي خرپاها ،تعیین مرکز جرم و مرکز بار در دستگاههاي نیرویي توزیعي
گسسته و پیوسته ،تعیین نیروها و ممان خمشي مقاطع تیرهاي تحت بارهاي عرضي ،محاسبه گشتاور الزم براي باز و بسته
کردن پیچهاي تحت بارمحوري ،محاسبه گشتاور انتقالي توسط دیسکهاي اصطکاکي ،محاسبه گشتاور انتقالي توسط چرخ
تسمهها ،محاسبه گشتاور دوم سطح حول محورهاي  xو  yو محاسبه شعاع ژیراسیون سطح
 -شایستگي حل مسئله

ج -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
Engineering Mechanics
VECTOR MECHANICS
FOR ENGINEERS
Statics
Engineering Mechanics
Statics

استاتیک

مترجم

مؤلف
J. L. Meriam, L. G. Kraige
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr
David F.Mazurek
Elliot R. Eisenberg
William F. Riley
Leroy D. Struges

ابراهیم واحدیان و فرشید
واحدیان
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ناشر

سال
انتشار

& John Wiley
Sons, Inc.

2112

Mc Graw Hill

2111

& John Wiley
Sons, Inc.

1996

علوم دانشگاهي
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د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
مدرک تحصیلي :دکتري مهندسي مکانیک /کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک
مرتبه علمي :استادیار /مربي
سوابق تدریس :حداقل  2سال
سوابق تجربي :اولویت با افراد فعال در عرصه صنعت ميباشد.

مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به  Data Projectorو آزمایشگاهي که بتوان برخي از مباحث را بهصورت عملي نیز در آن ارائه کرد

روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف و آزمون کتبي

24

 -5-3درس مقاومت مصالح
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :استاتیک
هم نیاز- :

نظري

عملي

2
32

-

هدف کلي درس  :تجزیهوتحلیل آثار بارهاي وارده بر قطعات مکانیکي تحت بارهاي استاتیکي و تعیین ابعاد هندسي آنها

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري
دانش :مفهوم مقاومت مصالح ،تنش قائم ،تنش برشي و کاربرد آن در حل دستگاههاي
ساده ،تنش قائم وبرشي ایجادشده در مقاطع مورب در بارگذاري محوري ،تجزیهوتحلیل
نیروهاي خارجي و داخلي عامل بر اجزاي سیستم ،واحدهاي مختلف تنش در سیستم
آحاد متریک و سایر و تبدیل آنها به هم مفهوم کرنش خطي ،قانون هوک و منحني تنش-
کرنش فوالد معمولي (معرفي محدودههاي ارتجاعي ،سیالن ،سخت شدگي کرنشي ،گلویي
شدن ،تنشهاي حد خطي ،حد سیالن باال ،حد سیالن پایین ،حد نهایي ،حد گسیختگي و
1

تعریف آنها) ،بررسي منحنيهاي تنش-کرنش مواد مختلف (آلومینیوم ،مس ،برنج،

7

پالستیک ،الستیک ،فوالد سختکاري شده ،چدن ،بتن و )...و مقایسه آنها باهم تعیین
تنش حد سیالن در منحنيهاي فاقد محدوده سیالن و تغییر طول و رابطه آن با تنش در
بارمحوري
اعضاي
تنش و کرنش براي یک ماده مشخ
تحت منحني
مهارت :رسم
شناسایي و مشخ

کردن تنشهاي شاخ

 ،محاسبه مدول االستیسیته،

بر روي منحني فوقالذکر و آزمایش ضربه

روي مواد مختلف و تعیین انرژي ضربه آنها
دانش :تنش مجاز و تنش نهایي در طراحيها و ضریب اطمینان ،معرفي تنش لهیدگي و
اهمیت آن در تعیین مقاطع و نحوه محاسبه تنش لهیدگي در قطعات و اتصاالت ،معرفي و
2

شناسایي تنش برشي در انواع اتصاالت پیچي ،جوشي ،پرچي و چسبي و محاسبه تنش
برشي مجاز و تنش نهایي و ضریب اطمینان و راندمان اتصال در آنها

7

مهارت :رسم نمودار تنش برشي و کرنش زاویهاي و تعیین مدول صالبت آنها
دانش :شناسایي انواع تیرهاي معین و نامعین و تعیین قابلحل بودن و نبودن آنها ازنظر
استاتیکي ،حل مسائل نامعین از درجهیک ،رسم منحني نیروي محوري ،برشي و گشتاور
خمشي در طول تیر تحت بارگذاري عرضي به روش دیفرانسیلي و محاسبه مقدار و
3

موقعیت ماکزیمم گشتاور خمشي در طول تیر ،تنش چند محوره مقدماتي و نسبت
پواسون ،دایره مور و نحوه رسم آن در تنش دومحوره و محاسبه تنشهاي اصلي و تنش
برشي ماکزیمم و تنش حرارتي در میلههاي یکسر گیردار یکسر فاصلهدار و دوسرگیردار

25

8

عملي

مهارت :بررسي تأثیر پارامترهاي مختلف مانند جنس تیر ،ممان دوم سطح تیر ،مقدار بار
وارده بر تیر بر روي خمش و شعاع انحناي تیر
دانش :پیچش و اثرات آن بر روي عضو مدور تحت پیچش ،زاویه پیچش در محدوده
االستیک و محاسبه آن ،معرفي شفتهاي تحت پیچش نامعین استاتیکي از درجهیک و حل
مسائل مربوطه ،معرفي تنش برشي در اعضاي مدور توپُر و توخالي و جدار نازک و
4

محاسبه تنش برشي در مقاطع فوق ،معرفي فنرهاي مارپیچ و محاسبه تنش برشي در مقطع

11

سیم فنر ،خمش در تیرهاي ساده و محاسبه تنش خمشي و شعاع انحناء در تیرهاي ساده و
مرکب و تمرکز تنش در تیرهاي تحت کشش ،پیچش و خمش
مهارت :بررسي اثر پارامترهاي مختلف مانند طول میله ،جنس میله و ممان قطبي سطح
مقطع میله بر مقدار زاویه پیچش میله بر روي مواد مختلف

5

بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.
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ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
 تبدیل واحدهاي تنش به یکدیگر ،توانایي محاسبه انواع تنش و تغییر طولها و تغییر مکانها در اعضاي دستگاههاي مکانیکيتحت بارگذاري در محدوده مسائل معین و نامعین از درجهیک استاتیکي ،توانایي محاسبه ابعاد پیچ ،پرچ ،جوش و محاسبه راندمان
اتصال ،توانایي رسم دیاگرام تنش برشي و ممان خمشي در طول تیر تحت بارگذاري عرضي و تعیین موقعیت و مقدار ممان
خمشي حداکثر در طول تیر ،رسم دایره مور و محاسبه تنشهاي اصلي و تنش برشي حداکثر ،محاسبه تنشهاي ناشي از
تغییرات دما ،محاسبه زاویه پیچش و تنش برشي ناشي از پیچش در تیرهاي توپُر و توخالي معین و نامعین از درجهیک
استاتیکي و جدار نازک ،محاسبه تنش برشي در مقطع سیم فنر ،محاسبه تنش خمشي در تیرهاي تحت ممان خال

و شعاع

انحناي تیر و محاسبه تمرکز تنش درکشش ،پیچش و خمش و ...
 -مسئولیتپذیري و رعایت اخالق حرفهاي

ج -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع

مترجم

مؤلف

ناشر

سال
انتشار

Mechanics of Mterials
Third Edition

ROY R. CRAIG

& JOHN WILEY
SONS

2111

Mechanics of Mterials
Sixth Edition

Ferdinand P. Beer, E. Russell
Johnston, John T. Dewolf,
David F. Mazurek

Mc Graw Hill

2112

Mechanics of Mterials
Second Edition

Andrew pytel & Jaan
Kiusalaas

Publisher, Global
Engineering:
Christopher M.
Shortt

2112

مقاومت مصالح (ایگور پوپوف)

موسسه انتشاراتي

شاپور طاعوني

پارس آیین
26
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د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد گرایشهاي مختلف رشته مهندسي مکانیک
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس مقاومت مصالح و آزمایشگاه
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
بر اساس کالس  15نفره
 کالس معمولي مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور آزمایشگاه مجهز به دستگاه انیورسال کشش ،دستگاه آزمایشهاي سختي سنجي برینل ،راکول ،ویکرز ،میکروویکرز و نوپ،دستگاه آزمایش ضربه ،دستگاه آزمایش پیچش ،دستگاه آزمایش خمش
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،تمرین و تکرار و آزمایشگاه
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،عملي و انشایي ،تکالیف ،آزمون کتبي ،آزمون عملي ،آزمون شناسایي (عیبیابي -رفع عیب و ،)...
گزارش کار و پوشه مجموعه کار
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 -6-3درس علم مواد
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

3
48

-

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز:
هم نیاز:

هدف کلي درس  :آگاهي یافتن از انواع مواد ،خواص و توانایي آنها در ارتباط با نیازهاي صنعتي روز ،شناخت عوامل مؤثر
از قبیل محیط و شرایط کاري بر خواص مواد و همچنین شناخت و بررسي روشها و فرآیندهایي است که با کاربرد آنها
بتوان همواره در جهت حفظ و بهبود خواص مواد گام نهاد
الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

1

رئوس محتوا

مقدمه :مواد و مهندسي ،انواع مواد ،بهکارگیري مواد در مهندسي و طراحي ،خواص مواد ،مروري
بر پیوندهاي اتمي

(ساعت)
نظري

عملي

3

-

ساختار و آرایش اتمي در جامدات (فلزات) :تعریف کریستال ،خواص عمومي کریستال ها،
2

تعریف شبکه کریستالي ،تعریف سلول واحد ،سیستم کریستالي و شبکه براوه ،نحوه اندیس
گذاري صفحات کریستالي به روش وایس و میلره ،اندیس گذاري امتدادها ،ضریب تراکم اتمي،

12

-

چگالي خطي ،صفحهاي و حجمي ،عیوب شبکه کریستالي ،عیوب نقطهاي ،خطي و صفحهاي،
3

اتر بلوري
ساختا
غیربيبلوري،
مو
نظمي آدرنالیزجامد
تبلوادر و
انجماد ،ناخالصيها و آلیاژها ،محلول جامد ،انواع بينظميها ،نفوذ اتمي

3

-

خواص مکانیکي فلزات
4

االستیسیته ،مفاهیم اولیه (نیرو ،تنش ،کرنش) ،ارتباط بین کرنش حقیقي و مهندسي ،ارتباط بین
تنش و کرنش ،ثوابت االستیک ،آزمایش کشش (نمودار تنش -کرنش) ،مدول برشي ،مدول

9

-

پواسون ،مدول حجمي ،پالستیسیته ،تغییر شکل فلزات (کار سرد و کار گرم) مفاهیم سختي،
آزمایش سختي ،شکست در فلزات
ساختمان و خواص مواد چند فاز فلزي (آلیاژهاي مهندسي)
روابط کیفي فازها ،نمودار فازها ،ترکیب شیمیایي فازها – مقادیر فازها ،نمودار فازهاي سیستم
5

آهن و کربن ،ساختار میکروسکوپي چند فازي ،روش تولید آهن و فوالد ،فوالدهاي آلیاژي ،تأثیر

9

-

عناصر آلیاژي بر خواص فوالد ،چدن و فوالدهاي زنگ نزن ،مکانیسمهاي استحکام دهي مواد
(رسوب سختي و محلول جامد) ،پیر سختي ،آلومینیوم و آلیاژهاي آن
6

مواد پلیمري -انواع پلیمرها و ساختار آن ،طرز تهیه پلیمرها ،روش تولید قطعات پلیمري ،آشنایي

3

-

7

مواد سرامیکي -ساختار و خواص ،انواع سرامیکها ،کاربرد مواد سرامیکي در صنعت

1.5

-

8

مواد مرکب -انواع مواد مرکب و کاربرد آن ،روش تولید مواد مرکب

1.5

-

با چند ترموپالستیک ،ترموست و الستیکها

28

خوردگي در مواد -خوردگي در فلزات ،اصول الکتروشیمیایي خوردگي ،واکنشهاي آندي و
9

کاتدي ،جفتهاي گالوانیکي ،انواع خوردگي ،کنترل خوردگي ،ممانعت کنندهها ،حفاظت آندي و

-

6

کاتدي ،روکش دادن ،محیطهاي خورنده و طبقهبندي آنها ،اکسیداسیون و مکانیسم آن
48

جمع

-

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
شناخت انواع مواد مهندسي و کاربردهاي آنها ،شناخت آرایش اتمي ،ساختارهاي کریستالي و بينظمي در مواد ،درک خواص
مکانیکي مواد ،شناخت مواد چند فاز فلزي ،درک مقدمات خوردگي در مواد

ج -منابع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
مؤلف

عنوان منبع

مترجم

اصول علم مواد

حسین تویسرکاني

اصول علم و مهندسي مواد

ویلیام .دي کلیستر

اصول مهندسي و علم مواد

الرنس اچ .ون ولک فریبا سعادت ،اردشیر

ناشر

سال انتشار

دانشگاه صنعتي اصفهان

1395

علي شکوه فر

دانشگاه خواجه نصیر

1397

فخرالدین اشرفي زاده،

طوسي
مرکز نشر دانشگاهي

1394

طهماسبي ،احمد منشي

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
حل مسئله ،تکالیف کالسي و آزمونهاي کتبي
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
وسایل و امکانات معمول موردنیاز کالس نظري
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
مباحثهاي ،تمرین و تکرار
.
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)
کارشناسي ارشد مواد ،مکانیک و باالتر
29

 -7-3درس شیميفیزیک
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

2
32

-

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :
هم نیاز- :

هدف کلي درس  :یادگیري قوانین ترمودینامیک و توابع و متغیرهاي شیميفیزیکي ،قوانین گازها و فرآیندهاي تعادلي و شیمیایي در
مواد

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

1

تعریفهاي اولیه :خواص حالت ،انرژي داخلي ،قانون اول ترمودینامیک و آنتالپي ،گرما ،کار و

2

-

2

انرژي
مقدمهاي بر ظرفیت گرمایي :نمایش و محاسبات پروسههاي گازي بر نمودار P - V

2

-

3

تحول همدما ،تحول آدیاباتیک ،تحول حجم ثابت و تحول فشارثابت

4

-

4

تعادل و بازگشتپذیري پروسهها :آنتروپي و موتورهاي حرارتي

2

-

5

قانون دوم ترمودینامیک :مباني مولکولي آنتروپي و خواص ماکرو و میکرو و احتماالت

2

-

6

انرژي آزاد هلمهولتز و گیبس :مقادیر مول جزئي ،پتانسیل شیمیایي و روابط ماکسول

2

-

7

ظرفیت گرمایي :استفاده از جداول ترمودینامیکي ،قانون هس و قانون کرشهف

2

-

8

قانون سوم ترمودینامیک :قانون تروتون ،قانون ریچارد

2

-

9

تعادل در دستگاههاي تک جزئي :معادله کالبیرون و معادله کالسیوس کالپیرون

2

-

11

قوانین گازها گازهاي ایده آل و حقیقي ،معادله واندروالس ،معادله ویریال و فیوگاسیته

4

-

11

تئوري جنبشي گازها :سرعت جذر متوسط ،مسیر متوسط آزاد ،ثابت بولتزمن و نفوذ

4

-

12

تعادل در واکنشهاي بازي :قانون لوشاتله و معادله ونت هوف

2

-

13

الکتروشیمي :قوانین فاراده در الکترولیز ،جداول پتانسیل استاندارد و معادله نرنست

2

-

32

-

جمع

31

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
شناخت انواع تحوالت ترمودینامیکي و قوانین ترمودینامیک و انجام محاسبات مربوط به هرکدام ،تعادل در دستگاههاي
مختلف و محاسبات آن ،انرژي آزاد هلمهولتز و گیبس ،قوانین گازها گازهاي ایده آل و حقیقي ،ظرفیت گرمایي و قانون هس،
الکتروشیمي

ج -منابع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
مؤلف

عنوان منبع

مترجم

شیميفیزیک ،جلد اول:

رابرت اي .آلبرتي ،رابرت جي.

علياصغر زیني

ترمودینامیک

سیلبي

اصفهاني

شیميفیزیک مواد

حسن جعفري

شیميفیزیک ،جلد اول:
ترمودینامیک
مباني ترمودینامیک
مقدمهاي بر ترمودینامیک
مواد جلد اول

ناشر

سال انتشار

مرکز نشر دانشگاهي

1381

دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجائي
غالمرضا اسالم

آیراان .لوین

پور

ریچاردادوین زونتاک ،گوردنجان

غالممحمد

ونوایلن ،کالوس بورگناک

معتمدي ،غالمرضا

دیوید گاسکل

ملکزاده،
علي سعیدي

1382

فاطمي

1397

نما

1382

جهاد دانشگاهي

1389

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
حل مسئله ،تکالیف کالسي و آزمونهاي کتبي
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
وسایل و امکانات معمول موردنیاز کالس نظري
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
مباحثهاي ،تمرین و تکرار
.
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)
کارشناسي ارشد مواد ،مکانیک و باالتر
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 -8-3درس فرآیندهاي ساخت و مونتاژ
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

1
16

2
64

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :
همنیاز-:
هدف کلي درس  :کسب شایستگي مونتاژ قطعات بر اساس نقشه ساخت

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

نقشهخواني و پیادهسازي نقشه.
انواع اتصال موقت و دائم ،نمادهاي اتصالها (جوش ،پیچ ،فرنگي پیچ ،پرچ و  )...را در نقشه.
ترسیم نقشه کارگاهي با دست ،ترسیم نقشهها با نرمافزار ،تفسیر نقشه ساخت ،ترسیم انواع
1

4

اتصال در نقشه ،تفسیر نوع اتصال در نقشه

8

انواع دستگاههاي اندازهگیري ( ISOد متریک د اینچي) ،واحدهاي اندازهگیري اصلي در سیستم
مختلف
تبدیل واحدهاي اندازهگیري طول ،سطح ،حجم ،دما و  ...به یکدیگر
روش استخراج مواد اولیه از نقشه
2

تحلیل انواع نقشههاي ساخت ،نقشههاي جزئیات ،جدول نقشه ،انواع جدول مواد و تجهیزات
موردنیاز براي ساخت یک محصول

2

11

استخراج مواد اولیه و مواد مصرفي را از نقشهها
تعیین نیاز یا عدم نیاز به شابلون و نحوه ساخت شابلون براي قطعات مختلف
ترسیم نقشه اجرایي ساخت شابلون
3

آمادهسازي قطعات موردنیاز استخراجشده از نقشه
انواع ورق ،انواع پروفیل ،انواع اتصال (جوشکاري) ،پیچ ،پین ،فاق و زبانه و ال گوه و  ،...روش

4

11

اندازهگیري طول و ضخامت
اندازهگیري ،برشکاري ،پخزني ،خمکاري ،سوراخکاري و  ...قطعات
شابلون و اتصال دائم و موقت قطعات شابلون به یکدیگر (جوشي ،پیچ ،پین،
اتصال اولیهمونتاژقطعات

4

نقشه ساخت
اندازهها
انطباق
شابلون)... ،
انواعو زباله و
فاق
شابلوندستي ،تیفور و  ،)...روشهاي بستن
(جرثقیل ،گیره
تنظیمبا قطعه
انتقال و
روش
قطعه و ابزارهاي اندازهگیريانتقال قطعه به داخل شابلون ،بستن شابلون ،انتقال قطعه در موقعیت ،اندازهگیري قطعه برابر
نقشه
روشهاي اتصال دائم و موقت و مباني جوشکاري و مونتاژکاري
اتصال اولیه قطعه ،خالجوش ،پرچ ،پیچ و  ...را بهصورت جداگانه

32

2

12

انطباق نهایي قطعه با نقشه
روشهاي انطباق ،پیچیدگي ،دویدگي ،تنشگیري
انطباق قطعه با رفع پیچیدگي و دویدگي و تنشگیري
تثبیت نهایي با جوش ،پیچ یا پرچ
5

روشهاي اتصال موقت ،انواع پیچ و مهره ،گرید هاي مختلف و متعلقات آن ،میزان بار مجاز

2

12

براي سفت کردن پیچ ،روش اندازهگیري گشتاور و استانداردهاي مربوط به آنها
اتصال و محکم نمودن قطعات با پیچ و مهره ،اندازهگیري با تورک متر.
روشهاي اتصال نیمه دائم ،انواع پرچکاري ،پارامترهاي مؤثر در پرچکاري ،روش محاسبه
پارامترهاي پرچکاري
قالب،انجام دهد.
پرچ را
زهوار،قطعه با
لوال ،اتصال
قفل،پرچ و
سوراخ
محاسبه
شیرآالت ،لوله ،پروفیل و الستیک
دستگیره،
قطر پایه،
(چرخ،
انواع متعلقات )...و روشهاي نصب آنها (چسب ،جوش ،پیچ ،پرچ و )...نصب انواع متعلقات
عملیات تکمیلي مانند سنگزني ،تمیزکاري ،سند بالست و
6

تمیزکاري ،سنگ زدن و اجراي عملیات تکمیلي روي محصوالت ساختهشده.
انواع پوششهاي مورداستفاده در مصنوعات فلزي مانند رنگ ،گالوانیزه و  ...را شرح دهد و با

2

12

استانداردهاي مرتبط با آنها
روش کنترل نهایي قطعه ،کنترل ابعادي و کیفي محصول و چکلیستهاي کنترل
کنترل کیفیت قطعه ،کنترل نهایي قطعه (به لحاظ استحکام ،حرکت و آببند و )...
16

جمع

64

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
آشنایي با فرآیندهاي جوشکاري و مسلط به تکنیکهاي جوشکاري قوسي و مسلط به نقشهخواني و پیادهسازي نقشه و
کنتزل ابعادي قطعات.

ج -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع

مؤلف
جواد شهبازي کرمي،

جیگ و فیکسچر «مقید و بست»
تکنیکهاي

عملي

جوشکاري

مترجم

محمدتقي محمود زاده

ناشر

سال انتشار

آذریون

1388

در
امیر خاک زاد

ساخت ،تولید و تعمیرات بهصورت فرانک مارلو
پرسش و پاسخ

33

طراح

1395

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،استخراج اطالعات و ارائه گزارش
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تخصصي و تجربي)
کارشناسي ارشد ساخت و تولید ،کارشناسي ارشد جوشکاري
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کارگاه صنایع فلزي ،کالس درس همراه با ویدئو پروژکتور
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 -9-3درس کاربرد نرمافزارهاي تخصصي در جوشکاري
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملي

تعداد واحد

-

3

تعداد ساعت

-

96

هدف کلي درس  :کسب شایستگي در مورد نحوه استخراج اطالعات موردنیاز براي طراحي و ساخت یک محصول توسط نرمافزار
و طراحي مصنوع فلزي

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

1

(ساعت)

رئوس محتوا
آموزش نحوه نصب نرمافزار  Solidworksو مختصري از نرمافزار و آشنایي با محیط Part
(نوارابزار ،نوار منو ،مدیریت دستورات ،نوار وضعیت و )...را آموزش ببیند و بتواند کار کند

نظري

عملي

-

2

آموزش طراحي و ویرایش کامل با کلیه دستورات در محیط دوبعدي و در محیط  Sketchو
2

آموزش استفاده از قیود موجود در دستور  Add Relationو همچنین حذف قیود با استفاده

-

4

از دستور Display / Delete Relation
3

در محیط  Blocksطراحي انجام دهد و طراحي مدل سهبعدي و با توانایي ویرایش کامل

-

4

4

کار در محیط مونتاژ  Assemblyرا فراگیرد

-

2

5

با استفاده از محیط  Drawingاز ترسیمات سهبعدي خود نقشه دوبعدي تهیه نماید

-

2

انجام دهد

آموزش طراحي اعضاي سازههاي فوالدي (نیمرخهاي مورداستفاده در ساختمان) از قبیل
6

نیمرخهاي  ،Iناوداني ،نبشي ،سپري ،مقاطع گرد ،چهارگوش و ...به همراه عالئم اختصاري
آنها با استفاده از نرمافزار  Solidworksدر محیط دوبعدي و تبدیل به مدل سهبعدي با

-

6

استفاده از دستور Extrude Boss
اتصاالت ساده جوش را در محیط  Partترسیم کند
7

انواع اتصاالت در جوش شامل :سربهسر ،سپري و ...را ترسیم نماید عالئم و استانداردهاي
آنها را فراگیرد

-

6

انواع پخها به همراه عالئم آنها را فراگیرد
مدلهاي سهبعدي از قطعاتي مانند سپري و نبشي را با استفاده از دستورات Extrude Boss
8

طراحي و در زبانه  weldmentجوشهاي گوشه را طراحي نماید
عالئم پایه و تکمیلي جوش (همچنین عالئم جوش سپري ،زنجیري و شطرنجي) را در محیط

-

4

 Drawingرا ترسیم نماید
با استفاده از محیط  Partاعضاي فشاري (ستون) را ابتدا با استفاده از دستورات موجود در
9

 Sketchبهصورت دوبعدي ترسیم نماید
انواع مقاطع ستونها در سازههاي فوالدي را در محیط  Partترسیم نماید .شامل :نیمرخهاي
نورد شده ،ستونهاي مرکب ،ستونهاي ساختهشده با ورق و...
35

-

6

اتصال ستون به صفحه زیرستون را در محیط  Partترسیم نماید
11

اتصاالت ساده تیر به ستون شامل :اتصال ساده تیر با نبشي جان ،نبشي نشیمن و ...را به همراه

-

8

عالئم و استانداردهاي الزم ترسیم نماید
اتصاالت سادهي تیر (مفصلي) به ستون را ترسیم نماید (محیط )Part
11

اتصاالت صلب تیر به ستون شامل :اتصاالت مستقیم ،فلنجي ،ورق رو و زیر سري ،کایزر ،کان
ایکس ال ،با ورق کناري و ...در محیط  Assemblyرا ترسیم و در محیط Drawing

-

11

نقشههاي دوبعدي به همراه عالئم آنها را ترسیم نماید
اتصال تیر به تیر و تیرچه به تیر را در محیط  Partبهصورت مجزا طراحي و در محیط
12

 Assemblyبه یکدیگر مونتاژ نمایند
(اتصال تیر به تیر هم نمره و غیر هم نمره همچنین زبانه کردن تیرها و اتصال تیر به تیر در

-

6

تیرهاي النهزنبوري همراه با عالئم)
13

انواع اعضاي محوري (بادبند) را در محیط  Partترسیم نماید

-

8

نقشه اجرایي اجزاء یک سازه فوالدي (پیچي و جوشي) را ترسیم نماید
14

نحوهي ترسیم اجزاء یک سازه فوالدي با توجه به مراحل ساخت شامل ستونها ،تیرها و

-

8

بادبندها در طبقات مختلف و به همراه ترسیم عالئم جوش در محیط Drawing
15

16

نقشه اجرایي اجزاء یک سوله را ترسیم نماید
نحوهي ترسیم اجزا سوله و ترسیم عالئم جوش
اتصاالت لوله در سازههاي فوالدي را ترسیم نماید
نحوهي ترسیم اتصاالت لولهاي در سازههاي فوالدي و نحوهي ترسیم عالئم
جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
آموزش طراحي با رایانه با استفاده از نرمافزارهاي  TEKLA ،SOLID WORKSو SAP

36

-

11

-

11

-
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ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
مؤلف

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

طراحي اتصاالت جوشکاري در

بهروز اسدي بروجني – اسماعیل نور

دانشگاه فني و

سازههاي فوالدي

شرق

حرفهاي

شاپور طاعوني

مدیریت

1391

راهنماي اتصاالت در ساختمانهاي

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملي

نشر توسعه

1393

فوالدي

ساختمان

ایران

معاونت امور فني .دفتر امور فني.

سازمان

تدوین معیارها و کاهش خطرپذیري

مدیریت و

ناشي از زلزله

برنامه کشور

راهنماي جوش و اتصاالت جوشي
در ساختمانهاي فوالدي

آییننامه جوشکاري ساختماني ایران
solidworks

دکتر نیما جمشیدي -مهندس جواد
ممبیني

آموزش نرمافزار solidworks
طراحي مکانیکي solidworks

ابوالفضل خلخالي -میالد شهسواري
مهندس هادي جعفري

1397

1381

عابد

1391

دیباگران تهران

1393

نشر آفرنگ

1384

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي -حل مسئله – آزمون کتبي عملکرد و آزمون عملي
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کارگاه نقشهکشي صنعتي و نقشهکشي سازه فوالدي
کالس با مساخت  71مترمربع  -رایانه  21عدد – نرمافزار مرتبط با نقشهکشي  -ویدئو پروژکتور  1عدد – تابلو وایت برد با
عرض  1/5و طول  4متر
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سرفصلهاي تعریفشده در قالب سخنراني و بحث و گفتگو ،کارگاهي و تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس شود .حل
تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام شود.
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد مکانیک و مواد و مرتبه علمي مدرس یا مربي و  3سال سابقه کار تخصصي
و تجربي در زمینه تدریس
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 -11-3درس بازرسي غیر مخرب
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :علم مواد
همنیاز :شیميفیزیک

هدف کلي درس  :کسب شایستگي در بازرسي غیر مخرب و بهکارگیري روشهاي غیر مخرب در تعیین کیفیت یک محصول
جوشکاري شده

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

1

تعریف بازرسي ،وظایف بازرسي جوش و معرفي انواع روشهاي بازرسي جوش

2

-

2

مروري بر بازرسي چشمي ،بازرسي با مایعات نافذ و ذرات مغناطیسي

2

11

3

8

3

8

2

8

2

8

2

6

16

48

3
4
5

6
7

اصول کار با دستگاه التراسونیک ،فیزیک صوت ،کار با بلوکهاي  Vو  ،V2مهارت کالیبره کردن
دستگاه ،کار با پرابهاي نرمال ،زاویهاي و کوپلنتها
معیارهاي پذیرش و عدم پذیرش ناپیوستگيها با توجه به استاندارد مرجع ،صدور دستورالعمل
تعمیر نواق

و تکمیل فرم گزارش و ثبت نتایج

اصول پرتونگاري ،اصول کار با تجهیزات ،اصول ایمني کار با پرتوهاي پر اترژي ،آشکارسازها،
فیلم ،پج ،اتاق سربي
شناخت عملکرد دستگاههاي ایکس و گاما ،محاسن و معایب هر یک ،عوامل مؤثر در
پرتونگاري
تفسیر فیلم و آشنایي با عوامل آن و مالکهاي استاندارد ارزیابي عیوب در پرتونگاري

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
انجام آزمون التراسونیک ،تفسیر فیلمهاي رادیوگرافي
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ج -منابع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
تستهاي غیر مخرب
بررسيهاي غیرمخرب
کتاب اصول و کاربردهاي
) (NDTتستهاي غیر مخرب

مؤلف

مترجم

آیدین هژیر ،کرامت ملکزاده ،امیر

ناشر

سال انتشار

گسترش علوم پایه

مهدوي ،جواد شهبازي کرمي

جهاد دانشگاهي ،واحد

حسین تویسرکاني

اصفهان
مجید مصلي طراح

بي .راج ،تي .جي کومار

در جوشکاري
بازرسي جوش به روش آزمون-

سلمان مدبري ،مجید

سازمان آموزش فني و

هاي غیر مخرب

شیرینآبادي

حرفهاي ،تعاوني کارکنان

1392
1391
1391

1393

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
دستگاههاي  GMAW,GTAW,SMAWکالس درس همراه با ویدئو پروژکتور ،کارگاه بازرسي جوش ،دستگاه جوش
آمادهسازي نمونه ،میکروسکوپ نوري ،استریو میکروسکوپ .وجود کلیه دستگاههاي موردنیاز طبق سرفصل در کارگاه
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،استخراج اطالعات و ارائه گزارش ،اجراي عملي
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)
کارشناسي ارشد مواد ،کارشناسي ارشد ساخت تولید و باالتر
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 -11-3درس متالورژي جوش
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :علم مواد

نظري

عملي

2
32

1
32

همنیاز-:
هدف کلي درس  :آشنایي با مفاهیم ابتدایي رفتار فلزات حین جوشکاري

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

آشنایي با مفهوم جوش ( ،)weldmentفلز جوش ( ،)weldmetalمنطقه متأثر از حرارت
(،)HAZ
1

8

مفهوم حرارت ورودي (روابط و پارامترهاي مؤثر)

-

مفهوم راندمان حرارتي جوش و بررسي علل تفاوت آن در روشهاي مختلف جوشکاري
بررسي نوع جریان و قطبیت بر حرارت ورودي جوش در روشهاي مختلف
عوامل مؤثر برشدت گرمایش جوش (حرارت ورودي ،تمرکز حرارتي ،مکانیزم هاي انتقال
2

حرارت از منبع به قطعه کار در روشهاي مختلف)
عوامل بر سرمایش جوش (جنس ،ضخامت ،دماي اولیه ،حرارت ورودي ،طرح اتصال)

8

-

منحنيهاي توزیع حرارت عرضي و طولي در جوش و بررسي عوامل مؤثر بر شکل آن
انجماد در جوش
3

4

ساختار دانهبندي فلز جوش و عوامل مؤثر بر آن

-

عیوب محتمل در فلز جوش
عوامل مؤثر بر ابعاد منطقه متأثر از حرارت (حرارت ورودي و دماي پیش گرم)
بررسي معادله آدامز در تحلیل طول منطقه متأثر از حرارت
4

ساختار منطقه متأثر از حرارت و تأثیر عوامل گوناگون بر آن حرارت ورودي ،پیش گرم ،شدت
تمرکز روش

6

-

عیوب محتمل در منطقه متأثر از حرارت
ساختار منطقه متأثر از حرارت و تأثیر تو
واکنشهاي گاز -فلز جوش شامل بررسي اثر پارامترهاي گاز نظیر نوع ،دبي و ...بر تشکیل
تخلخل ،آخال و افت خواص مکانیکي در آلیاژهاي گوناگون
5

واکنشهاي سرباره -فلز جوش (بررسي تعادل شیمیایي در حوضچه جوش ،بررسي واکنش
تصفیه حوضچه جوش ،بررسي اثر قلیایئیت سرباره بر ترکیب و کیفیت فلز جوش ،آشنایي با
انواع فالکسها و وظایف آن در کیفیت جوش)

41

6

-

اجراي جوشکاري با فرآیند  SMAWبر روییک ورق فوالد ساده کربتني با دو شدتجریان و
6

دو سرعت دست متفاوت و بررسي عرض منطقه متأثر از حرارت ،اندازه دانه فلز جوش و منطقه

8

-

متأثر از حرارت
اندازهگیري عمق نفوذ جوش به روش تحلیل ماکرو ساختار به روش تحلیل ماکرو ساختار و
شکل گرده با شرایط زیر:
 اجراي جوشکاري با فرآیند  GTAWبا دوقطبیت  ACو DCEN7

 -اجراي جوشکاري با فرآیند  GMAWبا سه حالت انتقال قطرات اسپري و اتصال کوتاه

8

-

 اجراي جوشکاري با فرآیند زیر پودري با دو شدتجریان ،سرعت حرکت تورچ و STICK OUTهاي مختلف بر روي یک ورق فوالد ساده کربني
 اجراي جوشکاري با گاز دياکسید کربن ،آرگون و مخلوط آرگون و دياکسید کربنبررسي عوامل مؤثر بر ایجاد عیوب متداول :1
 اجراي جوشکاري با فرآیند  GMAWدر دو حالت انتقال قطرات بهصورت اسپري و اتصال8

کوتاه بر روي بیک بر روي یک ورق آلومینیومي باضخامت  5تا  11میليمتر با و بدون استفاده

8

از خالجوش و به بررسي اندازهگیري میزان اعوجاج حاصل
 -اجراي جوشکاري با فرآیند  SMAWبر روي یک ورق فوالدي با دو الکترود  E7118تمیز و

-

یا چرب و بررسي میزان تخلخلهاي ایجادشده بر سطح
 اجراي جوشکاري با فرآیند  SMAWبر روي یک ورق فوالدي به ضخامت حداقل 11میليمتر با دو پاشنه جوش  1و  5میليمتر و بررسي میزان نفوذ جوش در اتصال
9

 اجراي جوشکاري با فرآیند  SMAWبا الکترود  E318بر روي یک ورق فوالد زنگ نزن 314با حرارت ورودي باال و یک ورق فوالد زنگ نزن  314Lبا حرارت ورودي کم و ماکرو اج

-

8

کردن خفیف جوش حاصل با محلول ماکرو اچانت فوالد زنگ نزن براي مشاهده خوردگي
منطقه متأثر از حرارت
32

جمع

32

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
آشنایي با مفاهیم پایه در رفتار متالورژیکي فلزات در هنگام و بعد از جوشکاري ،درک خواص مکانیکي مواد ،شناخت مواد
چند فاز فلزي ،درک مقدمات خوردگي در مواد

41

ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
تکنولوژي جوشکاري
متالورژي جوشکاري
ASM Handbook VOL 6

مؤلف

مترجم

امیرحسین
کوکبي
سیندوکو

مرتضي
شمعانیان

سال انتشار

ناشر
دانشگاه صنعتي شریف

1394

دانشگاه صنعتي اصفهان

1395

American
Society of
Metals

ASM

1985

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،استخراج اطالعات و ارائه گزارش ،اجراي عملي
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تخصصي و تجربي)
کارشناسي ارشد مهندسي مواد ،کارشناسي مهندسي ساخت و تولید
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس همراه با ویدئو ،پروژکتور ،کارگاه به مساحت حداقل  311مترمربع ،دستگاه جوش ،GMAW,GTAW,SMAW
دستگاههاي آمادهسازي نمونه ،دستگاه برش ،میکروسکوپ نوري ،استریو میکروسکوپ.
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 -12-3درس عملیات حرارتي در جوش
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :علم مواد
همنیاز- :
هدف کلي درس  :کسب شایستگي عملیات حرارتي فلز پایه و فلز جوش

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

مروري بر نمودار آهن و کربن فازها ،واکنش ه ،ساختار میکروسکوپي فوالدهاي هیپو و هایپر
یوتکتوئي ،خاص ساختارهاي تعادلي
1

استحالههاي غیر نفوذي (مارتنزیت ،بینیت ،خواص ،ساختار)
مفاهیم و کاربرد عملیات حرارتي (آنیل کامل ،آنیل تنشگیري ،باز پخت ،نرماله کردن ،کروي

8

-

سازي ،بازیابي و تبلور مجدد ،کوئنچ و تمپر ،آنیل محلولي و رسوب سختي در آلیاژهاي آهني و
غیر آهني)
مفهوم سختي و سختيپذیري در فوالد پارامترهاي مؤثر ،فرمول کربن معادهاي پیش گرم و
پارامترهاي مؤثر بر آن (پارامتر قطعه کار و فرآیند)
2

عملیاتهاي حرارتي پس از جوش اهداف ،عوامل مؤثر بر دما و زمان ،توالي ،استانداردهاي

8

-

مرتبط AWS D14.8 ،AWSD1.1 ،ASME SECVIII ،ISO17663 ،ISO 13916
مفهوم دماي بین پاسي
تجهیزات عملیات حرارتي (کوره و انواع آن ،کمربند موضعي ،محیطهاي کوئنچ)
روشهاي اندازهگیري و کنترل دما در عملیات حرارتي
3

اجراي روشهاي عملیات حرارتي بر روي یک فوالد کمکربن ،کربن متوسط و پرکربن ،مطالعه

-

48

ساختار و خواص حاصل.
بررسي اثر دماي پیش گرم در سختي منطقه متأثر از حرارت یک فوالد کربن متوسط
جمع

16

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
آشنایي با مفاهیم پایه در رفتار فوالد تحت تأثیر عملیات حرارتي و اثر سیکلهاي حرارتي بر رفتار متالورژیکي و خواص
جوش

43

48

ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
مؤلف

عنوان منبع
اصول و کاربرد عملیات حرارتي فوالدها

محمدعلي

و چدنها

گلعذار

اصول عملیات حرارتي فوالد

مهدي طاهري

مترجم

سال انتشار

ناشر
نشر ازکان اصفهان

1396

انتشارات دانشگاه تهران

1368

ASME ،ISO17663 ،ISO 13916
AWS D14.8 ،AWSD1.1 ، SECVIII

ASM

Latest edition

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،استخراج اطالعات و ارائه گزارش ،اجراي عملي
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تخصصي و تجربي)
کارشناسي ارشد مهندسي مواد ،کارشناسي مهندسي ساخت و تولید
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس همراه با ویدئو ،پروژکتور ،کارگاه به مساحت حداقل  311مترمربع ،کوره عملیات حرارتي تا  1111درجه داراي
قابلیت برنامهریزي ،بلنکت براي عملیات حرارتي موضعي براي تا دماي  651درجه سانتيگراد ،دستگاههاي آمادهسازي نمونه،
دستگاه برش ،میکروسکوپ نوري ،دستگاه سختي سنج پرتابل یا یونیورسال
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 -13-3درس جوشکاري فوالدهاي ساده کربني
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

2
32

1
64

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :
همنیاز :متالورژي جوش -عملیات حرارتي در جوش

هدف کلي درس  :کسب شایستگي جوشکاري فوالد ساده کربني با فرآیندهاي  SMAW, GMAW, GTAWبر اساس
WPS

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

آشنایي با انواع فوالد ،معرفي ،کدبندي و نامگذاري فوالدها بر اساس استانداردهاي EN,
1

ASTM
آشنایي با کاربرد این فوالدها در صنعت ،مفهوم کربن معادل و تأثیر آن برجوشپذیري

12

-

مشکالت جوشکاري و عوامل مؤثر و راههاي کنترل و رفع (ترک گرم و ترک سرد و،)...
2

اصول انتخاب مواد مصرفي براي فرآیندهاي SMAW, GMAW, GTAW

تعیین دماي پیش کرم ،بین پاسي و حرارت ورودي بهینه

21

-

مروري بر استانداردهاي موردبررسي در درس عملیات حرارتي
اجراي جوشکاري با فرآیند  SMAWبر روي یک ورق فوالدي با سختيپذیري باال (مانند
3

 )CK45با دو الکترود  E7118و  E6113تمیز و یا چرب و بررسي میزان تخلخلهاي ایجادشده

-

24

بر سطح و بررسي خواص مکانیکي (اندازهگیري استحکام ،چقرمگي ضربه)
اجراي جوشکاري با فرآیند  SAWبر روي یک ورق فوالدي ساده کربني با پودرهاي با بازیسیته
4

 2و کمتر از  1/2با و بدون خشککردن پودر با و بدون پیش گرم و بررسي میزان تخلخلهاي

-

21

ایجادشده بر سطح و بررسي خواص مکانیکي (اندازهگیري استحکام ،چقرمگي ضربه)
اجراي جوشکاري با فرآیند  GMAWبر روي یک ورق فوالدي ساده کربني باسیم ER71S-6
5

در دو حالت اسپري و اتصال کوتاه با حرارت ورودي کمتر از  Kj/mm1و بیش از 4

-

21

 Kj/mmو بررسي خواص مکانیکي (اندازهگیري استحکام ،چقرمگي ضربه)
32

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت جوشکاري فوالد ساده کربني با SMAW, GMAW, GTAW

45

64

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع

مؤلف

مترجم

سال انتشار

ناشر

تکنولوژي جوشکاري

امیرحسین کوکبي

دانشگاه صنعتي شریف

1394

کلید جوشکاري

مهرداد معینیان

انتشارات آزاده

1393

ASM Handbook VOL 6

American Society of
Metals

ASM

1985

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،استخراج اطالعات و ارائه گزارش ،اجراي عملي
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تخصصي و تجربي)
کارشناسي ارشد مهندسي مواد ،کارشناسي مهندسي ساخت و تولید
روش سنجش و ارزشیابي درس پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتبي ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-
رفع عیب و  )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساختهها) پرسش¬هاي عملي)
استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس))
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس همراه با ویدئو ،پروژکتور ،کارگاه به مساحت حداقل  311مترمربع ،دستگاه جوش ،GMAW,GTAW,SMAW
دستگاههاي آمادهسازي نمونه ،دستگاه برش ،میکروسکوپ نوري ،استریو میکروسکوپ.
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 -14-3درس جوشکاري فوالدهاي آلیاژي
نوع درس :اختیاري

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :جوشکاري فوالدهاي ساده کربني
همنیاز- :

هدف کلي درس  :کسب شایستگي جوشکاري فوالدهاي آلیاژي مانند فوالد زنگ نزن با فرآیندهاي SMAW, GMAW,
GTAW

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

آشنایي با انواع فوالدهاي کم آلیاژي و پر آلیاژي ،معرفي ،کدبندي و نامگذاري فوالدها بر اساس
1

استانداردهاي EN, ASTM

8

آشنایي با متالورژي فوالدهاي زنگ نزن آستنیتي

-

بررسي نمودار دالنگ و WRC
مشکالت جوشکاري فوالدهاي زنگ نزن و عوامل مؤثر و راههاي کنترل و رفع (ترک گرم،
2

فازهاي ترد؛ اعوجاج و پیچیدگي ،خوردگي بیندانهاي و،)...

8

اصول انتخاب مواد مصرفي براي فرآیندهاي SMAW-GMAW-GTAW

-

اسید شویي و  passivationپس از جوشکاري و اهمیت آن
اجراي جوشکاري با فرآیند  SMAWبر روي یک ورق فوالدي  L314یا  316Lبا الکترود
3

 E318Lیا E316Lبا حرارت ورودي کموزیاد با و بدون رویین سازي ( )PASSIVATIONو
بررسي پیچیدگي و خوردگي بیندانهاي با مستغرق کردن جوش به مدت  24ساعت در آب و

48

-

بررسي خواص مکانیکي (اندازهگیري استحکام ،چقرمگي ضربه)
جمع

48

16

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت جوشکاري فوالد آلیاژي با فرآیندهاي ،SMAW, GMAW, GTAW

ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع

مترجم

مؤلف

سال انتشار

ناشر

تکنولوژي جوشکاري

امیرحسین

دانشگاه صنعتي

1394

کلید جوشکاري

کوکبي
مهرداد معینیان

شریف
انتشارات آزاده

1393

متالورژي جوشکاري و جوشپذیري
فوالدهاي زنگ نزن
ASM Handbook VOL 6

جان .لیپولد

مرتضي شمعانیان

American
Society of
Metals

انتشارات ارکان

1391

اصفهان
ASM

47

1985

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،استخراج اطالعات و ارائه گزارش ،اجراي عملي
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تخصصي و تجربي)
کارشناسي ارشد مهندسي مواد ،کارشناسي مهندسي ساخت و تولید و باالتر
روش سنجش و ارزشیابي درس پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتبي ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-
رفع عیب و  )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساختهها) پرسشهاي عملي)
استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس همراه با ویدئو ،پروژکتور ،کارگاه به مساحت حداقل  311مترمربع ،دستگاه جوش ،GMAW,GTAW,SMAW
دستگاههاي آمادهسازي نمونه ،دستگاه برش ،میکروسکوپ نوري ،استریو میکروسکوپ.
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 -15-3درس جوشکاري لوله و مخازن
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :فرآیندهاي ساخت و مونتاژ
همنیاز-:

نظري

عملي

2
32

1
64

هدف کلي درس  :کسب شایستگي جوشکاري لوله در تمام وضعیتها و بیان استانداردهاي رایج مورداستفاده در لوله و مخازن و
شرح نامگذاري آنها.

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
ردیف

زمان یادگیري (ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

بیان اختالف لوله و تیوب و استانداردهاي مربوطه
شرح ردههاي لوله ،نامگذاريها ،جنس و کاربرد آنها و سایزهاي رایج

1

دستهبندي استانداردهاي پایپینگ بر اساس استاندارد  ASME B31و .API 5L

8

-

شرح نحوه تولید لولهها (درزدار و بدون درز) و محدوده ابعادي رایج مورداستفاده در هر روش
توضیح اختالف  Pipe Lineو  Pipingو استانداردهاي رایج
آمادهسازي لولههاي معمولي براي جوشکاري

2

روشهاي آمادهسازي ،پخزني و انواع آن و جدول پخها در اتصاالت لولهاي
خال بندي لولهها را بهوسیله فیکسچر هاي مناسب مونتاژ و در طولهاي مناسب با سایز لوله.
جوشکاري لولهها را بهصورت سربهسر و در وضعیت تخت.

3
4

جوشکاري لولهها را بهصورت درز گلویي
روش ساخت تبدیل در خط لوله
جوشکاري لولههاي را در وضعیت 2G
جوشکاري لولههاي جدار ضخیم را در چند پاس و وضعیت .3G

2

11

4

4

2

6

جوشکاري لولههاي جدار نازک را در وضعیت  5Gرا از باال به پایین

5

جوشکاري لولههاي جدار ضخیم را در وضعیت  5Gرا از پایین به باال

2

12

جوشکاري لولهها را در وضعیت .6G

6

جوشکاري سهراهي را به لوله در زوایاي مختلف

2

جوشکاري انواع اتصاالت و فنچها را به لوله

6

انواع مخزن و کاربردهاي آن

7

تفاوت مخازن نگهدارندِ و تحتفشار.
دستهبندي مخازن بر اساس شکل ،نوع ،جنس ،فشار ،ضخامت ،کاربرد.

6

-

استانداردهاي رایج در طراحي ،ساخت و بازرسي مخازن.

اجزاء مخزن.
8

استانداردهاي مربوط به جوشکاري مخزن.

6

-

استانداردهاي مربوط به نامگذاري و انتخاب متعلقات مخزن
جمع

32

49

64

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي نقشهخواني ،استاندارد و فرآیندهاي برشکاري و روشهاي ساخت فیکسچر و مونتاژ قطعات و جوشکاري.

ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
مؤلف

عنوان منبع

مترجم

استاندارد  ASMEبخشهاي B31.1,

ناشر

سال انتشار

 B31.2 B31.3, B31.5, B31.9و B16.5

American Society Of
Mechanical Engineers

استاندارد  ASMEبخشهاي 2،5،8،9

American Society Of
Mechanical Engineers

استاندارد  APIبخش 5L

American Petroleum
Institute
1396
شرکت ملي گاز ایران

لولههاي فوالدي انتقال نفت و گاز

عبدالرسول ساري

Pipe Welding Procedures

Hoobasarl
Rampaul

Industrial Press, Inc

January 1,
2113

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،استخراج اطالعات و ارائه گزارش
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تخصصي و تجربي)
کارشناسي ارشد جوشکاري و کارشناسي ارشد جوشکاري و کارشناسي ارشد مکانیک (مسلط به جوشکاري در تمام
وضعیتها)
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کارگاه  +کالس درس همراه با ویدئو پروژکتور
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 -16-3درس زبان فني

نظري

عملي

2
32

-

تعداد واحد
تعداد ساعت

نوع درس :تخصصي
پیشنیاز :زبان خارجي
همنیاز-:

هدف کلي درس  :توانایي ترجمه متون تخصصي جوشکاري بر اساس فهرستها و مدارک فني

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

لغات ،اصطالحات ،اختصارات ،عالئم استاندارد رشته جوشکاري
1

یادگیري صحیح تلفظ لغات ،اصطالحات ،اختصارات ،عالئم استاندارد رشته جوشکاري و

-

8

ترجمه آن به فارسي
بیان استانداردهاي رایج در رشته جوشکاري
2

روش استخراج اطالعات فني از استاندارد ،کاتالوگ و سایر مدارک فني (به زبان انگلیسي)

-

21

استخراج اطالعات فني از استاندارد و سایر مدارک فني و ارائه گزارش در فرمت انگلیسي
3

ترجمه متون تخصصي رشته جوشکاري

جمع

4

-

32

-

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
آشنایي با اصطالحات تخصصي ،استخراج اطالعات فني و تخصصي جوش از استاندارد و مدارک فني ،ترجمه متون تخصصي

ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
ISO/TR25911-112116 Welding
 and allied processesVocabulary - Part 1: General
terms
ISO/TR 25911-312116 Welding
 and allied processesVocabulary - Part 3: Welding
processes
AWS A3.1M/A3.112111
Standard Welding Terms and
Definitions

مؤلف

مترجم

سال انتشار

ناشر

ISO/TC44 Committee

ISO

2116

ISO/TC44 Committee

ISO

2116

AWS welding Committee

AWS

2111

51

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،استخراج اطالعات و ارائه گزارش
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تخصصي و تجربي)
کارشناسي ارشد مهندسي مواد ،کارشناسي مهندسي ساخت و تولید
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس همراه با ویدیو پروژکتور
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 -17-3درس بازرسي مخرب
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :

نظري

عملي

1
16

1
48

همنیاز :مقاومت مصالح
هدف کلي درس  :کسب شایستگي بازرسي مخرب ،ساخت نمونههاي الزم ،بهکارگیري تجهیزات بازرسي مخرب و تفسیر نتایج
حاصل

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

رئوس محتوا

(ساعت)
نظري

عملي

1

انواع روشهاي بازرسي مخرب شامل کشش ،خمش ،ضربه و اهداف آن و همچنین آزمون

2

-

2

گرافي
ماکرو
دستگاه کشش و اجزاي آن ،نصب و راهاندازي و تنظیم پارامترهاي دستگاه و اصول
آشنایي با

-

6

3

ایمني
آمادهسازي نمونه و قرار دادن آن در فک دستگاه ،انجام آزمایش کشش روي چند نمونه فلز پایه

-

12

4

تهیه فرم گزارش ،رسم نمودار و ارزیابي نتایج با استاندارد مرجع

2

-

5

آشنایي با دستگاه ضربه (شارپي و ایزود) و تفسیر آزمون ضربه و مکانیزم عملکرد دستگاه و

2

6

6

اصول ایمني
انجام آزمایش ضربه روي چند نمونه فلز و تهیه فرم گزارش و تفسیر نتایج

2

6

7

آشنایي با دستگاه خمش و روش آزمون خمش ،روش آمادهسازي نمونه

2

6

8

انجام آزمون خمش رویه ،خمش ریشه و خمش جانبي روي نمونههاي جوشکاري شده

-

6

9

تهیه و تکمیل فرم گزارش بر مبناي معیارهاي قبولي نمونه جوشکاري شده

2

-

11

آشنایي با انواع روشهاي سختي سنجي (برینل ،ویکرز ،راکول) و استاندارد مربوطه ()ASTM

2

-

11

روشهاي کار با سختي سنجها ،محاسبه مقدار سختي ،تهیه فرم گزارش و ارزیابي نتایج

2

6

16

48

و چند نمونه جوش

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت انجام آزمون کشش ،آزمون ضربه ،آزمون سختي ،آزمون خمش ،آزمون ماکرو گرافي

53

ج -منابع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
متالورژي مکانیکي
مرجع فرایندها و آزمونهاي فلزات

آزمونهاي غیر مخرب

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

جورج .اي دیتر

مک گرو سرسرا

1988

روبرت .بي روس

چاپمن و هال

1988

رابرت کالرک اندرسون

اي.اي.آم

2117

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري،
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس همراه با ویدئو پروژکتور ،کارگاه بازرسي جوش ،دستگاه جوش  ،GMAW,GTAW,SMAWدستگاههاي
آمادهسازي نمونه ،میکروسکوپ نوري ،استریو میکروسکوپ .وجود کلیه دستگاههاي موردنیاز طبق سرفصل در کارگاه
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،استخراج اطالعات و ارائه گزارش ،اجراي عملي
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)
کارشناسي ارشد مواد ،کارشناسي ارشد جوش مکانیک و باالتر
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 -18-3درس الزامات کیفي جوشکاري
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

2
32

1
64

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :بازرسي مخرب
همنیاز-:

هدف کلي درس  :کسب شایستگي کنترل ابعادي قطعات ،کنترل مشخصات فني دستگاه ،کنترل مشخصات مواد اولیه ،کنترل رویه
جوشکاري و آشنایي با تائید صالحیت جوشکار ميباشد

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

تعریف کیفیت
اهمیت کیفیت در جوشکاري
ویژگيهاي یک محصول (جوشکاري شده) باکیفیت
پارامترهاي تأثیرگذار در تولید یک جوش و محصول باکیفیت
1

الزامات کیفي جوشکاري (بر اساس استاندارد ایزو  3834پارت  1تا  5و استاندارد مرجع آن)
شامل:

6

4

بررسي مدارک فني و قراردادي ،تعریف پیمانکار اصلي و فرعي و کارفرما ،ارزیابي پیمانکار
فرعي ،پرسنل جوشکاري و بازرسي (اهمیت تائید صالحیت آنها) ،تجهیزات ساخت و تولید،
برنامهریزي براي تولید (برنامهریزي براي انجام ترتیب جوشکاري) ،مشخصات رویه
جوشکاري ،جابهجایي و انبارش مواد پایه و مصرفي ،کالیبراسیون تجهیزات و دستگاههاي
ابعاديگیري ،عدم انطباق در محصول ،شناسایي و ردیابي مواد
کنترلو اندازه
جوشکاري
روش
روش کنترل قطعات جزئي و کلي با ابزارهاي اندازهگیري مطابق نقشه
2

انواع روش اندازهگیري (گیج د شابلون د متر د گونیا د زاویهسنج د متر لیزري)
انطباق ابعاد قطعات جزئي با نقشه گروهي ،کار با ابزارهاي کنترلي و اندازهگیري ،کنترل

4

11

پیچیدگي ،کنترل ابعادي جوش
تدوین فرم گزارش ابعادي ،تهیه گزارش کنترل ابعادي
روش شناسایي و کنترل فني دستگاههاي جوشکاري
3

شناسه فني دستگاههاي جوشکاري شامل (کاتالوگ ،روش نصب ،روش نگهداري ،اجزاء
تشکیلدهنده ،چکلیست تعمیر و نگهداري)

55

2

4

روش کنترل مدارک فني و مواد خام که شامل بررسي اطالعات و مشخصات موردنیاز مواد اولیه
فلزي (ورق ،صفحه ،لوله ،تیوب ،تسمه ،میلگرد و مقاطع)،
4

کنترل مدارک فني مواد خام مواردي نظیر کد متریال ،سختي ،آنالیز ،استحکام و  ...مطابق با نظر
مهندس و یا روش ساخت

4

14

روش بازرسي سالمت ظاهري مواد و بزار و بازرسي چشمي مواد
کنترل ابعاد و بازرسي چشمي مواد خام بر اساس استاندارد و مدارک فني
مشخصات رویه جوشکاري ،طرح بازرسي ،ثبت تائید صالحیت رویه جوشکاري و تائید
صالحیت جوشکار
روش بررسي کلیه مدارک الزم براي اجراي جوش شامل طرح بازرسي ( ،)ITPرویه جوشکاري
5

( ،)WPSثبت تائید صالحیت رویه جوشکاري ( ،)PQRتائید صالحیت جوشکار ()WQT

6

14

روش بررسي اطالعات فني مندرج در  WPSو  PQRشامل (پارامترهاي تنظیمشده بر روي
دستگاه جوش و عملیات پیش گرم و آمادهسازي اولیه با مواد اولیه ،مواد مصرفي ،انواع
پارامترهاي جوشکاري)
سازي
روشآماده
پیش–گرم،
عملیاتازهاي
کار،کهمواد
( WPSقطعه
اطالعات مندرج
کنترل
گیجها
مصرفي ،استفاده
شامل روش
جوشکاري
بازرسيدرقبل از
تطبیق مربوط به
موارد
استاندارد برد کنترل الکترونیکي و منبع قدرت جوشکاري)
شده بر روي
تنظیمات انجام
اولیه
استفاده از
مونتاژو– روش
بهکارگیري گیج جوشکاري – کنترل قطعات مونتاژ شده استفاده از استاندارد جهت تعیین روش
کنترل پیش گرم
موارد مربوط به بازرسي حین جوشکاري که شامل روش کنترل پارامترهاي جوشکاري ،روش
6

کنترل زوایاي جوشکاري ،روش کنترل دماي بین پاسي

6

14

کنترل پارامترهاي جوشکاري ،کنترل زاویهاي کار ،کنترل دماي بین پاسي
موارد مربوط به بازرسي بعد از جوشکاري که شامل کنترل ناپیوستگيهاي جوشکاري –
مشخ

کردن عیوب جوشکاري -مشخ

کردن حد پذیرش جوش ميباشد

تدوین و تهیه گزارش بازرسي و تائید صالحیت جوشکار
انواع گواهینامه مواد ،انواع دستورالعملها ،روش کالیبراسیون ،انواع صالحیت منابع انساني
جمعآوري گواهینامه مواد مصرفي و مواد پایه -جمعآوري دستورالعملها ،جمعآوري
7

صورتجلسات ،جمعآوري گواهینامه ،کالیبراسیون دستگاهها ،جمعآوري صالحیت کارکنان

4

4

روشهاي شمارهگذاري اسناد ،نرمافزارهاي مستندسازي ،روشهاي مستندسازي با نرمافزار
شمارهگذاري و مستندسازي
32

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
کنترل ابعادي قطعات ،کنترل مشخصات فني دستگاه ،کنترل مشخصات مواد اولیه ،کنترل رویه جوشکاري ،تائید صالحیت
جوشکار
56

64

ج -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار

استاندارد ایزو  3834پارت دوم

کمیته استاندارد

سازمان بین الملي استاندارد

2115

استاندارد ایزو  3834پارت پنجم

کمیته استاندارد

سازمان بین الملي استاندارد

2115

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تخصصي و تجربي)
کارشناسي ارشد مهندسي مواد ،کارشناسي مهندسي ساخت و تولید
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس همراه با ویدئو پروژکتور ،کارگاه جوشکاري ،تجهیزات اندازهگیري براي کنترل ابعادي قطعات و جوش،
تجهیزات و دستگاههاي جوشکاري

57

 -19-3درس نگهداري و تعمیرات
نوع درس :اختیاري

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :

نظري

عملي

-

2
64

همنیاز :ساخت پروژه
هدف کلي درس  :شناسایي دستگاهها ،کنترل دستگاههاي مکانیکي و برقي و تعمیر متعلقات دستگاههاي جوشکاري

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

شناسایي دستگاهها ،تدوین فهرست تجهیزات
بررسي شناسنامه روي دستگاه
1

بررسي کاتالوگ کارخانه سازنده

-

بررسي دستورالعمل نگهداري و تعمیرات دستگاهها

16

تدوین برنامه نت و بازدید دورهاي دستگاهها
تکمیل چکلیستهاي بازدید دورهاي
کنترل سیستم انتقال قدرت ،کنترل سیستم هیدرولیک ،کنترل سیستم پنوماتیک
کنترل تابلو ورودي دستگاه ،کنترل فیوزها و کلیدهاي دستگاه ،کنترل نمایشگرها ،چک کردن
مدار کنترل ،کنترل الکتروموتورها
2

کنترل سیستم تغذیه دستگاههاي جوش

-

کنترل سیستم خنککننده

21

کنترل متعلقات دستگاههاي جوشکاري شامل تورچ ،انبر الکترود ،مانومتر و ...
کنترل تجهیزات اندازهگیري
کنترل اجزا دستگاه گیوتین ،سنگ فرز ،سنگساب ،دستگاه خمکن دستي و برقي
تعمیر متعلقات دستگاه جوشکاري شامل تورچ جوشکاري ،منبع تغذیه سیم جوش ،مانومتر
3

-

تعمیر دستگاههاي جوش و تجهیزات اندازهگیري

28

تعمیر دستگاه گیوتین ،سنگ فرز ،دستگاه خمکن دستي و برقي
-

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
کنترل ،نگهداري و تعمیر تجهیزات جوشکاري ،برشکاري و بازرسي

58

64

ج -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
مؤلف

عنوان منبع
تکنولوژي جوشکاري

امیرحسین کوکبي

مرجع کامل فرآیندهاي تولید

آلن تاد

مترجم

اکبر شیر خورشیدیان

ناشر

سال انتشار

دانشگاه صنعتي شریف

1394

طراح

1394

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
تمرین و تکرار
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تخصصي و تجربي)
کارشناسي ارشد مهندسي مواد ،کارشناسي مهندسي جوشکاري
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمون عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار ،الزامات محیط
کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کارگاه ،تجهیزات جوشکاري ،برشکاري و بازرسي

59

 -21-3درس جوشکاري فلزات غیر آهني
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :متالورژي جوش  -عملیات حرارتي در جوش
همنیاز-:

هدف کلي درس  :کسب شایستگي جوشکاري فلزات غیر آهني با فرآیندهاي  SMAW, GMAW, GTAWبر اساس WPS

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

1

آشنایي با فلزات غیر آهني و خواص و کاربرد آنها در صنعت

1

-

2

آشنایي با گروهبندي آلیاژهاي آلومینیم و کاربرد جوشپذیري هر گروه

1

-

3

4

4

انجام جوشکاري آلومینیم با فرآیندهاي OFW ،GMAW ،GTAW ،SMAW

3

15

5

تمیزکاري بعد از جوشکاري و برطرف کردن عیوب احتمالي جو آلومینیم

-

3

6

آشنایي با گروهبندي مس و آلیاژهاي آن و کاربردهاي آن ،انتخاب فرایند و فلزات پرکننده

3

4

7

اصول جوشکاري مس و آلیاژهاي آن ،انجام جوشکاري با فرآیندهاي OFW ،GTAW ،SMAW

2

12

8

آشناي با فلز برنج و برنز و اصول جوشکاري و کاربردهاي آن و انتخاب فلزات پرکننده

1

-

9

انجام جوشکاري با فرآیندهاي  OFW ،GTAW ،SMAWبر روي برنز و برنج

1

6

11

اتصال فلز مس به برنز یا برنج توسط فرایند  GTAWو SMAW

1

4

16

48

3

اصول جوشکاري آلومینیم شامل آمادهسازي ،اکسید زدایي ،انتخاب فرایند ،پیش گرما ،انتخاب
فلز پرکننده و عملیات حرارتي

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
جوشکاري فلزات غیر آهني با روشهاي OFW ،GMAW ،GTAW ،SMAW

61

ج -منابع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار

تکنولوژي جوشکاري

امیرحسین کوکبي

دانشگاه صنعتي شریف

1394

کلید جوشکاري

مهرداد معینیان

انتشارات آزاده

1393

انتشارات ارکان اصفهان

1391

متالورژي جوشکاري و
جوشپذیري فوالدهاي

جان .لیپولد

مرتضي شمعانیان

زنگ نزن

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش سنجش و ارزشیابي درس پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتبي ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-
رفع عیب و  )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساختهها) پرسشهاي عملي)
استانداردهاي آموزشي) شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس همراه با ویدئو پروژکتور ،کارگاه به مساحت حداقل  311مترمربع ،دستگاه جوش ،GMAW,GTAW,SMAW
دستگاههاي آمادهسازي نمونه ،دستگاه برش ،ورقهاي مسي و آلومینیومي
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،استخراج اطالعات و ارائه گزارش ،اجراي عملي
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)
کارشناسي ارشد مواد ،مکانیک و باالتر

61

 -21-3درس جوشکاري ترمیمي
نوع درس :اختیاري
تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :جوشکاري فوالدهاي ساده کربني
همنیاز-:

نظري

عملي

1
16

1
48

هدف کلي درس  :کسب شایستگي تعمیر و روکشکاري قطعات معیوب با
فرآیندهاي  GMAW ،SMAWو  GTAWبر اساس WPS

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

روشهاي تمیزکاري و از بین بردن الیه اکسیدي و چربي و کثیفي سطوح (مکانیکي د شیمیایي)
انواع روش پیش گرم و روش کار با آنها
انواع کورههاي عملیات حرارتي و کاربرد هر یک
1

روشهاي انتخاب الکترود براي روکشکاري و ترمیم قطعات فرسوده شده

6

8

پیش گرم کردن قطعات قبل از تعمیر و ترمیم
انتخاب فیلر و الکترود مناسب بر اساس نوع فرایند و استاندارد مرجع
تنظیم و راهاندازي دستگاه جوش
انواع الکترودهاي جوش چدن ،روشهاي جوشکاري چدن سرد و گرم ،روش  Butteringچدن
(آسترکشي) ،روش دوخت چدن  ،studingکنترل دماي بین پالسي چدن ،روش تنشزدایي چدن
با چکش  peeningرا بیان کند،
2

تکنیک جوشکاري پوششي روي سطوح صاف و روشهاي سخت کردن سطحي قطعه با
جوشکاري را بیان کند،

6

32

جوشکاري پوششي روي سطح صاف ،جوشکاري پوششي روي سطح مدور ،سخت کردن
سطحي با جوشکاري را اجرا کند ،انتخاب الکترود ،جوشکاري چدن سرد و گرم Buttering
چدن ،دوخت چدن ،کنترل دماي بین پالسي peening ،چدن
3

روش تمیزکاري سطوح تعمیر شده و کنترل کیفي نهایي
تمیزکاري سطوح و کنترل نهایي

2

4

انواع روشهاي پس گرمي در چدن ،انواع روشهاي تنشزدایي (عملیات حرارتي) در چدن و
4

2

حرارت و زمان الزم

4

پس گرمي چدن ،تنشزدایي و عملیات حرارتي پس از جوش
16

جمع

62

48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
جوشکاري ترمیمي و جوشکاري چدن با فرآیندهاي SMAW, GMAW, GTAW

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
مؤلف

عنوان منبع

مترجم

ناشر

سال انتشار

Repair and maintenance welding
handbook

ESAB COMMITTEE

ESAB

2115

Welding: Principles and Applications

Larry Jeffus

Abe Book

2116

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
تمرین و تکرار
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تخصصي و تجربي)
کارشناسي ارشد مهندسي مواد ،کارشناسي مهندسي جوشکاري
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کارگاه به همراه تجهیزات کامل جوشکاري و کالس درس
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 -22-3درس اقتصاد جوشکاري
نوع درس :اختیاري

نظري

عملي

1
16

1
32

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز-:
همنیاز-:

هدف کلي درس  :کسب شایستگي انجام محاسبات فني و مالي در خصوص تولید یک محصول و رقابت در بازارهاي تولیدي
مصنوعات فلزي.

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

پارامترهاي تأثیرگذار در فرآیندهاي جوشکاري
1

تأثیر پارامترهاي جوشکاري در سرعت تولید

2

مزایا و معایب فرآیندهاي جوشکاري

2

محاسبه راندمان هر فرآیند را بهصورت جداگانه
انواع طرحهاي اتصال رایج در جوشکاري و تأثیر آنها در میزان مواد مصرفي مانند الکترود،
سیم جوش ،گاز ،پودر
2

تأثیر پارامترهاي جوشکاري و طرح اتصال در مدتزمان جوشکاري و میزان حرارت ورودي و
2

پیچیدگي در جوشکاري

4

روشهاي کنترل و اصالح پیچیدگي
محاسبه نرخ رسوب ،نرخ ذوب ،حجم جوش ،راندمان الکترود
براي کلیه فرآیندهاي جوشکاري موجود در کارگاه یک نمونه زمانسنجي تجربي بر اساس
3

واحد متر بر ساعت
زمانسنجي استاندارد بر اساس نوع فرایند و پارامترهاي استاندارد

2

6

محاسبه فاکتور اپراتور
.تأثیر انتخاب صحیح فرایند جوشکاري در کاهش هزینهها
4

جوشکاري قطعات نازک ،ضخیم ،با طول زیاد ،حجم تولید باال و تولید منفرد فرآیندهاي
مختلف دستي ،نیمه اتوماتیک و اتوماتیک.

2

2

هزینه برق دستگاههاي جوش
فرآیندهاي رایج برشکاري را توضیح دهد و مزایا و محدودیتهاي هرکدام.
پارامترهاي مؤثر در هر نوع برشکاري (حرارتي و مکانیکي)
5

تأثیر پارامترهاي برشکاري در هزینه
زمان برشکاري بر اساس استاندارد شرکتهاي سازنده دستگاههاي برش
فرآیندهاي آمادهسازي اتصال (پخ سازي ،سنگزني و )...
محاسبه هزینه برشکاري را بر اساس میزان مواد مصرفي و نیروي انساني
64

2

4

هزینههاي مستقیم و غیرمستقیم
هزینههاي صف و ستاد را در پروژهها
6

2

هزینههاي سربار مستقیم و غیرمستقیم

2

عوامل مؤثر در هزینه نیروي انساني
محاسبه هزینه نیروي انساني براي یک پروژه برشکاري و جوشکاري را بهصورت مجزا.
بیان فعالیتهاي ساخت یک پروژه را تفکیک و مسیر ساخت پروژه
7

زمانبندي ساخت یک پروژه
بهاي تمامشده پروژه شامل مواد اولیه ،مواد مصرفي ،هزینه نیروي انساني مستقیم و غیرمستقیم،

2

8

هزینههاي سربار مستقیم و غیرمستقیم
اثبات اقتصادي بودن یک طرح
محاسبه نقطه سربهسر
8

2

بیان تأثیر تکنولوژيهاي نوین در کاهش هزینه

4

موارد تأثیرگذار در کاهش هزینههاي ساخت یک محصول
روشهاي کاهش دورریز (ضایعات)
16

جمع

32

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
آشنایي با فرایندها و تکنولوژي جوشکاري ،روشهاي تولید ،روشهاي برشکاري ،مراحل ساخت قطعات و مصنوعات فلزي
و شناخت و انتخاب مواد و انتخاب فرایند جوشکاري.

ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
مرجع کامل حسابداري
صنعتيکامل مدیریت
مرجع
دانش
تکنولوژي جوشکاري

مؤلف

ناشر

مترجم

غالمرضا کرمي و حمید حسیني نژاد

انتشار
نگاه دانش

سید جالل موسوي

نوآور

امیرحسین کوکبي-مجید محمودي غزنوي

دانشگاه صنعتي شریف

65

سال
1396
1397

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،استخراج اطالعات و ارائه گزارش
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تخصصي و تجربي)
کارشناسي ارشد مواد و کارشناسي ارشد جوشکاري و کارشناسي ارشد مکانیک
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کارگاه به همراه تجهیزات جوشکاري ،کالس درس همراه با ویدئو پروژکتور
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 -23-3درس ساخت پروژه
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز :جوشکاري لوله و مخازن
همنیاز- :
هدف کلي درس  :کسب شایستگي نحوه بازاریابي و ساخت یک مصنوع

تعداد واحد
تعداد ساعت

نظري

عملي

-

2
96

فلزي کاربردي و موردنیاز روز بازار و توانمندي براي ایجاد یک کارگاه
تولیدي کوچک و سفارش گیري و ساخت و فروش یک محصول و کسب درآمد از آن.

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

نیازسنجي و امکانسنجي براي تولید یک قطعه یا محصول
1

بازاریابي و نحوه سفارش گیري براي تولید یک محصول.

-

12

مهندسي معکوس براي تولید یک محصول ساختهشده را انجام و گزارش مکتوب.
یک قطعه صنعتي و یا محصول را براي ساخت
2

برنامهریزي و زمانبندي مراحل انجام کار

-

نقشه اجرایي ساخت آن محصول.

12

با توجه به نقشههاي اجرایي تهیهشده ،برآورد مواد اولیه موردنیاز براي ساخت یک محصول
لیست مواد اولیه و مواد مصرفي موردنیاز براي سفارش گذاري خرید
3

شناسایي بازارهاي تهیه محصول و کارخانههاي تولیدکننده مواد اولیه
خرید مواد اولیه و مصرفي

-

8

ساخت محصول موردنظر
4

عملیات تکمیلي و بازرسي محصول

جمع

-

64

-

96

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي نقشهخواني ،نحوه انتخاب مواد ،فرآیندهاي اتصال دهي ،مونتاژ و ساخت ،الزامات کیفي و اقتصاد در پروژههاي
جوشکاري.
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ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
مؤلف

عنوان منبع
مرجع کامل فرآیندهاي تولید
برنامهریزي و کنترل تولید موجوديها

مترجم

 R. H. Todd, D. K. Allen,اکبر شیر
 L. Altingخورشیدیان
محمدهادي نیکوفکر-
وحید عبدالعليزاده

برنامهریزي بازاریابي مفاهیم ،الگوها،
ساختارها ،استراتژيها ،تجربیات و

ناشر
طراح
نگاه دانش

1397

نشر بازرگاني

مستندات

انتشار
1394

شرکت چاپ و

علياکبر اسالم

سال

1385

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،استخراج اطالعات و ارائه گزارش
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تخصصي و تجربي)
کارشناسي ارشد ساخت و تولید ،کارشناسي جوشکاري ،کارشناس ارشد مواد
روش سنجش و ارزشیابي درس پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتبي ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-
رفع عیب و  )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساختهها) پرسشهاي عملي)
استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
آزمونهاي کتبي عملي براي ارزیابي شایستگيهاي تخصصي -ارزیابي شایستگيهاي عمومي(ایمني و بهداشت در کار،
الزامات محیط کار ،مسئولیتپذیري ،توجهات زیستمحیطي ،اخالق حرفهاي در کار ،مدیریت منابع و زمان)
مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کارگاه صنایع فلزي و جوشکاري به همراه تجهیزات موردنیاز براي ساخت مصنوعات فلزي.
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 -24-3درس کارآموزي 1
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز :گذراندن حداقل  25واحد  -جوشکاري فوالدهاي ساده کربني

تعداد واحد
تعداد ساعت

نظري

عملي

1
1

1
121

هم نیاز- :
هدف کلي درس  :آشنایي با محیط کار ،کنترل کیفیت ،اندازهگیري ،چیدمان تولید ،انبارداري ،خرید ،روابط کاري و برنامهریزي
تولید

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

1
2

(ساعت)

رئوس محتوا
برگزاري جلسه توجیهي گروهي :انتخاب محل کارآموزي ،مراحل انجام کارآموزي ،رفتار و
روابط کاري ،رعایت نکات ایمني ،روش تهیه گزارش کارآموزي و روش ارزشیابي
مشخصات محل کارآموزي :داراي تجهیزات کافي ،محیط سالم ازنظر اخالق حرفهاي و
بهداشت حرفهاي

نظري

عملي

-

-

-

-

مراحل انجام کارآموزي :تهیه معرفينامه کارآموزي ،رعایت قوانین محل آموزي ،تهیه
3

گزارش روزانه ،دقت درروش انجام کارها و شناسایي مشکالت موجود ،ارائه پیشنهاد براي

-

-

رفع مشکالت و بهبود وضعیت موجود
4

انجام کارآموزي بر اساس راهنمایي استاد و سرپرست کارآموزي

جمع

-

-

-

121

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
 عملي کردن آموخته دوران تحصیل در محیط واقعي کار ،آشنایي با ماشینآالت و تجهیزات تولیدي و نحوه چیدمان وبهرهبرداري از آنها
 -مسئولیتپذیري ،رعایت قوانین ،امانتداري و آشنایي با محیط و روابط کاري
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د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
حداقل کارشناسي مرتبط با حداقل  5سال سابقه کار
گواهي صالحیت مدرسي درس کارآموزي
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
راهنمایي سرپرست ،بازدید و راهنمایي استاد کارآموزي و کارآموزي در صنعت
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
 ارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو توسط سرپرست کارآموزي با استفاده از فرم مربوطه ارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو توسط استاد کارآموزي بر اساس کیفیت حضور در محل کارآموزي ،متن گزارشکارآموزي ،مصاحبه و پیشنهادها در مورد بهبود فرایندها در محل کارآموزي با استفاده از برگههاي مربوطه
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 -25-3درس کارآموزي 2
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :کارآموزي  - 1گذراندن حداقل  51واحد درسي
هم نیاز-:

نظري

عملي

1
1

1
121

هدف کلي درس  :آشنایي با محیط کار ،فرآیندهاي تولید ،انواع ماشینآالت و تجهیزات ،کنترل کیفیت ،اندازهگیري ،چیدمان
تولید ،انبارداري ،خرید ،روابط کاري و برنامهریزي تولید

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
ردیف
1

زمان یادگیري (ساعت)

رئوس محتوا
مشخصات محل کارآموزي :متفاوت از محل کارآموزي  ،1داراي تجهیزات کافي ،محیط
سالم ازنظر اخالق حرفهاي و بهداشت حرفهاي

نظري

عملي

-

-

مراحل انجام کارآموزي :تهیه معرفينامه کارآموزي ،رعایت قوانین محل آموزي ،تهیه
2

گزارش روزانه ،دقت درروش انجام کارها و شناسایي مشکالت موجود ،ارائه پیشنهاد

-

-

براي رفع مشکالت و بهبود وضعیت موجود
3

انجام کارآموزي بر اساس راهنمایي استاد و سرپرست کارآموزي

جمع

-

-

-

121

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
توانایي عملي کردن آموخته دوران تحصیل در محیط واقعي کار ،آشنایي با ماشینآالت و تجهیزات تولیدي و نحوه چیدمان و
بهرهبرداري از آنها مسئولیتپذیري ،رعایت قوانین ،امانتداري و آشنایي با محیط و روابط کاري
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د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
حداقل کارشناسي مرتبط با حداقل  5سال سابقه کار
گواهي صالحیت مدرسي درس کارآموزي
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
راهنمایي سرپرست ،بازدید و راهنمایي استاد کارآموزي و کارآموزي در صنعت
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
 ارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو توسط سرپرست کارآموزي با استفاده از فرم مربوطه ارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو توسط استاد کارآموزي بر اساس کیفیت حضور در محل کارآموزي ،متن گزارشکارآموزي ،مصاحبه و پیشنهادها در مورد بهبود فرایندها در محل کارآموزي با استفاده از برگههاي مربوطه
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 -26-3درس کارآفریني

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

نوع درس :تخصصي
پیشنیاز-:
هم نیاز-:

هدف کلي درس  :آشنایي با مفاهیم کارآفریني و آموزش مهارت هاي الزم براي تدوین برنامه کسبوکار

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

دانش :اصول کارآفریني ویژگيها کارآفرینان (تعاریف ،اهمیت و نقش کارآفریني ،فرایند
1

کارآفریني ،خطرها ،رهآوردهاي کارآفریني ،تأثیرات اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و اخالقي

2

-

کارآفریني ،صفات کارآفرینان ،رویکردهاي رفتاري کارآفریني و انگیزههاي کارآفریني)
دانش :خالقیت و نوآوري تعریف خالقیت ،ضرورت و نقش خالقیت ،فرایند خالقیت ،توسعه
خالقیت و موانع آن ،تکنیکها و روشهاي افزایش خالقیت (توفان ذهني ،توهم خالق ،اسکمپر،
2

دلفي و لینکنیکس) ،تعریف نوآوري ،تفاوت خالقیت و نوآوري ،فرایند نوآوري ،سطوح نوآوري

3

6

و انواع نوآوري و نظریه حل خالق مسئله ()TRIZ
مهارت :انجام حل چند مسئله خالقیت و نوآوري با به کار بردن روشهاي ذکرشده
دانش :مدیریت کسبوکار تجاري کوچک
 سازماندهي :کار گروهي و تیمي ،رهبري و سازماندهي یک کسبوکار ،ساختار یککسبوکار ،نیروي انساني و بهرهوري کسبوکار
 مسائل حقوقي :قوانین و مقررات تأسیس کسبوکار کوچک ،انواع شرکتها (استارتآپ،مرکز رشد ،دانشبنیان ،تعاوني و سایر انواع) و مسئولیتهاي هر یک ،مفاهیم کلمات (حق
انحصاري ( ،)Patentعالمت تجاري ( )Trade Markو کپيرایت) و مقررات واردات و
صادرات
3

 امور مالي :عوامل سهم بازاریابي (محصول ،محل ،قیمت و توسعه آتي) و نقش آن در استراتژيبازاریابي ،شناخت محیطهاي رقابتي (مشتري مداري ،نوع آوري ،خدمات و سرعت و راحتي)،
تبلیغات و ابزارهاي آن
 روشهاي تبدیل مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ :تعامل باواسطههاي تجاري ،سرمایهگذاريها(همکاريهاي) مشترک ،مجوزهاي خارجي ،امتیازها و موقعیتهاي بینالمللي ،تجارت متقابل و
صادرات
 فناوري اطالعات ( )ITو نقش آن در توسعه کسبوکار و کسبوکارهاي مجازيمهارت :ارائه مثال عملي چند کسبوکار و کوچک ،ارائه مثال عملي چند کسبوکار مجازي
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6

6

دانش :فرهنگ کسبوکار
 باورها و هنجارهاي قالب بر محیط کسبوکار موفق4

2

 -راهکارهاي توسعه فرهنگ کارآفریني

6

 مقایسه فرهنگ کار با سایر کشورها راهکارهاي افزایش فرهنگ کار در ایراندانش :طرح تجاري ( )Business Planو انواع آن و بررسي نمونه طرح کسبوکار مرتبط با
رشته
مهارت :انجام گروهي پروژه طرح کسبوکار
 تعریف طرح تجاري مرتبط با رشته5

 -تهیه طرح تجاري یکصفحهاي (ارائه و بازبیني آن در صورت نیاز)

36

3

 کلیات طرح تجاري (ارائه و بازبیني آن در صورت نیاز) جزئیات طرح تجاري ،فرایند ارزیابي طرح تجاري ،توصیف شغل ،طرح و پروژه بازاریابي،تولید طرح تبلیغاتي ،طرح مالي و طرح مدیریتي
 ارائه نهایي طرح تجاري و بازبیني آن در صورت نیاز16

جمع

48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي موردنیاز
 شناسایي و نحوه ایجاد و مدیریت انواع کسبوکار و ارائه یک طرح تجاري براي کسبوکار واقعي و مجازي -مسئولیتپذیري و امانتداري

ج -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع

مؤلف

Essentials of Entrepreneurship
and Small Business Management

Norman M. Scarborough

Prentice Hall

Entrepreneurship

Robert D. Hisrich,
Michael P. Peters

McGraw-Hill
Education

2116

کارآفریني

محمد سلجوقي

دانشگاه کرمان

1392

کارآفریني نظریهها

مجید شعباني فر

بوعلي

1397
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مترجم

ناشر

سال انتشار
2111

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيها مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)
کارشناسي ارشد ترجیحاً کارآفرین با رشته تحصیلي مرتبط یا مدیریت با  5سال سابقه کار
گواهي صالحیت مدرسي درس کارآفریني
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي

مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس تئوري همراه با ویدئو پروژکتور

روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،سخنران مدعو ،بررسي مطالعات موردي ،کارگروهي و پروژهاي

روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
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پیوست ها
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پیوست یک
تجهیزات استاندارد موردنیاز دوره کارداني پیوسته جوشکاري
ردیف

تجهیزات مصرفي

تجهیزات سرمایهاي

1

دستگاه تست التراسونیک

ستهاي مایع نافذ

2

دستگاه تست ذرات مغناطیسي

الکترود جوشکاري E6113, E7118, E318

3

دستگاه تست کشش

فیلرهاي جوشکاري

4

دستگاه تست خمش

سیم کالف

5

دستگاه تست ضربه

کپسول گاز آرگون

6

میکروسکوپ نوري

کپسول گاز CO2

7

دستگاه جوشکاري برق

کپسول گاز O2

8

دستگاه جوشکاري آرگون

ورق ساده کربني ،ورقهاي آلیاژي ،فوالد زنگ نزن

9

دستگاه جوشکاري Co2

لوله با قطرهاي مختلف

11

دستگاه جوشکاري FCAW

اره آهنبر

11

دستگاه نقطهجوش

پودر و فالکس جوشکاري

12

دستگاه خمکن دستي و ماشیني

لباس و دستکش ایمني

13

دستگاههاي برشکاري حرارتي

14

گیوتینهاي دستي و ماشیني

15

پروفیل بر

16

لوله بر

17

گیچ جوشکاري کمبریج

18

کامپیوتر

19

دستگاه نورد

21

چکش پالستیکي و فلزي

21

متر

22

گونیا

23

کولیس
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پیوست دو
مشخصات استاندارد مدرس مورد نیاز دوره کارداني پیوسته رشته جوشکاري (حداقل)
ردیف

1

2

مقطع

عنوان مدرک
تحصیلي

کارشناسي

*

4

*

*

3

*

*

4

ساخت و تولید

ساخت و تولید

ارشد

دکترا

و تجربه کاري

نام دروس مجاز به تدریس

علم مواد ،عملیات حرارتي در جوش،

جوشکاري ،مواد،

جوشکاري ،مواد،

کارشناسي

سابقه تدریس

متالوژي جوش ،بازرسي مخرب ،بازرسي
غیر مخرب ،استاتیک ،مقاومت مصالح،

کاربرد نرمافزار در جوشکاري ،زبان
تخصصي جوش ،اقتصاد جوشکاري

جوشکاري فوالدهاي ساده کربني،
جوشکاري فوالدهاي آلیاژي ،جوشکاري
5

جوشکاري ،مواد

لوله و مخازن ،الزامات کیفي جوشکاري،
نگهداري و تعمیرات ،جوشکاري فلزات غیر
آهني ،جوشکاري ترمیمي ،ساخت پروژه،

مهندسي مواد:
11

گرایش جوشکاري،
شناسایي ،سرامیک،

علم مواد ،عملیات حرارتي در جوش،
4

*

متالوژي جوش ،بازرسي مخرب ،بازرسي
غیر مخرب

خوردگي
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