وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

برنامه درسی
(بازنگری شده)
دوره :کاردانی پیوسته
رشته :ساخت و تولید
گرایش- :

مصوب هشتمین جلسه تاریخ 8331/3/7
شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای
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برنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته ساخت و تولید
شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای در هشتمین جلسه تاریخ  ، 8331/3/7برنامه درسی بازنگری
شده دوره کاردانی پیوسته رشته ساخت و تولید را به شرح زیر تصویب کرد.
ماده  )8این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  8331وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی می
شوند قابل اجرا است.
ماده  )2این برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته ساخت وتولید از نیمسال اول سال تحصیلی 8331-8333
جایگزین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته ساخت و تولید – قالب سازی و ساخت و تولید – ماشین ابزار مصوب
جلسه شماره  237شورای عالی برنامه ریزی به تاریخ  8377/2/3می شود.
ماده  )3این 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  )7این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  8331-8333به مدت  3سال 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

6

 -1-1مقدمه
در حال حاضر جهان شاهد تحوالت فني شگرفي است .اقتصاد جهاني متأثر از تکنولوژي صنعتي بوده و از مهمترین عوامل
مؤثر در شکوفایي اقتصاد یک جامعه به شمار ميرود .تضمین سعادت یک جامعه ،استفاده از الگوهاي اقتصادي متناسب با
شرایط آن جامعه و به کارگیري تکنولوژي مناسب و منابع انساني کارآمد و کاردان ميباشد.
پیشرفت سریع صنایع ن,یازمند نیروي انساني مسلط به دانش فني روز دنیا و خالقیت ميباشد .جهت همگام شدن با این
پیشرفت و تأمین نیروي انساني موردنیاز ،نیازمند برنامهریزي صحیح آموزشهاي کاربردي منطبق با شرایط زمان و مکان مي-
باشد .لذا تربیت نیروي انساني کارآمد و آشنا با تکنولوژي روز در تمامي جهات از وظایف اصلي و مهم مراکز آموزشي بهویژه
دانشگاه فني و حرفهاي ميباشد .رشته ساخت و تولید ازجمله رشتههایي است که در تولید ثروت در جهان نقش اساسي
داشته و در فراهم نمودن کاردانهاي فني وظایف مهمي را به عهده دارد.

 -2-1تعریف
هدف این دوره ،تربیت کاردان در رشته ساخت و تولید است که بر اساس نظام آموزشهاي فني و حرفهاي تهیه و تدوینشده
است .فرد کاردان داراي سطح شغلي مشخصي است که دانش ،بینش و مهارتهاي الزم درزمینه ساخت و تولید را با تکیهبر

اخالق حرفهاي و عرفي کسب مينماید.
 -3-1هدف
تربیت کاردان ساخت و تولید با جهتگیري فني و حرفهاي است ،طوري که با در نظر گرفتن بهرهگیري بهینه از ابزار و
ماشینآالت بتواند نیازهاي ساخت و تولید را برطرف نماید .این اشخاص عالوه بر مهارتهاي فني داراي تفکر طراحي در
سطح کارداني نیز بوده تا بتوانند در انجام پروژههاي ساخت و تحقیقاتي دستیار کارشناسان بوده و در امر بهرهوري مفید و
مؤثر واقع شوند .فارغالتحصیالن این رشته ميتوانند با کسب تجارب کاري بهعنوان سرپرست کارگاههاي مشاغل مختلف نیز
انجام وظیفه نمایند.

 -4-1اهمیت و ضرورت
تغییر و تحوالت سریع تکنولوژي و فناوري در بخشهاي مختلف صنایع و ضرورت خودکفایي در زمینههاي متنوع ساخت و
تولید انواع محصوالت و قطعات صنعتي و همچنین نیاز کارخانجات ،صنایع و سازمانهاي خصوصي به مشاغل صنعتي
مرتبط ،ضرورت و اهمیت طراحي و اجراي رشته کارداني ساخت و تولید را ایجاب مينماید.

 -5-1نقش و توانایي فارغالتحصیالن
 ساخت و مونتاژ قطعات و دستگاهها استخراج و انتقال اطالعات فني موردنیاز در کارخانجات و کارگاههاي تولیدي جذب و انتقال دیدگاههاي مهندسین به کارگران سرپرستي یک کارگاه تولیدي -کنترل کیفیت ،بازرسي ،ارزیابي و عیبیابي قطعات سیستمهاي مکانیکي
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 -6-1مشاغل قابل احراز
 اپراتوري ماشینآالت سنتي و مدرن صنایع مختلف مونتاژکار خطوط تولید صنایع مختلف نظارت و سرپرستي کارگاههاي صنعتيشایان ذکر است دانش آموختگان رشته ساخت و تولید در شغلهاي زیر نیز ميتوانند مشغول به کار ميشوند.
برنامهنویسي و اپراتوري
دستگاههاي CNC
اپراتوري دستگاه ابزار تیزکني
سرپرستي واحد برنامهریزي
تولید
کاردان ساخت ماشینهاي
ابزار
طراح و سازنده قالبهاي
پالستیک
طراحي ،نصب و راهاندازي و

سرپرستي خط تولید و مونتاژ

طراحي ،مدلسازي و مستندسازي

متصدي آزمایشگاه اندازه-

با نرمافزارهاي CAD

گیري دقیق

سرپرستي کنترل کیفیت

اپراتور کنترل کیفیت

برنامهریز تولید

مهندسي معکوس قطعات صنعتي

کاردان آموزش فني و حرفهاي

سرپرستي واحد طراحي

تنظیم و آمادهسازي ماشینهاي
ابزار براي تولید
کاردان ساخت قطعات

طراح و سازنده قالبهاي
فلزي
طراحي و ساخت قید و بندها
 طراحي ،نصب و راهاندازيو تعمیر و نگهداري سیستم-
هاي نیوماتیک صنعتي
ابزارساز

تعمیر و نگهداري سیستمهاي
هیدرولیک صنعتي

 -7-1طول دوره و شکل نظام
حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کارداني  2سال است و هر سال 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.

 -8-1ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 دانشآموختگان هنرستان هاي فني و حرفهاي و کاردانش مرتبط قبولي در آزمون ورودي -دارا بودن توانایي جسماني الزم و شرایط عمومي
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 -9-1سهم درصد دروس نظري و عملي (برحسب ساعت)
نوع درس

تعداد واحد

تعداد ساعت

درصد (برحسب
ساعت)

درصد مجاز

نظري

51

811

41

 25تا 45

عملي

22

1152

59

 55تا 75

جمع

72

1952

111

111

مالحظات

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

تعداد واحد برنامهدرسي

تعداد واحد
حداقل

حداکثر

موردنظر

عمومي

13

13

13

مهارت عمومي

2

4

2

پایه

5

11

8

تخصصي

42

47

43

اختیاري

6

8

6

جمع

68

72

72
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 -2فصل دوم :عناوین دروس
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 -1-2جدول دروس عمومي دوره کارداني پیوسته رشته ساخت و تولید
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

2

32

1

32

5

تربیتبدني

1

1

32

32

6

دانش خانواده و جمعیت

2

32

1

32

13

192

32

224

3
4

یک درس از گروه درسي «مباني
نظري اسالم»
یک درس از گروه درسي «اخالق
اسالمي»

جمع

پیشنیاز

همنیاز

 -2-2جدول دروس مهارت عمومي دوره کارداني پیوسته رشته ساخت و تولید
ردیف
1
2

نام درس
کنترل کیفیت
بهداشت و صیانت از محیط
زیست

جمع

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملي

جمع

2

16

32

48

2

32

1

48

2

-

-

-

پیشنیاز

همنیاز

 -3-2جدول دروس پایه دوره کارداني پیوسته رشته ساخت و تولید
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

4

آزمایشگاه فیزیک مکانیک

1

1

32

32

8

112

32

144

جمع

11

پیشنیاز

همنیاز

ریاضي عمومي 1

فیزیک
مکانیک

 -4-2جدول دروس تخصصي دوره کارداني پیوسته رشته ساخت و تولید
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

واحد

نظري

عملي

جمع

1

مواد و عملیات حرارتي و آزمایشگاه

3

32

48

81

2

استاتیک

3

48

1

48

فیزیک مکانیک

3

مقاومت مصالح و آزمایشگاه

3

32

32

64

استاتیک

4

هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه

3

32

48

81

5

زبان فني

2

32

1

32

6

طراحي اجزاء ماشین

2

32

1

32

7

نقشهکشي صنعتي

2

16

48

64

8

طراحي به کمک رایانه

2

16

48

64

نقشهکشي صنعتي

9

سیستمهاي اندازهگیري و آزمایشگاه

3

32

48

81

ماشینکاري تخصصي 1

11

ماشینکاري تخصصي 1

2

16

48

64

11

ماشینکاري تخصصي 2

2

16

48

64

ماشینکاري تخصصي 1

12

سنگزني

2

16

48

64

ماشینکاري تخصصي 2

13

طراحي و ساخت قید و بندها

3

32

48

81

ماشینکاري تخصصي 2

14

طراحي و ساخت قالبهاي فلزي

3

32

48

81

ماشینکاري تخصصي 2

15

ماشینهاي کنترل عددي و کارگاه

3

32

48

81

ماشینکاري تخصصي 2

16

کارآفریني

2

16

48

64

17

پروژه ساخت

1

1

64

64

18

کارآموزي 1

1

1

121

121

ماشینکاري تخصصي 2

19

کارآموزي 2

1

1

121

121

کارآموزي 1

43

432

912

1344

جمع

12

زبان خارجي
مقاومت مصالح و
آزمایشگاه

طراحي و ساخت قید و
بندها

همنیاز

 -5-2جدول دروس اختیاري دوره کارداني پیوسته رشته ساخت و تولید
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملي

جمع

1

برنامهنویسي رایانه

2

16

32

48

2

کنترل و سرپرستي خط تولید

2

32

1

32

2

16

48

64

2

16

48

64

2

16

48

64

2

16

48

64

6

-

-

-

3
4
5

طراحي و ساخت قالبهاي
تزریقي

همنیاز

پیشنیاز

سنگزني
نقشهکشي
صنعتي و
سنگزني

جوشکاري
کاربرد برق و الکترونیک در
ماشینابزار

ماشینکاري
تخصصي 2
کاربرد برق و

6

اتوماسیون صنعتي و کارگاه

هیدرولیک و

الکترونیک

نیوماتیک

در
ماشینابزار

جمع
* گذراندن  6واحد از دروس فوق الزامي است.
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 -6-2جدول ترم بندي پیشنهادي دروس دوره کارداني پیوسته رشته ساخت و تولید
 -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

آزمایشگاه فیزیک مکانیک

1

1

32

32

4

نقشهکشي صنعتي

2

16

48

64

5

ماشینکاري تخصصي 1

2

16

48

64

6

زبان و ادبیات فارسي

3

48

1

48

7

تربیتبدني

1

1

32

32

8

زبان خارجي

3

48

1

48

جمع

17

218

161

368

پیشنیاز

همنیاز

 -2-6-2نیمسال دوم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملي

جمع

1

ریاضي عمومي 2

2

32

1

32

2

سیستمهاي اندازهگیري و آزمایشگاه

3

32

48

81

3

32

48

81

4

استاتیک

3

48

1

48

5

طراحي به کمک رایانه

2

16

48

64

6

ماشینکاري تخصصي 2

2

16

48

64

2

32

1

32

2

32

1

32

19

241

192

432

3

7
8

مواد و عملیات حرارتي و
آزمایشگاه

یک درس از گروه درسي «مباني
نظري اسالم»
زبان فني
جمع

14

پیشنیاز
ریاضي عمومي 1
ماشینکاري
تخصصي 1

فیزیک مکانیک و
آزمایشگاه
نقشهکشي صنعتي
ماشینکاري
تخصصي 1

زبان خارجي

همنیاز

 -3-6-2نیمسال سوم
تعداد

تعداد ساعت

واحد

نظري

عملي

جمع

1

مقاومت مصالح و آزمایشگاه

3

32

32

64

استاتیک

2

سنگزني

2

16

48

64

ماشینکاري تخصصي 2

3

طراحي و ساخت قید و بندها

3

32

48

81

ماشینکاري تخصصي 2

4

ماشینهاي کنترل عددي و کارگاه

3

32

48

81

ماشینکاري تخصصي 2

5

هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه

3

32

48

81

2

32

1

32

7

کارآموزي 1

1

1

121

121

8

درس اختیاري

2

-

-

-

جمع

19

-

-

-

نام درس

ردیف

یک درس از گروه درسي «اخالق

6

اسالمي»

پیشنیاز

همنیاز

ماشینکاري تخصصي 2

 -4-6-2نیمسال چهارم
تعداد

تعداد ساعت

واحد

نظري

عملي

جمع

1

طراحي اجزاء ماشین

2

32

1

32

2

طراحي و ساخت قالبهاي فلزي

3

32

48

81

3

درس مهارت عمومي

2

-

-

-

4

کارآفریني

2

16

48

64

5

دانش خانواده و جمعیت

2

32

1

32

6

کارآموزي 2

1

1

121

121

7

پروژه ساخت

1

1

64

64

8

درس اختیاري

2

-

-

-

9

درس اختیاري

2

-

-

-

جمع

17

-

-

-

نام درس

ردیف

15

پیشنیاز
مقاومت مصالح و
آزمایشگاه
ماشینکاري تخصصي
2
سنگزني
کارآموزي 1
طراحي و ساخت قید
و بندها

همنیاز

 -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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

1

(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 ،حد چپ و راست(حد تابع چند

2

3

ضابطه اي) ،حدود بينهایت ،رفع ابهام صور مبهم (  ) 0 , در حد توابع گویا و پیوستگي
0 
در یک نقطه
مشتق :تعریف مشتق ،مشتق یک تابع به کمک تعریف مشتق ،تعبیر فیزیکي و هندسي مشتق،
فرمولهاي مشتق توابع مختلف (جبري ،مثلثاتي ،کسري ،نمایي ،لگاریتمي و معکوس

7

-

9

-

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

5
6
7

جدول تغییرات توابع ،رسم توابع ساده-استفاده از قضیه هوپیتال رفع ابهام صور مبهم

(  ، ) 0 , مفهوم دیفرانسیل و محاسبه مقادیر تقریبي با استفاده از دیفرانسیل و بسط تیلور و
0 
مک لورن برخي توابع خاص
انتگرال :تابع اولیه ،انتگرال نامعین ،فرمولهاي ساده انتگرالگیري ،روشهاي انتگرالگیري
(تغییر متغیر ،جزءبهجزء و تجزیه به کسرهاي ساده) و انتگرال معین
کاربرد انتگرال :محاسبه سطح محصور و حجم حادث از دوران حول محور  xها
اعداد مختلط:تعریف اعداد مختلط-اعمال جبري روي عدد مختلط-حل معادله درجه  2با
ریشه هاي مختلط

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارتهاي:
 انجام محاسبات کاربردي شامل مشتق ،انتگرالگیري و محاسبه سطح زیر منحني -مسئولیتپذیري و شایستگي حل مسئله
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9

-

12

-

4

-

3

-

48

-

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

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

ریاضي عمومي 1

فرجاله اکرم

امید کومش

1381

ریاضي عمومي (ریاضي )6

تیمور مرادي

کانون پژوهش

1382

ریاضیات عمومي

سید عبداهلل موسوي

خالدین

1382

ریاضیات عمومي 1

محمدعلي کرایه چیان

آهنگ قلم

1395

سید ابوالقاسم میر
ریاضي عمومي 1

تدوین

طالبي و محمدعلي

1389

دهقاني
ریاضي عمومي

پیک آذر سحر

غالمرضا رحیملو

1396

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيها مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)کارشناسي ارشد ریاضي و باالتر
 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درسوسایل 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 نقشهکشي صنعتي (یک
ساعت در هفته ،کالس حل تمرین اجرا گردد)
 روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفععیب 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
نوع درس :پایه

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :ریاضي عمومي 1
هم نیاز- :

نظري

عملي

2
32

1
1

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

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

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 بیان مثالهایي از رویههاي درجه دوم استاندارد
مشتقات جزئي و کلي :مشتقات جزئي و مشتقات جزئي مراتب باالتر و محاسبه 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

(ساعت)
نظري

عملي

3

-

6

-

4

-

4

-

4

-

11

-

32

-

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 آشنایي با بردارها و توابع برداري  ،درک توابع چند متغیره و محاسبه مشتقهاي جزئي و انتگرال دوگانه در مختصاتدکارتي و قطبي
 -مسئولیتپذیري و شایستگي حل مسئله

19

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
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس ریاضي عمومي 2
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسوسایل 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 ،مباحثهاي ،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

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

هدف کلي :آشنایي دانشجویان با مفاهیم و اصول فیزیک مکانیک

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

4

-

2

-

3

حرکت مستقیم الخط افقي با سرعت ثابت و شتاب ثابت-حرکت قائم

2

-

4

قوانین نیوتون و انواع نیرو هاي مکانیکي

4

-

5

-

6

مرکز جرم-تکانه خطي

3

-

7

ضربه و برخورد یک بعدي

2

-

8

دوران و متغیر هاي دوران-سینماتیک دوراني

4

-

9

گشتاور-گشتاور ماند(ممان اینرسي)

3

-

11

دینامیک دوراني-انرژي جنبشي دوراني-غلتش و لغزش

3

-

32

-

1

2

5

جبر برداري-برآیندگیري بردار ها(روش تحلیلي-روش چندضلعي-روش متوازي
االضالع)
سینماتیک حرکت خطي-توصیف کمیت هاي جابجایي-سرعت خطي متوسط و لحظه
اي-شتاب خطي

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

جمع

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

21

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

مؤلف

مترجم

ناشر

مباني فیزیک مکانیک و گرما

دیوید هالیدي ،رابرت

محمدرضا خوشبین و

انتشارات نیاز

(جلد اول)

رزنیک و یرل واکر

خوشنظر

دانش

سال انتشار
1386

فرانسیس سرز و مارک
فیزیک دانشگاهي (جلد اول)

فضلاهلل فروتن

زیمانسکي

علوم دانشگاهي

1373

هیو یانگ
فیزیک پایه جلد اول مکانیک

فرانک ج .بلت

مهران اخباري فر

فاطمي

1394

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيها مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)فوقلیسانس فیزیک یا فوقلیسانس مهندسي مکانیک با حداقل  3سال سابقه تدریس
 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درسحداقل  31مترمربع ،تابلو ،در صورت امکان ویدئو پروژکتور
 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 (عیبیابي-رفععیب 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 ،آزمون کتبي
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 -4-3درس آزمایشگاه فیزیک مکانیک
نوع درس :پایه
تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :
هم نیاز :فیزیک مکانیک

نظري

عملي

1
1

1
32

هدف کلي درس :آشنایي عملي دانشجویان با مفاهیم و قوانین فیزیک و یادگیري کار در محیط آزمایشگاه

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

1

ابزارهاي اندازهگیري طول (متر ،کولیس و ریزسنج)

-

2

2

اندازهگیري جرم حجمي اجسام مختلف

-

2

3

محاسبه ضریب اصطکاک سطح افقي و شیبدار

-

4

4

محاسبه ضریب سختي فنر

-

2

5

بررسي حرکت نوساني در فنر و تعیین زمان نوسان فنرهاي سخت و نرم

-

2

6

بررسي قوانین نیوتون و ماشین آتوود

-

4

7

تعیین برآیند نیروها (میز نیرو)

-

4

8

ماشینهاي ساده (قرقره یا اهرم)

-

2

9

محاسبه گشتاور ماند (دیسک و کره یا میله)

-

4

11

محاسبه زمان تناوب آونگ ساده

-

2

11

محاسبه زمان تناوب آونگ مرکب

-

2

12

ضربه و برخورد

-

2

-

32

جمع

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

23

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

مؤلف

مترجم

مباني فیزیک مکانیک و گرما

دیوید هالیدي ،رابرت

محمدرضا خوشبین و

(جلد اول)

رزنیک و یرل واکر

خوشنظر

فیزیک دانشگاهي (جلد اول)
فیزیک پایه جلد اول مکانیک

فرانسیس سرز و
مارک زیمانسکي
ج .بلت
فرانک
یانگ
هیو

ناشر

سال انتشار

انتشارات نیاز دانش

1386

فضلاهلل فروتن

علوم دانشگاهي

1373

مهران اخباريفر

فاطمي

1394

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)کارشناسي ارشد یا دکتراي فیزیک
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس آزمایشگاه فیزیک مکانیک
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسبر اساس کالس  15نفره
متر فلزي ،کولیس ،ریزسنج ،ترازو ،دستگاه محاسبه ضریب اصطکاک افقي و شیبدار ،مکعب چوبي با سطوح جنس
متفاوت ،فنر با سختي متفاوت ،آونگهاي برنجي یا سربي با طولهاي متفاوت ،پایهها و وزنههاي قالبدار ،ماشین آتوود،
زمانسنج دیجیتالي یا کورنومتر دستي ،میز نیرو ،قرقرههاي ساده و مرکب ،اهرم ،آونگ ساده و مرکب ،ابزار گشتاور ماند،
ابزارهاي آزمایش ضربه
 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
انجام آزمایشهاي عملي ،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....
ها و آزمونهاي کتبي و عمليپرسشهاي شفاهي ،تجزیه و تحلیل آزمایش
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 -5-3درس مواد و عملیات حرارتي و آزمایشگاه
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز- :

نظري

عملي

2
32

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

هم نیاز- :

هدف کلي درس :انتخاب مواد با توجه به ساختار کریستالي و نوع عملیات حرارتي الزم براي اصالح و بهبود خواص
مکانیکي آن

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

دانش :انواع مواد (فلزي ،سرامیک ،پلیمر و کامپوزیت) ،پیوندهاي بین مواد (پیوند فلزي،
1

یوني ،کوواالنسي و ثانویه)

2

3

مهارت :انواع مواد و ساختار داخلي آنها (پیوند بین اتمها در مواد مختلف)
دانش :ساختار جامدات ،حالتهاي بلوري و آمورف مواد ،انواع شبکههاي کریستالي
2

( )bcc, fcc, hcpو محاسبه ضرایب فشردگي آنها ،محاسبه دانسیته تئوري فلزات و
آلوتروپي در کریستالها

4

2

مهارت :ساختار کریستالي انواع مواد (نحوه قرارگیري اتمها در مواد مختلف)
دانش :خواص مکانیکي مواد ،سختي و روشهاي سختي سنجي (برینل ،راکول و
3

ویکرز)

1

2

مهارت :انجام سختي سنجي (برینل ،راکول و ویکرز)
فلزات و آلیاژهاي آهني ،تعریف آلیاژ ،فاز ،محلولهاي جامد ،ترکیبات بینفلزي ،دیاگرام
تعادلي آهن -کربن ،تحوالت فازي در دیاگرام آهن کربن (یوتکتیک ،پریتکتیک،
4

یوتکتوئید) ،دماهاي بحراني ،طبقهبندي آلیاژهاي آهني (فوالد و چدن) ،انواع فوالدهاي
ساده کربني و آلیاژي ،انواع چدنهاي خاکستري ،داکتیل ،مالیبل ،سفید و آلیاژي

6

4

مهارت :ترکیب شیمیایي فوالد و چدن و دماهاي الزم براي انجام عملیات حرارتي
مختلف
دانش :عملیات حرارتي ،انواع عملیات حرارتي (همگن کردن ،نرماله کردن ،بازیابي و
5

بلور مجدد و تنشگیري) ،انواع کورههاي عملیات حرارتي (کورههاي الکتریکي،
حرارتي ،القایي و حمام نمک) و بررسي قابلیت عملیات حرارتي فوالدها
مهارت :انجام عملیات حرارتي مختلف

25

4

7

دانش :عملیات حرارتي سختکاري :نحوه تشکیل فاز مارتنزیت ،نحوه انتخاب دماي
6

سختکاري ،انتخاب زمان آستنیته کردن و نگهداري ،محیطهاي خنککننده در سخت-
کاري و روشهاي خنک کاري

3

4

مهارت :انجام سختکاري فوالدها
دانش :مفهوم متالوگرافي ،مراحل آمادهسازي نمونههاي متالوگرافي و روشهاي بررسي
7

2

ساختار نمونهها (میکروسکوپي)

6

مهارت :انجام متالوگرافي و تشخیص ریزساختار
دانش :سختکاري سطحي ،دالیل انجام عملیات سختکاري سطحي ،انواع روشهاي
8

سختکاري سطحي (القایي ،شعلهاي ،کربوره کردن ،نیتروره کردن ،سیانوره کردن)،
روشهاي کربوره کردن و نیتروره کردن

3

4

مهارت :سختکاري سطحي فوالدها (کربوره کردن و نیتروره کردن)
دانش :برگشت دادن فوالد سختکاري شده :دالیل انجام عملیات برگشت دادن و نحوه
9

2

انتخاب دما و زمان برگشت دادن

4

مهارت :برگشت دادن فوالدهاي سختکاري شده
دانش :استاندارد فوالدها و چدنها ،طبقهبندي فوالدها و چدنها ( AISI, ASTM,
11

 )DINو روش انتخاب فوالدها و چدنها از جداول استاندارد
مهارت :انتخاب فوالدها و چدنها

11
12

3

7

دانش :فناوري نانو و نانو مواد
2

مهارت :نانو مواد ،خواص و کاربرد آنها

5

بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.
32

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 انتخاب مواد بر اساس خصوصیات کریستالي و خواص مکانیکي مواد ،توانایي استفاده از دیاگرام آهن – کربن ،کار باجداول استانداردهاي مواد ،توانایي سختي سنجي ،متالوگرافي ،آنیل و نرماله کردن و سختکاري
 -مسئولیتپذیري

26

48

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
اصول علم مواد
اصول علم مواد
شناسایي و انتخاب فوالد و چدن
اصول عملیات حرارتي فوالدها و
چدنها
آزمایشگاه متالوگرافي

مؤلف

مترجم

حسین تویسرکاني
محمد بابازاده آغ
اسماعیلي
علياکبر خامئي و
همکاران

ناشر

سال انتشار

انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان

1392

آشینا

1394

انتشارات دانشگاه صنعتي امیرکبیر

1396

انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان

محمدعلي گلعذار

نشر ارکان

افسانه ربیعي

1371
1382

 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)مدرک تحصیلي :حداقل کارشناسي ارشد ساخت و تولید یا متالورژي
مرتبه علمي :استادیار /مربي
سوابق تدریس :حداقل  5سال
سوابق تجربي :اولویت با افراد فعال در عرصه صنعت ميباشد.
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس مواد ،عملیات حرارتي و آزمایشگاه
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسبر اساس کالس  15نفره:
 کالس مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور کوره عملیات حرارتي  6لیتري  11111درجه سانتيگراد و کوره عملیات حرارتي مذاب نمک  3لیتري  1111درجهسانتيگراد ،وان کوئنچ  81تا  111لیتري آب و روغن ،سختيسنج یونیورسال راکول ،برینل و ویکرز ،میکروسکوپ نوري
متالوگرافي با بزرگنمایي  ،1251میز متالوگرافي دانشجویي  8نفره و پولیشر مکانیکي
 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،کار عملي در آزمایشگاه
 روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع عیبو ))...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 ،تولید نمونه کار (انواع دستساختهها) ،تهیه گزارشکار و آزمون عملي در طول ترم
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 -6-3درس استاتیک
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

3
48

1
1

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :فیزیک مکانیک
همنیاز- :

هدف کلي درس :شناسایي نیروهاي وارده بر سیستمهاي 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 سیستمهاي بینالمللي رایج ( )MKSو
1

منسوخ شده ( ،)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 دو بعدي (قائم و غیر
2

قائم) و سه بعدي (قائم) ،مؤلفههاي برداري و اسکالر یک بردار در دستگاه مختصات دو بعدي قائم

4

-

و غیرقائم و سه راستاي محورهاي متعامد ،بردار واحد ،اندازه بردار ،کسینوسهاي هادي یک
بردار در دستگاه مختصات سه بعدي 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 ،سیستمهاي همارزي نیروها (تبدیل نیرو

5

-

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

استاتیکي در حالت دو بعدي ،شناسایي انواع تکیهگاههاي سهبعدي ،تعادل سهبعدي (نیروهاي همرس

9

-

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

خرپاها (روش مفصل و روش مقطع) ،معین یا نامعین بودن خرپا از نظر 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
6

نیروهاي توزیعي و انواع آن (خطي ،سطحي و حجمي) ،شدت توزیع نیرو و واحد مربوط به
هرکدام از انواع توزیعها ،قضیه وارینیون ،نحوه محاسبه برایند نیروي توزیعي و موقعیت مرکز بار
28

6

-

(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)
انواع تیرها از نظر نوع تکیهگاههایشان و نیروهاي داخلي (با جهات قراردادي مثبت و منفي
7

هرکدام) در آنها ،انواع بارگذاري عرضي (نقطهاي ،گسترده یکنواخت ،گسترده غیریکنواخت و

6

-

مرکب) ،نیروي محوري و برشي 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
8

صنعت ،زاویه اصطکاک لغزشي و غلتشي و بررسي اصطکاک در حالتهاي مختلف حرکت
(قبل از حرکت و بعد از حرکت) ،ضریب اصطکاک بین مواد مختلف (فلز با فلز ،فلز با چوب

6

-

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
9

سطوح گسسته و مرکب حول محورهاي  xو  ،yگشتاور قطبي سطح حول محور  ،zقضیه انتقال

4

-

محورها و شعاع چرخش سطح
48

جمع

-

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 تبدیل واحدهاي نیرو ،جرم ،طول در سیستمهاي مختلف به هم محاسبه تصویربردار در هر راستا ،محاسبه مؤلفههايبرداري ناشي 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 سیستمهاي
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

29

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

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 تجارب)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.
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس استاتیک

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسکالس 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
31

 -7-3درس مقاومت مصالح و آزمایشگاه
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :استاتیک
هم نیاز- :

نظري

عملي

2
32

1
32

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

دانش :مفهوم مقاومت مصالح ،تنش قائم ،تنش برشي و کاربرد آن در حل سیستمهاي
ساده ،تنش قائم و برشي ایجاد شده در مقاطع مورب در بارگذاري محوري ،تجزیه و
تحلیل 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 تعریف آنها) ،بررسي منحنيهاي تنش-کرنش مواد مختلف (آلومینیوم ،مس،
1

برنج ،پالستیک ،الستیک ،فوالد سختکاري شده ،چدن ،بتن و )...و مقایسه آنها باهم

7

11

تعیین تنش حد سیالن در منحنيهاي فاقد محدوده سیالن و تغییر طول و رابطه آن با تنش
در اعضاي تحت بارمحوري
مهارت :توانایي انجام آزمایش کشش و فشار بر روي انواع مواد مختلف طبق استانداردهاي
مربوطه ،رسم منحني تنش و کرنش براي یک ماده مشخص ،محاسبه مدول االستیسیته،
شناسایي و مشخص کردن تنشهاي شاخص 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
شناسایي تنش برشي در انواع اتصاالت پیچي ،جوشي ،پرچي و چسبي و محاسبه تنش
2

برشي مجاز و تنش نهایي و ضریب اطمینان و راندمان اتصال در آنها
مهارت :توانایي انجام آزمایش تنش برشي روي مواد مختلف و رسم نمودار تنش برشي و
کرنش زاویهاي و تعیین مدول صالبت آنها
31

7

8

دانش :شناسایي انواع تیرهاي معین و نامعین و تعیین قابلحل بودن و نبودن آنها از نظر
استاتیکي ،حل مسائل نامعین از درجه یک ،رسم منحني نیروي محوري ،برشي و گشتاور
خمشي در طول تیر تحت بارگذاري عرضي به روش دیفرانسیلي و محاسبه مقدار و
موقعیت ماکزیمم گشتاور خمشي در طول تیر ،تنش چند محوره مقدماتي و نسبت
3

پواسون ،دایره مور و نحوه رسم آن در تنش دو محوره و محاسبه تنشهاي اصلي و تنش

8

4

برشي ماکزیمم و تنش حرارتي در میلههاي یکسر گیردار یکسر فاصلهدار و دوسر گیردار
مهارت :توانایي انجام آزمایش خمش و 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 درجه یک و
حل مسائل مربوطه ،معرفي تنش برشي در اعضاي مدور توپُر و توخالي و جدار نازک و
محاسبه تنش برشي در مقاطع فوق ،معرفي فنرهاي مارپیچ و محاسبه تنش برشي در مقطع
4

سیم فنر ،خمش در تیرهاي ساده و محاسبه تنش خمشي و شعاع انحناء در تیرهاي ساده و

11

11

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.
32

جمع

32

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
تتبدیل واحدهاي تنش به یکدیگر ،توانایي محاسبه انواع تنش و تغییر طولها و تغییر مکانها در اعضاي سیستمهايمکانیکي تحت بارگذاري در محدوده مسائل معین و نامعین از درجه یک 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 درجه یک استاتیکي و جدار نازک ،محاسبه تنش برشي در مقطع سیم فنر ،محاسبه تنش خمشي در تیرهاي تحت ممان
خالص و شعاع انحناي تیر و محاسبه تمرکز تنش در کشش ،پیچش و خمش شایستگيهاي - -مسئولیتپذیري و رعایت
اخالق حرفهاي
32

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

سال انتشار

عنوان منبع
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

Mechanics of Mterials
Second Edition

Andrew pytel & Jaan
Kiusalaas

مقاومت مصالح (ایگور پوپوف)

مترجم

مؤلف

شاپور طاحوني

Publisher,
Global
Engineering:
Christopher M.
Shortt
موسسه انتشاراتي
پارس آیین

2112

2112
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د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)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 درسبر 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 ونوپ ،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
33

 -8-3درس هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

2
32

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :
هم نیاز- :

هدف کلي درس :آشنایي با اجزاي مختلف و طراحي مدارهاي هیدرولیکي و نیوماتیکي و خصوصیات آنها و انجام برخي
محاسبات مربوطبه بعضي از اجزاي سیستم

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

دانش :تعریف اتوماسیون ،ویژگيهاي اتوماسیون (مزایا و معایب) ،موارد استفاده از اتوماسیون،
تعریف فشار (فشار نسبي ،مطلق ،فشار هیدرو استاتیکي ،واحدهاي فشار در سیستم آحاد
مختلف و تبدیل آنها به هم) ،مفهوم هیدرولیک و کاربرد آن در صنعت ،قانون برنولي ،تعریف
1

ویسکوزیته ،شناسایي واحدهاي ویسکوزیته ،روشهاي اندازهگیري ویسکوزیته و سیال هیدرولیک

2

3

(مشخصات سیال هیدرولیک)
مهارت :بررسي قانون پاسکال و برنولي با استفاده از آزمایشهاي مربوطه و اندازهگیري
ویسکوزیته
دانش :شناسایي پمپهاي هیدرولیکي (جابجایي مثبت و غیر مثبت ،با جریان ثابت و متغیر ،اجزاي
مختلف و عملکرد هرکدام از اجزاي پمپها ،مکانیزم کار پمپها ،محاسبه راندمان حجمي ،راندمان
2

مکانیکي و راندمان کلي ،بررسي منحنيهاي مربوط به ویژگي پمپها مانند مقادیر نشتي ،راندمان
حجمي و راندمان کلي انواع پمپها) و عالئم استاندارد نشانگر پمپها در مدار

3

3

مهارت :اندازهگیري راندمان حجمي ،مکانیکي و کلي انواع پمپها و رسم نمودارهاي شاخص
آنها و شناسایي قسمتهاي مختلف پمپها با باز کردن و بستن آنها
دانش :معرفي مخزن و متعلقات و قسمتهاي مختلف آن ،سیلندر و پیستون هیدرولیکي و انواع
آن ،نحوه نصب سیلندرها ،اجزاي مختلف سیلندر هیدرولیکي ،محاسبه نیروي هیدرولیکي در
رفت و برگشت پیستون ،محاسبه سرعت و حجم سیال جابهجا شده توسط سیلندر ،انبارهها
(انواع انبارهها ،قسمتهاي مختلف آنها و کاربردهاي آنها در مدارهاي هیدرولیک)،
فشارسنجها (تعریف ،انواع ،قسمتهاي مختلف و طرز کار فشارسنج) ،فرمانهاي هیدرولیک
3

(شناسایي و بررسي انواع فرمانهاي هیدرولیکي و قسمتهاي مختلف آن ،شناسایي مکانیزم
کار و کاربردهاي مختلف آن در صنعت) ،شناسایي انواع مدار فرمان ،شناسایي انواع روغنهاي
هیدرولیک ،شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوقالذکر در مدار
مهارت :شناسایي اجزاي مختلف مخزن هیدرولیک و توانایي باز کردن و بستن اجزاي مخزن،
شناسایي انواع فشارسنجها و نحوه کار و بستن آنها در مدار هیدرولیکي و شناسایي انواع
انبارهها

34

3

3

دانش :خطوط انتقال انرژي (تعریف هیدرودینامیک ،قانون عبور جریان ،جریان انرژي
هیدرولیکي ،افت انرژي ،بررسي عوامل مؤثر در افت انرژي در لوله و اتصاالت و شناسایي
اجزاي تشکیلدهنده خطوط انتقال انرژي) ،تعیین قطر لولههاي انتقال انرژي با استفاده از
4

جداول و منحنيهاي مربوطه ،انواع لولهها و اتصاالت و خصوصیات هرکدام و موارد کاربرد

2

3

آنها ،ساختمان ،طرز کار ،ویژگيها و موارد کاربرد هرکدام از فیلترها ،صافيها ،انبارهها و
آببنديها و شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوقالذکر در مدار
مهارت :اندازهگیري افت فشار در مدار
دانش :شیرهاي هیدرولیکي (تعریف و شناسایي انواع شیرهاي هیدرولیکي کنترل جهت ،جریان،
فشار و پردازشگر ،بررسي ساختمان شیرهاي هیدرولیکي و طرز کار آنها) ،شیرهاي سروو (ساختمان،
عملکرد و کاربردهاي آنها در صنعت) ،موتورهاي هیدرولیک (شناسایي کار و انواع موتورهاي
5

هیدرولیک ،نحوه عملکرد و منحنيهاي ویژگيهاي مربوطه و مثالهایي از گستره و موارد استفاده

11

18

از هرکدام) و شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوقالذکر در مدار
مهارت :طراحي و کار با مدارهاي هیدرولیکي و بررسي و مقایسه گشتاور هیدروموتور با
الکتروموتور
دانش :مفهوم نیوماتیک و تفاوت آن با سیستمهاي هیدرولیک ،مفهوم رطوبت نسبي ،ویژگي هواي
مورداستفاده در سیستمهاي نیوماتیک ،انواع خشک کردن هاي هوا ،آمادهسازي هوا براي استفاده در
مدار نیوماتیک ،کمپرسور (انواع ،مکانیزم عملکرد ،محاسبات و منحنيهاي مربوط به محاسبه ظرفیت
6

کمپرسور) ،انواع شبکههاي توزیع هوا در سیستمهاي نیوماتیک ،موتورهاي نیوماتیکي (ساختمان،

11

18

عملکرد ،ویژگيها و موارد کاربرد آنها) ،مدارهاي نیوماتیکي (شناسایي اجزاي مدارهاي نیوماتیکي
و طراحي مدارها) و شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوقالذکر در مدار
مهارت :طراحي و کار با مدارهاي نیوماتیکي
دانش :ایمني و بهداشت (شناسایي موارد مربوط به ایمني کار با سیستمهاي هیدرولیکي و نیوماتیکي
7

و شناسایي اصول بهداشت فردي مربوط به کار با سیستمهاي فوق)

2

مهارت:
8

بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.
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48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 شناسایي اجزاي مدارهاي هیدرولیکي و نیوماتیکي ،توانایي انجام برخي محاسبات مربوط به پمپها راندمان حجمي،مکانیکي و کلي و اندازهگیري آنها ،توانایي انجام محاسبات مربوط به اتالف انرژي در اجزاي سیستمهاي هیدرولیکي و
نیوماتیکي (لوله ها ،شیرها ،زانویيها ،سهراهيها و  ،)...انتخاب پمپ مناسب براي مدار و تعیین قطر لولهها و توانایي طراحي
انواع مدارهاي هیدرولیکي و نیوماتیکي
 مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي35

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
هیدرولیک صنعتي (طراحي
سیستمهاي هیدرولیک جلد  1و
)2
مباني نیوماتیک (کاربرد هواي
فشرده در صنعت)
هیدرولیک و نیوماتیک
Power Hydraulics

مؤلف

ناشر

مترجم

انتشار

حسین دالیلي و احمدرضا

حسین دالیلي و

مدینه

احمدرضا مدینه

گروه صنعتي MARTONAIR

فرامرز خضرایي

پرتونگار

تیمور اشتري

انتشارات فني

نخعي

ایران

هري اِل .استوارت
Michael J. Pinches,
John G. Ashby

36

سال

کانون پژوهش

Prentice-Hall

1381

1376
1379
1996

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)مرتبه علمي :مربي یا استادیار رشته تحصیلي مهندسي مکانیک
سوابق تدریس :حداقل سه سال سابقه تدریس درس هیدرولیک و آزمایشگاه هیدرولیک
سوابق تجربي :حداقل دو سال سابقه کار در صنایعي که ارتباط عمده با مدارهاي هیدرولیک و نیوماتیک دارند و داراي
گواهینامه دورههاي پیشرفته از شرکت FESTO
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسبر اساس کالس  15نفره
کالس تئوري داراي تخته سفید و ویدئو پروژکتور ،آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک با بوردهاي مجهز به انواع شیرهاي
هیدرولیک و نیوماتیک (کنترل جهت ،جریان ،فشار و پردازشگر) ،انواع عملگرهاي خطي و دوراني ،انواع مختلف اجزاي یک
مدار هیدرولیک و نیوماتیک (فیلترها ،صافيها ،انبارهها ،شیرهاي سروو) و انواع وسایل اندازهگیري و عیبیابي مربوط به
مدارهاي هیدرولیک و نیوماتیک

 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهش ،کار گروهي و مطالعه موردي

 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 ،آزمون کتبي ،عملکردي ،آزمون شناسایي (عیبیابي ،رفع عیب و  ،)...انجام کار در محیطهاي
شبیهسازي شده ،تولید نمونه کار (انواع دستساختهها) پرسشهاي عملي و انشایي و مشاهده رفتار
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 -9-3درس زبان فني
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :زبان خارجي

نظري

عملي

2
32

1
1

همنیاز- :
هدف کلي درس :آشنایي با معادلهاي انگلیسي انواع روشهاي تولید ،انواع ابزار و دستگاههاي تولیدي ،قسمتهاي مختلف
دستگاههاي تولیدي ،آشنایي با نحوه گرفتن اطالعات درباره ابزارها و دستگاههاي تولیدي از کاتالوگهاي آنها

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري (ساعت)
ردیف

رئوس محتوا

1

وظایف یک کارگاه ماشینکاري عمومي :ردهبندي شغلها در یک کارگاه ماشینکاري

نظري

عملي

1

-

(نیمه ماهر ،ماهر ،کاردان و حرفهاي)
2

ایمني در کارگاه :ایمني در محیط کار و در ارتباط با کار با انواع ابزار و دستگاههاي مربوط

1

-

به ماشینکار
3

نقشهکشي :عالئم مختلف نقشهکشي (اندازهگذاري ،تولرانسهاي ابعادي ،تولرانسهاي
هندسي ،مواد ،عملیات حرارتي ،جوشکاري ،صافي سطوح ،مقیاس نقشه و ویرایش نقشه)،

3

-

انواع نقشهها (قطعه ،مونتاژي ،جزئیاتي و انفجاري) ،انواع برشها و اندازه کاغذ نقشه
اندازهگیري و کارهاي طراحي اولیه :معرفي انواع ابزارهاي اندازهگیري (خطکشها،
4

میکرومترها ،کولیسها ،زاویهسنجها ،فرمانها ،راپورترها ،ساعتهاي اندازهگیري و  )...و

2

-

کارهاي طراحي اولیه
5

ابزارهاي دستي :گیرهها ،انبرها ،آچارها ،پیچگوشتي ها ،چکشها ،مغار و قلم ،کماناره،

2

-

سوهان ،برقو ،قالویز ،حدیده و پرداختکاري
6

اتصاالت :اتصاالت رزوهدار ،اتصاالت بدون رزوه (انواع خارها ،انواع پینها ،انواع

2

-

پرچها و چسبها)
7

قید و بندها و مایعهاي خنک کاري :انواع راهنماها ،انواع قید و بندها ،انواع مایعهاي
خنک کاري

2

-

سوراخکاري :انواع دستگاههاي سوراخکاري ،انواع متهها ،نگهدارنده هاي متهها ،انواع
8

گیرهها ،انواع کلمپها ،سرعت برشي و سرعت پیشروي ،زوایاي مته و تیزکاري آن،
انواع سوراخها و برقکاري ماشیني)

38

2

-

تراشکاري :اندازه دستگاه تراش ،بخشهاي مختلف دستگاه تراش ،ابزارهاي جانبي و
ملحقات دستگاه تراش ،زوایاي مختلف قلمتراش ،انواع عملیات براده برداري قابل
9

اجرا با دستگاه تراش (رو تراشي ،پیشاني تراشي ،فرم تراشي ،مخروطتراشي ،پیچ-

3

-

تراشي ،داخلتراشي ،سوراخکاري معمولي و عمیق ،آجزني و  ) ...و انواع دستگاههاي
تراش
فرزکاري :انواع دستگاههاي فرز ،قسمتهاي مختلف دستگاه فرز ،عملیات مختلف
11

قابل اجرا بر روي دستگاههاي فرز مختلف ،ابزار براده برداري در دستگاه فرز و

3

-

کاربردهاي مختلف آنها ،ابزار و دستگاههاي جانبي دستگاه فرز

11

12

صفحهتراشي :تعریف صفحهتراش ،قسمتهاي مختلف صفحهتراش ،انواع دستگاه
صفحهتراش و انواع عملیات قابل اجرا بر روي صفحهتراش
سنگزني غیردقیق و اره کاري :انواع سنگ روي میزي و ایستاده و نواري ،سنگ
تیزکن ها و انواع مختلف ارهها-

1

-

2

-

سنگزني دقیق :انواع دستگاههاي سنگزني ،قسمتهاي مختلف دستگاههاي سنگزني،
13

فیکسچرها و لوازم جانبي دستگاههاي سنگزني ،انواع سنگهاي سنباده (ساختار،
سختي ،وسایل تیزکاري سنگ سنباده) ،انواع مواد خنک کاري مورداستفاده و انواع

2

-

عملیات سنگزني (استوانه ،فلنج ،داخلي ،بدون مرغک ،فرم ،رزوه و )...
مواد و عملیات حرارتي :تقسیمبنديهاي اصلي و فرعي فلزها ،استانداردهاي شناسایي
14

فوالدها ،مواد فلزي مقاوم در برابر حرارت ،مواد غیرفلزي ،تعریف عملیات حرارتي ،فلزات

2

-

عملیات حرارتي شونده ،انواع عملیات حرارتي و سختي سنجي
15

کنترل کیفیت :تقسیمبندي کنترل کیفیت ،تکنیکهاي کنترل کیفیت با روشهاي غیر مخرب
و سایر روشهاي کنترل کیفیت

2

-

و اتوماسیون :تکنولوژي تولید به کمک کامپیوتر ،موقعیتیابي در کنترل CNCدستگاههاي
16

 ،امتیازها و معایب استفاده از  ،NCبرنامهنویسي ماشینهاي NCعددي ،سیستمهاي حرکتي

2

-

NC
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ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارتهاي:
 آشنایي با کلمات التین مفاهیم آموختهشده تا دوره کارداني پیوسته در رشته ساخت و تولید ،توانایي استفاده از کاتالوگ-هاي التین در حیطه رشته ساخت و تولید
 -امانتداري و مسئولیتپذیري

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
Machining Fundamentals,
11th Edition
Introduction To Basic
Manufacturing Processes And
Workshop Technology
Cutting tool Applications

مترجم

مؤلف
& John R. Walker
Bob Dixon
Rajender Singh
Jr. CMfge George
Schneider

ناشر

سال انتشار

G-W Publisher
New Age
International
Ltd.
MCGraw Hill

2119
2116
2112

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)مدرک تحصیلي :دکتري ساخت و تولید /کارشناسي ارشد ساخت و تولید
مرتبه علمي :استادیار /مربي
سوابق تدریس :حداقل  2سال
سوابق تجربي :اولویت با افراد فعال در عرصه صنعت ميباشد.
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس زبان فني
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسکالس معمولي مجهز به .Data Projector
 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،تمرین و تکرار ،پروژهاي ،کار گروهي ،مطالعه موردي ،در همه ردیفهاي تدریسي ،آشنایي با کلمات پرکاربرد در
آن زمینه در اولویت اول است و ترجمه یا مطالعه تمامي مطالب بر عهده دانشجو است.
 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 ،آزمون کتبي و پوشه مجموعه کار
41

 -11-3درس طراحي اجزاء ماشین
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :مقاومت مصالح و آزمایشگاه
هم نیاز- :

نظري

عملي

2
32

1
1

هدف کلي درس :محاسبات موردنیاز اجزاء مکانیکي و انتخاب صحیح آنها

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

2

-

2

معیارهاي تسلیم و خستگي

2

-

3

طراحي محورها و شفتها

6

-

4

شناسایي و انتخاب انواع یاتاقانها

1

-

5

طراحي و انتخاب یاتاقانهاي لغزشي شعاعي و محوري

2

-

6

طراحي و انتخاب یاتاقانهاي غلتشي

2

-

7

عوامل مؤثر و محاسبات الزم در انتخاب اتصاالت خار ،واشر ،گوه ،پین و ضامن

3

-

8

طراحي اتصاالت پیچ و مهره

3

-

9

طراحي و محاسبات اتصاالت جوشکاري و لحیمکاري

3

-

11

طراحي و محاسبات اتصالت اصطکاکي (فشاري و مخروطي)

2

-

11

طراحي و محاسبات اتصاالت پرچ

2

-

12

طراحي و محاسبات انتقال نیرو در کالج و کوپلینگ

2

-

13

چرخدندههاي اینولوتي و روش انتخاب مدول

2

-

14

بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.

-

-

32

-

1

انتخاب مواد براي اجزاء ماشین (سختي ،مقاومت به ضربه ،مقاومت در برابر دما ،تأثیر روش
تولید مواد ،تأثیر عملیات حرارتي)

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
طراحي و انتخاب صحیح اجزاء ماشین مطرحشده در محتوا -امانتداري ،مسئولیتپذیري و حل مسئله

41

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
Shigley’s Mechanical
Engineering DesignNinth Edition
طراحي اجزاء ماشین شیگلي
ویرایش نهم
طراحي اجزاء ماشین

مترجم

مؤلف
Richard G. Budynas - J.
Keith Nisbett
Richard G. Budynas - J.
Keith Nisbett
م.اف اسپاتز ،تي اي .شاپ و
ال .اي .هدرن برگر

ناشر

سال انتشار

McGrawHill
ایرج شادروان
هدایت موتابي

2111

نوپردازان

1395

آشینا

1394

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)حداقل کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک باسابقه تدریس استاتیک و مقاومت و حداقل سابقه تدریس  5سال
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس طراحي اجزاء ماشین
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسکالس مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور

 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي و کاربردي
 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...
تکلیف ،پروژه طراحي ،امتحان میانترم و امتحان پایانترم
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 -11-3درس نقشهکشي صنعتي
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :
هم نیاز- :

هدف کلي درس :توانایي ترسیم نقشههاي صنعتي و تولیدي و اجراي اصول نقشهکشي بر روي آنها و استخراج اطالعات
موردنیاز ساخت قطعات از روي نقشههاي صنعتي

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

دانش :انواع نقشههاي فني (دستي ،مرکب ،هندسي ،شماتیک ،تصویر مجسم و انفجاري) و
1

مدارک ترسیمي در پروژههاي مهندسي مکانیک

4

-

مهارت:
دانش :مفاهیم نماها در نقشه ،انواع برش در نقشه ،روشهاي ترسیم نقشه در سیستم
آمریکائي و اروپایي )(ISO 128
2

2

6

مهارت :ترسیم نماها در نقشه ،ترسیم انواع برش در نقشه و ترسیم نقشه در سیستم آمریکائي
و اروپایي )(ISO 128
دانش :نقشههاي اجزاي ماشین (پیچ و مهره ،یاتاقانهاي غلتشي و لغزشي ،شفت ،چرخدنده،
3

فنر ،واشر ،پین ،خار و بادامک)

2

5

مهارت :ترسیم انواع دندانه پیچ و مهره و ترسیم چرخدندههاي ساده و مارپیچ
دانش :نشانههاي اندازهگذاري ،روشهاي اندازهگذاري نماها ،استانداردهاي اندازهگذاري
( )ISO128-129و نشانههاي پاي نقشه
1

4

6

مهارت :کاربرد نشانههاي اندازهگذاري در نقشه ،اندازهگذازي نقشه با سبکهاي مختلف،
استفاده از استانداردهاي ( )ISO128-129در نقشه و استفاده از نشانههاي پاي نقشه

5

دانش :تولرانسهاي ابعادي و انطباقات ()ISO286, ISO2768
مهارت :کاربرد تولرانسهاي ابعادي در نقشه مطابق با ( )ISO2768و کاربرد عالئم انطباقي
43

1

5

در نقشه ()ISO286
دانش :مفهوم نشانههاي تولرانس هندسي و روشهاي تولرانسگذاري هندسي نقشهها
6

()ISO1111

2

5

مهارت :تولرانسگذاري هندسي در نقشه و استخراج اطالعات از نقشه
دانش :مفاهیم صافي سطح ( ،)ISO1312جدولهاي تبدیل  Raو  Rzبه یکدیگر و روش-
هاي درج نشانههاي صافي سطح در نقشه
1

7

5

مهارت :ترسیم نشانههاي صافي سطح در نقشه ،تبدیل معیارهاي  Raو  Rzبه یکدیگر و
استخراج اطالعات از نقشه
دانش :مفهوم نشانههاي جوشکاري در نقشه و سازهها در استاندارد  ISOو نشانههاي
جوشکاري در استانداردهاي مختلف
2

8

5

مهارت :کاربرد نشانههاي جوشکاري در نقشه ،استخراج اطالعات از نقشههاي جوشکاري و
تبدیل نقشههاي جوشکاري سایر استانداردها به استاندارد ISO
دانش :نقشهخواني نقشههاي اجرائي ،ترکیبي ،انفجاري ،کارگاهي ،نقشههاي فرایند تولید و
نقشه انواع قالبها
1

9

11

مهارت :استخراج اطالعات از جداول نقشههاي ترکیبي و تفسیر نقشههاي اجرائي ،ترکیبي،
انفجاري ،کارگاهي ،نقشههاي فرایند تولید و نقشه قالبها
11

بازدید از واحد طراحي و نقشهکشي کارخانجات تولیدي
16

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارتهاي:
 شناخت قطعات از روي نقشه و استخراج اطالعات موردنیاز براي ساخت آنها -شایستگيهاي غیرفني :مسئولیتپذیري و امانتداري

44

48

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

عنوان منبع
مرجع کامل نقشهکشي صنعتي
مرجع کامل جداول استاندارد ماشین-
کشيطراحي
سازي و
صنعتي 2
نقشه

مترجم

 BRUCKE,عبداهلل ولي نژاد و
 HEIDRONمحمد نصیرينیا

ناشر

سال انتشار

طراح

 Ulrich Fisherمحمدرضا عباسي سها دانش
دانشگاه علم و

حبیباله حدادي

صنعت

1387
1388
1389

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)مدرک دانشگاهي و رشته تحصیلي (مهندسي مکانیک)
لیسانس با حداقل  21سال سابقه آموزشي و فوقلیسانس  7سال
مسلط به نقشهکشي صنعتي و نرمافزارهاي طراحي
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس نقشهکشي صنعتي
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسبر اساس کالس حداکثر  15نفره
 کارگاه و اتاق نقشهکشي با نور مناسب میز نقشهکشي با وسایل ترسیم براي هر نفر مستندات مربوط به استانداردهاي مربوطه ویدئو پروژکتور و وسایل مربوطه دفترچه راهنماي ماشینهاي ابزار و تجهیزات کارگاهي (انواع نقشههاي صنعتي ،کارگاهي ،تولیدي ،قالب و قید و بندها) روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،اجراي کار عملي ،پرسش و پاسخ
 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...
آزمون کتبي (عملي) ،مشاهده ،تهیه نقشه و پروژه
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 -12-3درس طراحي به کمک رایانه
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز :نقشهکشي صنعتي
همنیاز- :

نظري

عملي

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

48

هدف کلي درس :یادگیري روشهاي مدلسازي قطعات مکانیکي ،مونتاژ و تهیه نقشههاي مهندسي و ساخت با استفاده از
یکي از نرمافزارهاي بهروز CAD

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري عملي

دانش :نقش  CADدر صنعت (توضیحاتي در مورد سیستمهاي  CIMو جایگاه
1

نرمافزارهاي  CADدر این سیستمها ،خصوصیات پارامتریک بودن نرمافزارهاي  CADو
مزایاي استفاده از آنها)

1

-

مهارت:
دانش :فرمانهاي محیط  ،Sketchتوضیح جزئیات هرکدام از مدیریت خصوصیت
( )Property Mnagerهاي مربوط به اندازهگذاري هوشمند (،)Smart Dimension
اندازهگذاري خودکار (با انتخاب عنصر) ( ،)Auto Insert Dimensionورود عدد اندازه
همزمان با رسم طرح دستي ( ،)Sketch Numeric Inputنمونهسازي خطي ( Linear
 ،)Patternنمونهسازي دایرهوار ( ،)Cicular Patternخطوط نرم ( ،)Splineبیضي
(( ،)Ellipseواردکردن) متن (در محیط اسکچ) ( ،)Textصفحه (کمکي در محیط طرح
دستي سهبعدي) ( ،)Planeنقطه ( ،)Pointمنحني ناشي از تقاطع ( Intersection
 ،)Curveابزار کاري خطوط نرم ( ،)Spline Toolsجابجایي/دوران/تکثیر/بزرگنمایي و
کوچک نمایي/کش آوردن (،)Move/Rotate/Copy/Scale/Stretch Entities
دسترسي آسان ( ،)Quick Snapطرح دستي سریع ( ،)Rapid Sketchطرح دستي سایه
2

زده شده ( ،)Shaded Sketch Contourساخت مسیر (در محیط طرح دستي) ( Make
 ،)Pathتغییر اندازه سریع (در محیط اسکچ) ( ،)Instant 2Dجابجایي (محیط بسته یا باز) بر
روي صفحات انحنادار ( ،)Offset on Surfaceتقسیم یک عنصر (اسکچ) به دو قسمت
( ، )Split Entitiesتقسیم یک عنصر (اسکچ) به چند قسمت مساوي (،)Segment
جداسازي قسمتهاي تقسیمشده اسکچ از هم (،)Detach Segments on Drag
جایگزیني عنصر (اسکچ) ( ،)Replace Entityطرح دستي سهبعدي ( ،)3D Sketchتغییر
زاویه مماس بین دو قوس دایرهاي ( ،(Revers Endpoint Tangenرسم طرح دستي سه-
بعدي بر یک سطح هموار ( ،)3D Sketch on Planeمنحنيهاي تابع سطح ( Face
 ،)Curvesتغییر حالت کل عناصر یک طرح دستي (بزرگنمایي ،چرخش و حرکت
( ،(Modify Sketchحرکت عناصر طرح دستي ضمن حذف قیود آن ( No Solve
 )Moveو طرحهاي دستي از پیش ذخیرهشده ()Blocks
46

3

11

مهارت :توانایي رسم انواع طرحهاي دستي با توجه به دستورات متعدد و متنوع محیط
 ،Sketchتعریف قیود و روابط ( )Relationsو اندازهگذاري و تعریف کامل آنها ( Fully
)Defined
دانش :فرمانهاي محیط  ،Partایجاد حجم به روش روي همگذاري یا برداشتن ممتد یک
سطح در راستاي خط مستقیم ( ،)Extruded & Extruded Cutایجاد حجم با افزودن
حجم ناشي از دوران یک سطح حول یک محور یا کاستن حجم به روش بُرش با دوران یک
سطح حول یک محور ( ،)Revolved & Revolved Cutایجاد حجم با افزودن یا با
کاستن حجم به روش جاروب کردن یک سطح در امتداد یک منحني ( Swept & Swept
 ،)Cutایجاد حجم با افزودن به روش روي همگذاري یا کاستن به روش برداشتن سطوح با
مقاطع مختلف در راستاي یک منحني ( ،) Lofted & Lofted Cutایجاد انواع سوراخ-
ها با ویژگي هاي مختلف فني (پیچ ،خزینه استوانه اي و مخروطي و Hole ( )...
 ،)Wizardپَخزني ( ،)Chamferقوس زني (لبههاي تیز) ( ،)Filletنمونهسازي خطي
( ،)Linear Patternنمونهسازي دایرهوار ( ،)Circular Patternنمونهسازي آینهاي
( ،) Mirrorایجاد شیب در سطوح مدل سه بعدي ( ،) Draftتقویت (قطعات ضعیف)
( ،)Ribپوستهاي کردن (وجوه مدل سهبعدي) ( ،)Shellایجاد هندسه مبنا (نقطه ،محور،
صفحه و مبدأ مختصات) ( ،)Reference Geometryنماهاي استاندارد ( Standard
 ،)Viewبرش با پروفیلهاي مختلف (بدون مسیر یا منحني راهنما) (،)Boundary Cut
ایجاد سوراخ ساده ( ،)Simple Holeایجادگنبد ( ،)Domeنمونهسازي با تبعیت از منحني
3

( ،)Curve Driven Patternنمونهسازي بر روي نقاط با مختصات نامشخص ( Sketch
 ،)Driven Patternنمونهسازي با تبعیت از نقاط با مختصات مشخص ( Table Driven
 ،)Patternنمونهسازي با الگوي از پیش تعیینشده قبلي ( ،)Fill Patternنمونهسازي متغیر
( )Variable Patternبرجستهسازي بر روي سطوح (تخت و انحنادار) ( ،)Wrapایجاد
حجم ناشي از تداخل سطوح (تخت ،انحنادار و احجام) ( ،)Intersectایجاد صفحه برش
دلخواه در محیط گرافیکي ( ،)Live Section Planeامکان تغییر اندازه روي مدل در
محیط گرافیکي ( ،)Instant 3Dایجاد انحناي آزاد بر روي یک سطح تخت یا غیر تخت
( ،)Freeformایجاد سوراخهاي متنوع ( ،)Advanced Holeایجاد سوراخ رزوه دار
( ،)Threadایجاد زیرمجموعه هایي با ویژگيهاي مختلف در یک قطعه با ایجاد تغییر در مسیر
طراحي ( ،)Configurationایجاد زیرمجموعه هایي با ویژگيهاي مختلف به کمک جدول
طراحي ( ،)Design Tableجابه جایي ،انتقال و چرخش سطوح ( ،)MoveFaceایجاد
حجم گنبدي ( ،) Domeایجاد حجم مکمل ( ،) Indentایجاد پیچ و خم هاي موضعي در
قطعات ( ،)Flexتقسیم یک بدنه به چند بدنه ( ،)Splitترکیب چند بدنه باهم
( ،)Combineاتصال دو قطعه به هم در محیط مونتاژي ( ،)Joinایجاد حجم ناشي از
تقاطع ( ،)Intersectحذف یک بدنه ( ،) Delete Bodyشکل خطوط مورداستفاده
( ،)Line Formatایجاد منحنيها ( )Curvesو حرکت دادن و تکثیر بدنه
()Move/Copy Body
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5

16

مهارت :توانایي ایجاد حجمهاي سهبعدي مختلف با استفاده از دستورهاي متعدد و متنوع محیط
مدلسازي سهبعدي
دانش :محیط مونتاژ ( ،)Assemblyانواع قیدهاي محیط مونتاژي ( ،)Matesعملکرد آنها
و عناصري که ميتوانند با انواع قیدها باهم مرتبط شوند ،مدیریت خصوصیات ( Property
 )Managerمحیط مونتاژي ،پیکربندي در محیط مونتاژي ( Assembly
 ،)Configurationکار با محیط مونتاژي از پایین به باال و از باال به پایین ( Bottom-Up
 ،)& Top-Downواردکردن قطعه و مونتاژ به محیط مونتاژي ( Insert Components,
 ،)New Part New Assembly, Copy With Matesانواع نمونهسازيها
( )Patternدر محیط مونتاژي ،مونتاژ هوشمند اتصاالت ( ،)Smart Fastnerحرکت و
چرخش اجزاء ( )Move & Rotate Componentsویرایش قطعه در محیط مونتاژ
4

( ،)Edit Componentپنهان کردن و نمایاندن قطعات ( Show Hidden
 ،)Componentsکار روي خصوصیات مونتاژيها ( ،)Assembly Featuresایجاد

4

12

هندسه مبنا در محیط مونتاژ (نقطه ،محور ،صفحه و مبدأ مختصات) ( Reference
 )Geometryتهیه مدل انفجاري از مونتاژ ( ،)Exploded Viewظاهر کردن تداخلها در
مونتاژ ( ،)Interference Detectionکنترل لقيها بین قطعات ( Clearance
 ،)Verificationکنترل همراستایي سوراخها ( )Hole Alignmentو خصوصیات مربوط
به جرم مونتاژ ()Mass Properties
مهارت :سوار کردن مدلهاي منفرد سهبعدي تهیهشده در محیط مدلسازي و نیز مونتاژهاي
تهیهشده در محیط مونتاژ به هم تهیه مدلهاي انفجاري و انیمیشن از مونتاژ و دمونتاژ قطعهها
به هم با استفاده از دستورهاي متعدد و متنوع محیط مونتاژ
دانش :محیط  ،Drawingدستورهاي مربوط به تهیه سه نما از مدل ( Standard 3
 ،)Viewنماي سهبعدي مدل ( ،)Model Viewنماي تصویر در امتدادهاي قائم
( ،)Projected viewنماي تصویر در امتداد دلخواه ( ،)Auxiliary viewنماي برش خورده
( ،)Section Viewنماي برش جزئي ( ،)Broken viewنماي شکسته (،)Break View
نماي جزئي ( ،)Detail Viewنماي بخش بریدهشده از یک نما ( ،)Crop Viewنماي حالتي
خاص از مونتاژي ( ،)Alternative Position Viewخصوصیات الیهها ( Layer
 ،)Propertiesاندازهگذاري هوشمند ( ،)Smart Dimensionsاعمال تمامي اندازهگذاري-
5

ها و عالئم نقشهکشي تعیین شده در مدلسازي بر روي نماي انتخابي (،)Model Items
نوشتن متن در نقشههاي دوبعدي ( ،)Noteنمونهسازي نوشته بهصورت ردیفي و دایرهوار
( ،)Linear & Circular Note Patternنمودن اجزاي قطعات با بالنهاي شمارهگذاري
شده بهصورت دستي و خودکار ( ،)Balloon & Auto Balloonبه خط کردن بالنها
( ،)Magnetic Lineعالمت صافي سطح ( ،)Surface Finishعالئم جوش ( Weld
 ،)Symbolثبت مشخصات سوراخهاي ایجادشده با دستورهاي سوراخ (،)Hole Callout
تولرانسهاي هندسي ( ،)Geometric Tolerenceعالئم مبناها ( & Datum Feature
 ،)Datum Targetطرحهاي از پیش ذخیرهشده ( ،)Blocksعالمت مرکز ( Center
48

3

11

 ،)Markخط تقارن ( ،)Center Lineایجاد و کنترل هاشور ( ،)AreaHatch/Fillجدول
مشخصات عمومي ( ،)General Tableجدول مشخصات سوراخها ( )Hole tableو
جدول مشخصات مواد و قطعهها ()Bill of Mterial
مهارت :تهیه انواع نماها و نقشههاي دوبعدي از قطعهها و مونتاژيها بر اساس اصول
نقشهکشي صنعتي با استفاده از دستورهاي متنوع و متعدد بخش نقشهکشي نرمافزار
بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.

6

16

جمع

48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 توانایي در مدلسازي سه بعدي انواع قطعههاي صنعتي ،مونتاژ قطعههاي مدلسازي شده به صورت یک مجموعه و تهیهمدلهاي انفجاري از مونتاژهاي صورت گرفته در محیط فوق ،تهیه  Animationاز مونتاژهاي صورت گرفته ،تهیه
نقشههاي فني و ساخت قطعهها و مجموعههاي مونتاژي
شاي-امانتداري ،مسئولیتپذیري و حل مسئله

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
مرجع کامل مدلسازي ،مونتاژ و نقشهکشي با

مؤلف

مترجم

سال انتشار

ناشر

مهندس مسعود اسماعیلي

نشر طراح

آموزش گام بهگام  SolidWorksبه همراه

مهندس محمد سلمانیان

جهاد دانشگاهي

مرجع کامل دستورها

مهندس مصطفي باشتني
دکتر علياکبر علمداري

واحد صنعتي

SoildWorks 2117

کاملترین مرجع آموزشي و کاربردي
SolidWorks 2114

مهندس حسین اسالمي

1386

امیرکبیر
نگارنده دانش

1384

1393

مهندس عليآقا کثیري
SolidWorks 2111

& Alex R. Ruis
Gabi Jack

Wiley

2111

SolidWorks (Surfacing and
)Complex Shape Modeling

Matt Lombard

Wiley

2118
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د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)مدرک تحصیلي :دکتري ساخت و تولید /کارشناسي ارشد ساخت و تولید
مرتبه علمي :استادیار /مربي
سوابق تدریس :حداقل  2سال (نرمافزار )CAD
سوابق تجربي :اولویت با افراد فعال در عرصه صنعت ميباشد.
داراي مدرک کارشناسي رشته مهندسي مکانیک و گواهینامه دوره آموزشي پیشرفته در نرمافزار فوق از موسسههاي فني معتبر
داراي کارشناسي رشته مهندسي مکانیک و حداقل  3سال سابقه کار در استفاده جامع از نرمافزار بهصورت کاربردي در
صنعت
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس طراحي به کمک کامپیوتر

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(بر اساس کالس  15نفره)
یک دستگاه کامپیوتر براي هر نفر
یک دستگاه Data Projector
 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
 سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهش ،کار گروهي و مطالعه موردي بخش تئوري درس همزمان با بخش عملي درس در کارگاه باید تدریس گردد .ضمناً پروژهاي بهصورت مجموعهايمونتاژي شامل قطعههاي متعدد براي مدلسازي ،مونتاژ و تهیه نقشههاي دو بعدي و انیمیشن در ابتداي نیمسال ارائه گردد و
تا حد امکان از مجموعههاي مونتاژي کاربردي و جامع استفاده شود.
 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 تکالیف عملي در کالس درس
تکلیف (تهیه مدل ،مونتاژ و نقشه دو بعدي از مجموعههاي مختلف مونتاژي کاربردي متشکل از قطعات متعدد)
ارزشیابي کتبي از نکات گفتهشده تئوري و ریز مطالب مربوط به دستورها
ارزشیابي عملي از هر دانشجو در انتهاي نیمسال
پروژه
51

 -13-3درس سیستمهاي اندازهگیري و آزمایشگاه
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز :ماشینکاري تخصصي 1

تعداد واحد
تعداد ساعت

هم نیاز- :

نظري

عملي

2
32

1
48

هدف کلي درس :آشنایي با مفاهیم اندازهگیري دقیق ،وسایل و ابزارآالت
اندازهگیري ،عالئم و استانداردهاي اندازهگیري و
کنترل و اندازهگیري قطعات صنعتي

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
رئوس محتوا

ردیف

زمان یادگیري
عملي
نظري
(ساعت)

دانش :مقدمهاي بر اندازهگیري و اندازهگیري دقیق ،زبان اندازهگیري ،خطاها در سیستم-
1

هاي اندازهگیري و نیازمنديهاي یک آزمایشگاه استاندارد

4

-

مهارت:
دانش :وسایل و ابزارهاي اندازهگیري معمولي (خطکشهاي مدرج ،پرگارها ،خطکش
عمق سنج و سوزن خطکش پایهدار)
2

مهارت :انجام اندازهگیري چشمي قطعات و کنترل آنها با استفاده از انواع خطکشها،

2

3

انجام اندازهگیري قطعات بهصورت غیرمستقیم و با استفاده از پرگارها و انتقال آنها بر
روي خطکشها و خواندن اندازه واقعي آن قطعات
دانش :تجهیزات اندازهگیري دقیق از قبیل صفحهصافي و استانداردهاي آنها ،انواع
3

کولیسها و میکرومترها ،ساعتهاي اندازهگیري ،عمق سنجها ،زاویهسنج ها و ترازها

3

1

مهارت :استخراج استانداردهاي صفحهصافي از روي آن
دانش :نحوه کالیبراسیون انواع وسایل اندازهگیري ازجمله انواع کولیس و میکرومتر
4

مهارت :انجام کالیبراسیون انواع وسایل اندازهگیري در آزمایشگاه ازجمله انواع کولیسها

2

4

و میکرومترها
دانش :تجهیزات اندازهگیري ثابت از قبیل فیلرها ،قوس سنجها ( Rسنجها) ،شابلونها،
یوهانسونها و استانداردهاي آنها ،میلهها و گلولههاي اندازهگیري ،فرمانها ،خطکش
5

سینوسي ( ،)Sine Barسطح سینوسي ( )Sine Table or Sine Surfaceو مرکز به
مرکز سینوسي ( )Sine Centerو نحوه اندازهگیري و کنترل شیارها ،پولکهاي شکسته،
دمچلچله ها ،مخروطها و سایر قطعات صنعتي

51

5

15

مهارت :کنترل و اندازهگیري قطعات صنعتي با استفاده از ابزارهاي مختلف ،از جمله :قطر
سوراخها ،پولک شکسته ،تعیین زوایا و سطوح شیبدار ،شیارها ،دم چلچله ،زاویه بین دو
سوراخ استوانه ،قطعات جناغي ،زاویه مخروط خارجي و داخلي ،قطر کوچک مخروط
خارجي ،قطر بزرگ مخروط داخلي و سایر قطعات صنعتي ،اندازهگیري شیب قطعات
مختلف با استفاده از خطکش سینوسي ( ،)Sine Barسطح سینوسي ( Sine Table or
 )Sine Surfaceو مرکز به مرکز سینوسي ()Sine Center
دانش :تعاریف و مفاهیم (مستقیم بودن ،عمود بودن ،تختي ،توازي ،مدوري ،استوانهاي
6

بودن ،هممحوري ،متحدالمرکز بودن و لنگي و ایندکسینگ (چرخش و توقف در

1

1

موقعیتهاي معین) قطعات
مهارت :کنترل و اندازهگیري لنگي و عمود بودن
دانش :تولرانسها و انطباقات (چرائي نیاز به تولرانس ،شناسائي انواع تولرانسها ،انواع
سیستمهاي انطباقات ،نحوه استفاده از جداول تولرانسها و انطباقات و جمع و تفریق
7

3

تولرانسها)

3

مهارت :استخراج تولرانسها از جداول تولرانسها و انطباقات و جمع و تفریق تولرانس-
ها
دانش :مفهوم صافي سطوح ،پارامترهاي صافي سطح ،روشهاي اندازهگیري صافي سطح،
8

وسایل اندازهگیري صافي سطح ،عالئم صافي سطوح مختلف ،معرفي استانداردهاي
صافي سطح و مقایسه صافي سطح بر اساس استانداردهاي مختلف

3

5

مهارت :انجام صافي سطح قطعات مختلف با استفاده از دستگاههاي مختلف صافي سطح
و سنجههاي صافي سطح
دانش :تست پیچها (استاندارد پیچها) و چرخدندهها (استاندارد چرخدندهها) با استفاده از
دستگاهها و روشهاي مختلف
9

مهارت :تست پیچها به روشهاي مختلف (شامل  5پارامتر) و چرخدندهها به روشهاي

8

16

مختلف (با استفاده از دو میله ،کولیس مرکب ،میکرومتر فک بشقابي و دستگاههاي تست
چرخدنده)
11
11

دانش :ماشینهاي اندازهگیري مخصوص و نوین ( CMM, VMM/VMSو )...
مهارت:
بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.

جمع

52

1

-

-

-

32

48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
شایستگيهاي فني :توانایي بهکارگیري وسایل اندازهگیري مختلف ،کالیبراسیون و رفع عیوب وسایل اندازهگیري و توانایي
کنترل و اندازهگیري قطعات مختلف صنعتي با استفاده از انواع وسایل اندازهگیري و تست پیچها و چرخدندهها به روشهاي
مختلف
شایستگيهاي غیرفني :مسئولیتپذیري ،خالقیت ،استفاده از دانش در عمل و کار گروهي

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
Metrology for
Engineering
سیستمهاي اندازهگیري دقیق
سیستمهاي اندازهگیري

مؤلف

ناشر

مترجم

Thomson
Learning

J.F.W. Galyer
محمدجواد حریرپوش،
محمدتقي محمودزاده و سید
مصطفيحدادي
الیاس
ضیائي

53

سال انتشار
1991

آذریون

1386

آشینا

1391

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)حداقل کارشناسي ارشد ساخت و تولید 5 ،سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس سیستمهاي اندازهگیري و آزمایشگاه
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(بر اساس کالس  15نفره)
 کالس مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور میز استاندارد کار  11عدد ،صفحه صافي گرید  11 Bعدد ،انواع کولیس (از کولیسهاي معمولي از هرکدام  5عدد و از نوعخاص  2عدد) ،کولیس مرکب  5عدد ،انواع میکرومتر (از میکرومترهاي معمولي از هرکدام  5عدد و از خاص  2عدد)،
پروفیل پروژکتور  1دستگاه ،میکرومتر پیچ  5عدد ،پایه میکرومتر  11عدد ،فرمانهاي مختلف از هرکدام  2عدد ،یوهانسون-
هاي گرید  REFباالي  111تایي  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري  11تایي  3-4میليمتري  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري 11
تایي  8-7میليمتري  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري  11تایي  9-11میليمتري  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري  11تایي 19-21
میليمتري  3جعبه ،ساچمههاي اندازهگیري در سایزهاي مختلف از هرکدام  3عدد ،زاویهسنج مختلف از هرکدام  2عدد ،میله
سینوسي  211میليمتري  2عدد ،مرکز به مرکز سینوسي  211میليمتري  2عدد ،صفحه سینوسي  211و  111میليمتري 2
عدد ،ساعت اندازهگیري  11-1میليمتري  5عدد ،پایه ساعت اندازهگیري  5عدد ،گام سنج  2عدد R ،سنج  2عدد ،سه سیم با
گامهاي  3 ،2و  4میليمتري از هرکدام  2سري ،سنجههاي صافي سطح (راگوتست)  1جعبه ،پیچگوشتي مینیاتوري  2جعبه،
پیچگوشتي چهارسو و تخت از هرکدام  2عدد ،ماشینحساب مهندسي  1عدد ،خمیربازي  1جعبه ،قطعات صنعتي قیدشده در
سرفصل از هرکدام  3عدد ،دماسنج  2عدد ،صندلي مناسب  15عدد ،تراز مختلف از هرکدام  2عدد و گونیا با اندازههاي
مختلف از هرکدام  1عدد
 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهش ،کار گروهي و مطالعه موردي
 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 ،امتحان کتبي ،تحقیق ،تکالیف ،آزمون عملي ،عملکردي ،آزمون شناسایي (عیبیابي ،رفع عیب و ،)...
انجام کار در محیطهاي شبیهسازي شده ،پرسشهاي عملي و انشایي ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفه-
اي و  ،)...پوشه مجموعه کار ،خود سنجي و ارائه گزارش کار
54

 -14-3درس ماشینکاري تخصصي 1
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :
هم نیاز- :

هدف کلي درس :کار با انواع ابزارها و ماشینهاي ابزار عمومي و خاص و اصول کاربرد آنها

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري عملي

دانش :فرمتراشي قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه
فرایند کپيتراشي و پیچتراشي مدولي ،شیوه اجراي فرایند کپيتراشي ،روشهاي فرمتراشي و
پیچتراشي مدولي ،وسایل کنترل و اندازهگیري فرمها ،نقشهخواني ،نحوه استفاده از وسایل
کنترل و اندازهگیري سیستم کپيتراشي ،نحوه بستن سیستم کپيتراشي روي دستگاه تراش،
شابلن و نقش آن در سیستم کپيتراشي ،نحوه بستن شابلون روي سیستم کپيتراشي ،روش
انتخاب سرعت پیشروي در کپيتراشي ،انواع دستگاه تراش ،مشخصات و متعلقات دستگاه
تراش ،مفهوم سرعت برش ،جداول سرعت برش ،عوامل مؤثر در سرعت برش ،مکانیزم
تنظیم عده دوران ،انواع مواد خنککننده ،نحوه تعیین عده دوران ،نحوه انتخاب پیشروي،
نحوه تنظیم پیشروي روي دستگاه ،انواع روغنهاي صنعتي و ویژگيهاي آنها ،انواع رنده-
هاي پیشاني تراشي و رو تراشي ،جنس رندهها ،روشهاي بستن رنده ،اصول بستن ابزار،
زوایاي مختلف ابزار ،انواع سنگهاي ابزار تیزکني ،روش تیزکردن ابزار ،انواع رندههاي فرم و
زوایاي آنها ،روشهاي تیزکاري رندههاي فرم ،انواع کارگیرها (سهنظام ،چهار نظام و
1

فشنگي) ،آچار سه نظام ،فکهاي رو و وارو ،نکات فني و ایمني براي بستن قطعه کار و

2
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روشهاي مختلف بستن قطعه کار
مهارت :فرمتراشي قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه
کنترل ابعاد قطعه کار بر اساس نقشه ،کنترل جنس قطعه کار بر اساس نقشه ،بستن سیستم
کپيتراشي روي دستگاه به صورت صحیح مطابق اصول فني ،بستن شابلون روي سیستم
کپيتراشي به صورت صحیح ،تنظیم تعداد دوران بر اساس تعداد دوران مشخصشده ،تنظیم
جعبهدنده پیشروي روي سرعت پیشروي مشخصشده ،روغنکاري دستگاه و بازدید مقدار
روغنها ،تهیه آب صابون ،تنظیم حرکت سوپرت عرضي به کمک شابلون ،آمادهسازي سنگ
ابزارتیزکني رومیزي ،تیز کردن انواع رندههاي فرم با رعایت اصول فني ،بستن رندههاي فرم
و حاضر به کارکردن آنها با رعایت اصول فني ،تعویض فک سهنظام ،بستن قطعه کار به
روش مناسب توسط سهنظام یا چهار نظام با رعایت اصول فني ،انجام عملیات کپي تراشي و
فرمتراشي و پیچتراشي ،تولید قطعه کار مطابق نمونه با رعایت اصول فني و کنترل و اندازه-
گیري فرمها در کلیه مراحل تولید
2

دانش :انجام عملیات خاص روي قطعات مانند سنگزني ،تراش احجام نامنظم با دستگاه
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تراش مطابق نقشه
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري ،روشهاي اندازهگیري ،شناخت مواد ،ملحقات
ماشین تراش و نحوه استفاده از آنها ،نحوه نصب ملحقات دستگاه تراش ،کارهاي خاص
قابل انجام با دستگاه تراش ،انواع دستگاه تراش ،مشخصات و متعلقات دستگاه تراش ،مفهوم
سرعت برش ،جداول سرعت برش ،عوامل مؤثر در سرعت برش ،مکانیزم تنظیم عده دوران،
انواع مواد خنککننده ،نحوه تعیین عده دوران ،نحوه انتخاب پیشروي ،نحوه تنظیم پیشروي
روي دستگاه ،انواع روغنهاي صنعتي و ویژگيهاي آن ،انواع رندههاي پیشانيتراشي و
روتراشي ،جنس رندهها ،روشهاي بستن رنده ،اصول بستن ابزار ،زوایاي مختلف ابزار ،انواع
سنگهاي ابزار تیزکني ،روش تیز کردن ابزار ،وسایل و روشهاي تیز کردن سنگ ،انواع
سنگ ،روشهاي بستن سنگ ،روش انتخاب سنگ ،خطکشي ،نحوه انجام خطکشي ،وسایل
موردنیاز براي انجام خطکشي ،انواع سنبهنشان ،نحوه سنبهنشان زدن ،اصول نقشهخواني ،مته
مرغک و کاربرد آن ،روش سوراخکاري با دستگاه دریل ،اصول پیشانيتراشي ،انواع کارگیرها
(سهنظام ،چهار نظام و فشنگي) ،آچار سهنظام ،فکهاي رو و وارو ،نکات فني و ایمني براي
بستن قطعه کار ،روشهاي مختلف بستن قطعه کار ،روشهاي مختلف بستن قطعات لنگ و
وسایل موردنیاز آن ،شناخت نحوه بستن قطعات لنگ توسط صفحه نظام با فکهاي تک رو،
فرایندهاي خاص روي دستگاه تراش (سنگزني و تراش قطعات نامنظم) ،نحوه انجام
فرایندهاي خاص روي دستگاه تراش ،اصول نقشهخواني ،فرایند ماشینکاري احجام نامنظم
روي دستگاه تراش ،انواع وسایل اندازهگیري و کنترل و نحوه استفاده از آن ها و معایب و
مزایاي انجام عملیات خاص روي دستگاه تراش
مهارت :انجام عملیات خاص روي قطعات مانند سنگزني ،تراش احجام نامنظم با دستگاه
تراش مطابق نقشه
کنترل ابعاد قطعه کار بر اساس نقشه ،کنترل جنس قطعه کار بر اساس نقشه ،تعیین و تنظیم
پیشروي ،تعیین و تنظیم عده دوران روي دستگاه ،روغنکاري دستگاه و بازدید مقدار روغن-
ها ،تهیه آب صابون ،نصب ملحقات روي دستگاه تراش با رعایت اصول فني ،انجام تنظیمات
الزم جهت انجام کارهاي خاص روي دستگاه تراش ،تیز کردن زوایاي ابزار با رعایت اصول
فني ،بستن و تنظیم رنده براي پیشانيتراشي و روتراشي با رعایت اصول فني ،آماده کردن
سنگ ابزار تیزکني رومیزي ،بستن سنگ روي دستگاه تراش با رعایت اصول فني ،تیز کردن
سنگ روي دستگاه تراش تعیین مرکز لنگ به وسیله خط کشي ،زدن سنبهنشان ،پیشاني
تراشي قطعه مطابق اصول فني ،مته مرغک زدن قطعه توسط دستگاه دریل ،تعویض فک سه-
نظام ،بستن قطعه کار به روش مناسب توسط سهنظام یا چهار نظام با رعایت اصول فني،
بستن قطعات لنگ با رعایت اصول فني ،انجام عملیات خاص مطابق نقشه روي دستگاه
تراش با رعایت اصول فني و کنترل و اندازهگیري قطعه کار در کلیه مراحل انجام کار
دانش :تراشیدن جايخار داخلي و خارجي مطابق نقشه
3

اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت
مواد ،خصوصیات انواع ماشین فرز ،متعلقات مربوط به جاخار هاي داخلي ،نحوه انتخاب
ماشین فرز ،انواع ابزار مورداستفاده جهت تراشیدن جايخار ،نحوه انتخاب تیغهفرز ،انتخاب
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تعداد دور و مقدار پیشروي ،انتخاب دور ،انتخاب پیشروي ،نحوه تنظیم دور و پیشروي روي
دستگاه ،انواع دستگاه تقسیم و خصوصیات آنها ،نحوه تنظیم دستگاه تقسیم ،نحوه ساعت
کردن دستگاه تقسیم ،انواع ابزار تراش جايخار داخلي ،نحوه انتخاب ابزار ،انواع ابزارگیر ها
روي دستگاه فرز ،روش بستن ابزار تراش جايخار داخلي ،تنظیم محور فرز و ابزار تراش
جايخار داخلي ،زوایاي ابزار ،نحوه تیزکاري ابزار ،اصول بستن ابزار ،وسایل بستن قطعهکار،
نحوه بستن قطعهکار ،نحوه تنظیم عمق بار ،تنظیم قطعهکار و فرایند فرزکاري جايخار داخلي
و خارجي
مهارت :تراشیدن جايخار داخلي و خارجي مطابق نقشه
کنترل ابعاد قطعهکار مطابق نقشه ،کنترل جنس قطعهکار مطابق نقشه ،انتخاب ماشین فرز،
انتخاب تیغهفرز ،بستن تیغهفرز ،تنظیمات ویژه جاخار داخلي ،تنظیم تعداد دور ،تنظیم مقدار
پیشروي ،انتخاب دستگاه تقسیم ،بستن دستگاه تقسیم و تنظیم آن ،بستن ابزار تراش جايخار
داخلي با رعایت اصول فني ،انتخاب ابزار مناسب جهت تراشیدن جايخار داخلي ،بستن
قطعهکار ،تنظیم قطعه کار ،تنظیم عمق بار فرزکاري جايخار داخلي و خارجي بر اساس
نقشه و کنترل و اندازهگیري ابعاد قطعه در مراحل تولید
دانش :تولید قطعات به روش صفحهتراشي بر اساس نقشه
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت
مواد ،انواع رندههاي صفحهتراشي ،نحوه انتخاب رندههاي صفحهتراشي ،نحوه بستن رنده-
هاي صفحهتراش ،نحوه تیزکردن رنده صفحهتراش ،زوایاي رنده صفحهتراش ،انواع ماشین-
هاي صفحهتراش ،نحوه انتخاب ماشین صفحهتراش ،نحوه تعیین طول کورس ،نحوه تنظیم
طول کورس روي دستگاه ،نحوه تعیین تعداد کورس ،نحوه تنظیم تعداد کورس روي دستگاه،
نحوه تعیین پیشروي عرضي ،نحوه تنظیم پیشروي عرضي روي دستگاه ،انواع وسایل بستن
4

قطعه کار ،نحوه انتخاب وسایل بستن ،نحوه ساعت کردن وسایل بستن یا قطعه کار فرایند
صفحهتراشي

2
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مهارت :تولید قطعات به روش صفحهتراشي بر اساس نقشه
کنترل ابعاد قطعه کار بر اساس نقشه ،کنترل جنس قطعه کار طبق نقشه تیز کردن رنده
صفحهتراش ،بستن رنده صفحهتراش ،انتخاب رنده صفحهتراش ،انتخاب ماشین صفحه-
تراش ،تعیین طول کورس ،تنظیم طول کورس روي دستگاه ،تعیین تعداد کورس ،تنظیم
تعداد کورس روي دستگاه ،انتخاب مقدار پیشروي عرضي ،تنظیم مقدار پیشروي عرضي
روي دستگاه ،بستن قطعه کار ،ساعت کردن قطعه کار ،انجام عملیات صفحهتراشي و کنترل و
اندازهگیري ابعاد قطعه کار در مراحل تولید
دانش :تولید قطعات به روش بورینگکاري بر اساس نقشه
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت
5

مواد ،انواع وسایل بستن قطعه کار ،نحوه استفاده از وسایل بستن قطعه کار ،وسایل خطکشي،
نحوه استفاده از وسایل خطکشي ،انواع ابزارهاي سوراخکاري ،انواع مته ،نحوه بستن انواع
مته و ابزارهاي سوراخکاري ،فرایند سوراخکاري روي دستگاه بورینگ و اصول مربوطه ،انواع
دستگاههاي بورینگ ،نحوه انتخاب دستگاه بورینگ ،انواع ابزار بورینگ ،نحوه انتخاب ابزار
57
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بورینگ ،وسایل بستن ابزار بورینگ به دستگاه ،نحوه انتخاب سرعت دوراني و خطي ،نحوه
تنظیم سرعت دوراني و خطي روي دستگاه و فرایند بورینگکاري
مهارت :تولید قطعات به روش بورینگکاري بر اساس نقشه
کنترل ابعاد قطعه کار بر اساس نقشه ،کنترل جنس قطعه کار طبق نقشه ،خطکشي قطعه کار،
بستن قطعه کار ،انتخاب ابزار سوراخکاري ،بستن ابزار سوراخکاري ،سوراخکاري قطعه کار،
انتخاب دستگاه بورینگ ،انتخاب ابزار بورینگ ،بستن ابزار بورینگ ،انتخاب عده دوران،
تنظیم عده دوران روي دستگاه ،انتخاب سرعت پیشروي ،تنظیم سرعت پیشروي روي
دستگاه ،انجام عملیات بورینگکاري و کنترل و اندازهگیري ابعاد قطعه کار در مراحل تولید
دانش :تولید قطعات با کاروسل بر اساس نقشه
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت
مواد ،انواع وسایل بستن قطعه کار ،نحوه انتخاب وسایل بستن ،نحوه انتخاب ابزار ،انواع
وسایل بستن ابزار ،نحوه انتخاب وسایل بستن ابزار ،نحوه بستن ابزار ،انواع ماشین کاروسل،
نحوه انتخاب دستگاه ،انواع دستگاه کاروسل ،نحوه انتخاب عده دوران ،نحوه تنظیم عده
6

دوران روي دستگاه ،نحوه انتخاب پیشروي ،نحوه تنظیم پیشروي روي دستگاه و فرایند براده
برداري با دستگاه کاروسل

2
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مهارت :تولید قطعات با کاروسل بر اساس نقشه
کنترل ابعاد قطعه کار بر اساس نقشه ،کنترل جنس قطعه کار طبق نقشه ،بستن قطعه کار،
انتخاب ابزار ،بستن ابزار ،انتخاب دستگاه کاروسل ،انتخاب عده دوران ،تنظیم عده دوران
روي دستگاه ،انتخاب پیشروي ،تنظیم پیشروي انجام عملیات براده برداري با دستگاه
کاروسل و کنترل و اندازهگیري ابعاد قطعه کار در مراحل تولید
دانش :کوپلینگتراشي بر اساس نقشه
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت
مواد ،انواع ماشین فرز ،متعلقات مربوط به کوپلینگتراشي ،نحوه انتخاب ماشین فرز ،انواع
ابزار مورداستفاده جهت تراشیدن کوپلینگ ،نحوه انتخاب تیغهفرز ،انتخاب دور ،انتخاب
پیشروي ،نحوه تنظیم دور و پیشروي روي دستگاه ،انواع دستگاه تقسیم و میز گردان و
خصوصیات آنها ،نحوه تنظیم دستگاه تقسیم و میز گردان ،نحوه ساعت کردن دستگاه تقسیم
و میز گردان ،نحوه انتخاب ابزار ،انواع ابزارگیر ها روي دستگاه فرز ،روش بستن ابزار تراش
7

کوپلینگ ،تنظیم محور فرز و ابزار تراش کوپلینگ ،زوایاي ابزار ،اصول بستن ابزار ،وسایل
بستن قطعه کار ،نحوه بستن قطعه کار ،نحوه تنظیم عمق بار ،تنظیم قطعه کار و فرایند
کوپلینگتراشي با پرههاي زوج و فرد با دستگاه تقسیم یا میز گردان
مهارت :کوپلینگتراشي بر اساس نقشه
کنترل ابعاد قطعه کار مطابق نقشه ،کنترل جنس قطعه کار مطابق نقشه ،انتخاب ماشین فرز،
انتخاب تیغهفرز ،بستن تیغهفرز ،تنظیمات ویژه کوپلینگ ،تنظیم تعداد دور ،تنظیم مقدار
پیشروي ،انتخاب دستگاه تقسیم یا میز گردان ،بستن دستگاه تقسیم یا میز گردان و تنظیم آن،
بستن ابزار تراش کوپلینگ با رعایت اصول فني ،انتخاب ابزار مناسب جهت تراشیدن
کوپلینگ ،بستن قطعه کار ،تنظیم قطعه کار ،تنظیم عمق بار ،انجام عملیات کوپلینگتراشي با
58
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استفاده از دستگاه فرز و کنترل و اندازهگیري ابعاد قطعه کار در مراحل تولید
بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.
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ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 مهارت تراشکاري شامل لنگتراشي ،فرمتراشي ،تراشکاري قطعات نامنظم ،سنگزني روي دستگاه تراش ،فرزکاريجايخار داخلي و خارجي و کوپلینگتراشي ،صفحهتراشي ،بورینگکاري و تراش قطعات روي دستگاه تراش کاروسل
 -امانتداري ،مسئولیتپذیري و حل مسئله

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
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د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)کارشناسي با حداقل  11سال و کارشناسي ارشد ساخت و تولید حداقل  5سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس ماشینکاري تخصصي 1

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(بر اساس کالس  15نفره)
وایت برد ،ویدئو پروژکتور ،وسایل کمکآموزشي دیگر از قبیل تابلو هوشمند به همراه نرمافزارهاي مرتبط
 17دستگاه تراش با متعلقات و به همراه ابزارهاي براده برداري تراشکاري 9 ،دستگاه فرز با متعلقات و کله زني و ابزارهاي
فرزکاري و تجهیزات قید و بست 2 ،دستگاه تراش کاروسل به همراه ابزارهاي موردنیاز 2 ،دستگاه بورینگ با متعلقات و
ابزارهاي الزم مانند هدبورینگ 5 ،دستگاه صفحهتراش با ابزارها و تجهیزات الزم 2 ،دستگاه صفحهتراش عمودي (کله زني)،
 7دستگاه انواع دستگاه دریل ستوني ،دریل رومیزي ،دستي و ماشین متهرادیال به همراه انواع ابزارهاي سوراخکاري2 ،
دستگاه ارهلنگ و اره نواري با ابزارهاي موردنیاز

 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،پروژهاي ،کارگاه ،تمرین و تکرار و تحقیق
 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...
تکالیف ،آزمون کتبي ،پرسشهاي عملي ،انشایي ،فعالیتهاي تحقیقاتي و تولید نمونه کار
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 -15-3درس ماشینکاري تخصصي 2
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :ماشینکاري تخصصي 1
هم نیاز- :

هدف کلي درس :ساخت انواع چرخدندهها ،مارپیچ و چرخدنده مارپیچ ،بادامک و کره و کار با دستگاههاي خاص

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

دانش :تراشیدن چرخدنده ساده با روشهاي تقسیم غیرمستقیم و اختالفي مطابق نقشه
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت مواد،
انواع ماشین فرز ،خصوصیات انواع ماشین فرز ،نحوه انتخاب ماشین فرز جهت فرزکاري
چرخدنده ساده ،انتخاب تعداد دور و مقدار پیشروي ،نحوه تنظیم دور و پیشروي روي دستگاه،
انواع روغنهاي صنعتي ،مفهوم سرعت برش ،عوامل مؤثر در سرعت برش ،جداول سرعت
برش ،دستگاه تقسیم و نحوه بستن و تنظیم و محاسبات آن ،انواع تیغهفرز و نحوه انتخاب آن،
انواع ابزارگیر ها روي دستگاه فرز ،روش بستن انواع تیغهفرز روي دستگاه فرز ،تنظیم محور
فرز ،زوایاي ابزار ،اصول بستن تیغهفرز ،تیغهفرز مدولي ،نحوه انتخاب تیغهفرز مدولي ،روش
تنظیم تیغهفرز مدولي ،وسایل بستن قطعه کار ،نحوه بستن قطعه کار روي دستگاه تقسیم ،تنظیم
1

قطعه کار با ساعت اندازهگیري ،اصول فني بستن قطعه کار روي دستگاه تقسیم ،فرایند
فرزکاري چرخدنده ساده ،محاسبات مربوط به چرخدندههاي ساده و محاسبات مربوط به

2

6

تقسیم غیرمستقیم و اختالفي
مهارت :تراشیدن چرخدنده ساده با روشهاي تقسیم غیرمستقیم و اختالفي مطابق نقشه
کنترل ابعاد قطعه کار بر اساس نقشه ،کنترل جنس قطعه کار بر اساس نقشه ،انتخاب ماشین
فرز ،روغنکاري دستگاه ،تهیه آب صابون ،تنظیم تعداد دوران و مقدار پیشروي ،بستن دستگاه
تقسیم و تنظیم آن ،بستن تیغهفرز مدولي با رعایت اصول فني ،انتخاب تیغهفرز مدولي متناسب
با قطعه کار ،بستن قطعه کار روي دستگاه تقسیم با رعایت اصول مربوطه ،محاسبات الزم
جهت تقسیم اختالفي ،روشهاي تقسیم اختالفي ،فرزکاري چرخدنده ساده بر اساس نقشه و
محاسبات انجامشده ،روشهاي تقسیم اختالفي و محاسبات مربوط به چرخدندههاي تعویضي
و کنترل و اندازهگیري ابعاد قطعه کار در مراحل تولید
دانش :تراشیدن چرخدندههاي خاص مطابق نقشه
اصول نقشهخواني ،وسایل اندازهگیري ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت مواد،
2

خصوصیات انواع ماشین فرز ،نحوه انتخاب ماشین فرز جهت تراشیدن چرخدندههاي خاص
(مخروطي و چرخ حلزون) ،انواع تیغهفرزهاي مورداستفاده جهت تراشیدن چرخدندههاي
خاص ،انتخاب تعداد دور و مقدار پیشروي ،تنظیمات خاص ویژه دندههاي خاص ،نحوه انجام
تنظیمات روي دستگاه براي دنده خاص ،انتخاب دور ،انتخاب پیشروي ،نحوه تنظیم دور و
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پیشروي روي دستگاه ،انواع دستگاه تقسیم و خصوصیات آن ،محاسبات الزم جهت تراشیدن
چرخدنده خاص ،نحوه تنظیم دستگاه تقسیم برحسب تعداد دنده چرخدنده ،نحوه ساعت کردن
دستگاه تقسیم و دستگاه مرغک مربوطه ،فرایند فرزکاري چرخدندههاي مخروطي و چرخ
حلزون ،اصول نقشهخواني ،وسایل اندازهگیري و کنترل و محاسبات مربوط به چرخدندههاي
مخروطي و چرخ حلزون
مهارت :تراشیدن چرخدندههاي خاص مطابق نقشه
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت مواد،
انتخاب ماشین فرز ،انتخاب تیغهفرز ،بستن تیغهفرز ،تنظیم تعداد دور ،تنظیم مقدار پیشروي،
تنظیمات ویژه دستگاه براي چرخدندههاي مخروطي و چرخ حلزون ،انتخاب دستگاه تقسیم،
تنظیم دستگاه تقسیم و متعلقات آن براي چرخدندههاي مخروطي و چرخ حلزون ،تنظیم
دستگاه تقسیم و مرغک با ساعت و بستن آنها ،نصب متعلقات چرخدندههاي مخروطي و
چرخ حلزون ،بستن انواع تیغهفرز با رعایت اصول فني ،انتخاب تیغهفرز مناسب ،بستن قطعه
کار ،تنظیم قطعه کار ،تنظیم عمق بار فرزکاري چرخدندههاي مخروطي و چرخ حلزون بر
اساس نقشه و محاسبات انجامشده و کنترل و اندازهگیري ابعاد قطعه کار در مراحل تولید
دانش :تراشیدن شیارهاي مارپیچ و چرخدندههاي مارپیچ مطابق نقشه
اصول نقشهخواني ،وسایل اندازهگیري و کنترل ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت
مواد ،خصوصیات انواع ماشین فرز ،نحوه انتخاب ماشین فرز جهت تراشیدن شیارهاي مارپیچ،
انواع تیغهفرزهاي مورداستفاده جهت تراشیدن شیارهاي مارپیچ ،نحوه انتخاب تیغهفرز ،وسایل
بستن تیغهفرز ،نحوه بستن تیغهفرز ،انتخاب تعداد دور و مقدار پیشروي ،تنظیمات ویژه
شیارهاي مارپیچ روي دستگاه ،انتخاب پیشروي ،نحوه تنظیم دور و پیشروي روي دستگاه،
انتخاب دستگاه تقسیم ،نحوه تنظیم دستگاه تقسیم و مرغک با ساعت و بستن آنها ،نحوه
تنظیم دستگاه تقسیم و متعلقات مربوطه براي شیار مارپیچ ،محاسبات و تنظیمات الزم جهت
شیار مارپیچ و تعداد شیارها ،انواع تیغهفرز و نحوه انتخاب آنها ،انواع ابزارگیر ها روي دستگاه
فرز ،روش بستن انواع تیغهفرز روي دستگاه فرز ،تنظیم محور فرز ،زوایاي ابزار ،نحوه
3

تیزکاري ابزار ،اصول بستن تیغهفرز ،وسایل بستن قطعه کار ،نحوه بستن قطعه کار ،نحوه تنظیم
عمق بار ،تنظیم وسایل بستن و قطعه کار با ساعت اندازهگیري ،فرایند فرزکاري شیار مارپیچ و
چرخدندههاي مارپیچ ،محاسبات مربوط به شیارهاي مارپیچ و چرخدندههاي مارپیچ ،محاسبات
مربوط به چرخدندههاي تعویضي و اصول کار با دستگاههاي تقسیم
مهارت :تراشیدن شیارهاي مارپیچ و چرخدندههاي مارپیچ مطابق نقشه
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت مواد،
انتخاب ماشین فرز ،انتخاب تیغهفرز ،بستن تیغهفرز ،تنظیم تعداد دور ،تنظیم مقدار پیشروي،
تنظیمات ویژه دستگاه براي شیار مارپیچ ،انتخاب دستگاه تقسیم ،تنظیم دستگاه تقسیم و
متعلقات آن براي شیارهاي مارپیچ ،تنظیم دستگاه تقسیم و مرغک با ساعت و بستن آنها،
نصب متعلقات مارپیچتراشي ،بستن انواع تیغهفرز با رعایت اصول فني ،انتخاب تیغهفرز
مناسب ،بستن قطعه کار ،تنظیم قطعه کار ،تنظیم عمق بار فرزکاري شیار مارپیچ و چرخدنده-
هاي مارپیچ بر اساس نقشه و کنترل و اندازهگیري ابعاد قطعه کار در مراحل تولید
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دانش :تراشیدن بادامکهاي صفحهاي و پیشاني مطابق نقشه
اصول نقشهخواني ،وسایل اندازهگیري و کنترل ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت
مواد ،خصوصیات انواع ماشین فرز ،نحوه انتخاب ماشین فرز جهت تراشیدن بادامک صفحهاي
و پیشاني ،انواع تیغهفرزهاي مورداستفاده جهت تراشیدن بادامک صفحهاي و پیشاني ،انتخاب
تعداد دور و مقدار پیشروي ،تنظیمات خاص بادامک صفحهاي و پیشاني ،نحوه انجام تنظیمات
روي دستگاه براي بادامک صفحهاي و پیشاني ،انتخاب دور ،انتخاب پیشروي ،نحوه تنظیم دور
و پیشروي روي دستگاه ،انواع دستگاه تقسیم و خصوصیات آن ،محاسبات الزم جهت تراشیدن
بادامک صفحهاي و پیشاني ،نحوه تنظیم دستگاه تقسیم ،نحوه ساعت کردن دستگاه تقسیم و
4

دستگاه مرغک مربوطه ،فرایند ماشینکاري بادامک صفحهاي و پیشاني و کنترل و نحوه استفاده

2

6

از وسایل اندازهگیري
مهارت :تراشیدن بادامکهاي صفحهاي و پیشاني مطابق نقشه
کنترل ابعاد قطعه کار بر اساس نقشه ،کنترل جنس قطعهکار طبق نقشه ،محاسبه ابعاد الزم،
تراشکاري قطعه کار بر اساس نقشه ،تنظیم عده دوران و پیشروي ،انتخاب دستگاه ،بستن
قطعه کار ،انتخاب ابزار ،بستن ابزار ،انتخاب عده دوران ،تنظیم عده دوران روي دستگاه،
انتخاب پیشروي ،تنظیم پیشروي ،محاسبات مربوط به چرخدندههاي تعویضي ،تنظیم حرکت
نسبي دوراني بین محور کار و ابزار ماشینکاري بادامک صفحهاي و پیشاني با استفاده از
دستگاههاي فرز یا سایر ماشینهاي ابزار و کنترل و اندازهگیري ابعاد قطعه کار در مراحل تولید
دانش :تراشیدن کره و کره داخلي (کاسه) مطابق نقشه
اصول نقشهخواني ،وسایل اندازهگیري و کنترل ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت
مواد ،خصوصیات انواع ماشین فرز ،نحوه انتخاب ماشین فرز جهت تراشیدن کره خارجي و
داخلي ،انواع تیغهفرزهاي مورداستفاده جهت تراشیدن کره خارجي و داخلي ،انتخاب تعداد
دور و مقدار پیشروي ،تنظیمات خاص کره خارجي و داخلي ،نحوه انجام تنظیمات روي
دستگاه براي کره خارجي و داخلي ،انتخاب دور ،انتخاب پیشروي ،نحوه تنظیم دور و پیشروي
روي دستگاه ،انواع دستگاه تقسیم میز گردان و خصوصیات آنها ،محاسبات الزم جهت
تراشیدن کره خارجي و داخلي ،نحوه تنظیم دستگاه تقسیم ،نحوه ساعت کردن دستگاه تقسیم

5

و دستگاه مرغک مربوطه ،فرایند ماشینکاري کره داخلي و خارجي و کنترل و نحوه استفاده از

2

6

وسایل اندازهگیري
مهارت :تراشیدن کره و کره داخلي (کاسه) مطابق نقشه
کنترل ابعاد قطعه کار بر اساس نقشه ،کنترل جنس قطعه کار طبق نقشه ،محاسبه ابعاد الزم،
تراشکاري قطعه کار بر اساس نقشه ،تنظیم عده دوران و پیشروي ،انتخاب دستگاه ،بستن
قطعه کار ،انتخاب ابزار ایکس سنتر ،بستن ابزار ،تنظیم ابزار ،انتخاب عده دوران ،تنظیم عده
دوران روي دستگاه ،ماشینکاري کره داخلي و خارجي با استفاده از دستگاههاي فرز یا سایر
ماشینهاي ابزار و کنترل و اندازهگیري ابعاد قطعه کار در مراحل تولید
دانش :تولید چرخدنده به روش هاب ،روش شیپینگ و شیوینگ مطابق نقشه
6

اصول نقشهخواني ،وسایل اندازهگیري و کنترل ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري ،شناخت
مواد ،فرایند تراشکاري ،نحوه استفاده از چرخدندههاي تعویضي و محاسبات آنها ،نحوه
63
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انتخاب و نحوه تنظیم عده دوران و پیشروي ،انواع وسایل بستن قطعه کار ،نحوه انتخاب
وسایل بستن ،نحوه استفاده از وسایل بستن قطعه کار ،انواع ابزار هاب ،شیپینگ و شیوینگ،
نحوه انتخاب ابزار هاب ،شیپینگ و شیوینگ ،نحوه بستن ابزار هاب ،شیپینگ و شیوینگ ،انواع
ماشینهاي چرخدنده تراشي با هاب ،نحوه انتخاب ماشین ،نحوه انتخاب عده دوران ،نحوه
تنظیم عده دوران روي دستگاه ،نحوه انتخاب پیشروي ،نحوه تنظیم پیشروي مناسب روي
دستگاه ،حرکت نسبي دوراني بین محور کار و ابزار ،نحوه تنظیم حرکت نسبي دوراني بین
محور کار و ابزار روي دستگاه و فرایند هابکاري ،شیپینگکاري و شیوینگ
مهارت :تولید چرخدنده به روش هاب ،شیپینگ و شیوینگ مطابق نقشه
کنترل ابعاد قطعه کار بر اساس نقشه ،کنترل جنس قطعه کار طبق نقشه ،محاسبه ابعاد الزم،
تراشکاري قطعه کار بر اساس نقشه ،تنظیم عده دوران و پیشروي ،انتخاب دستگاه ،بستن
قطعه کار ،انتخاب ابزار ،بستن ابزار ،انتخاب عده دوران ،تنظیم عده دوران روي دستگاه،
انتخاب پیشروي ،تنظیم پیشروي ،محاسبات مربوط به چرخدندههاي تعویضي ،تنظیم حرکت
نسبي دوراني بین محور کار و ابزار ،انجام عملیات هابکاري ،شیپینگ کاري و شیوینگ و
کنترل و اندازهگیري ابعاد قطعه کار در مراحل تولید
7

بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.
جمع

-

-

16

48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي :
 ساخت انواع چرخدنده ،مارپیچتراشي ،بادامکتراشي و کره تراشي -امانتداري ،مسئولیتپذیري و شایستگي حل مسئله

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
فرزکاري  1و 2

مترجم

مؤلف
محمدتقي محمود زاده و سید

ناشر

سال انتشار

آذریون

1393

چرخدنده تراشي

مهندس احد آشوبي

انتشارات فن

1362

ماشینهاي ابزار

محمدرضا شبگرد و الیاس

دانشگاه

1392

در پیرامون ماشینکاري و ماشین-

حدادي
جان والکر

تبریز
طراح

1383

چرخدنده تراشي مفاهیم و ابزارها

مهرداد مرادي

هاي ابزار
Machining Fundamentals

مصطفي ضیایي

اکبر خورشیدیان

طراح

John R.Walker

64

Willcox

1395
1998

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)کارشناسي با حداقل  11سال و کارشناسي ارشد ساخت و تولید با حداقل  5سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس ماشینکاري تخصصي 2
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(بر اساس کالس  15نفره)
وایت برد ،ویدئو پروژکتور ،وسایل کمکآموزشي دیگر از قبیل تابلو هوشمند به همراه نرمافزارهاي مرتبط
 6دستگاه تراش با متعلقات و به همراه ابزارهاي براده برداري تراشکاري 9 ،دستگاه فرز با متعلقات و ابزارهاي فرزکاري و
تجهیزات قید و بست 2 ،دستگاه تقسیم مستقیم به همراه ابزارهاي موردنیاز 2 ،دستگاه تقسیم غیرمستقیم با متعلقات و
ابزارهاي الزم 6 ،دستگاه تقسیم انیورسال با ابزارها و تجهیزات الزم 1 ،دستگاه تقسیم اپتیکي 1 ،دستگاه تقسیم دیجیتال1 ،
دستگاه هاب 1 ،دستگاه شیپینگ 1 ،دستگاه شیوینگ 2 ،عدد هدبورینگ قابل تنظیم حین ماشینکاري 3 ،دستگاه انواع
دستگاه دریل ستوني ،دریل رومیزي و دستي به همراه انواع ابزارهاي سوراخکاري و  1دستگاه ارهلنگ یا ارهنواري با
ابزارهاي موردنیاز
 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،پروژهاي ،کارگاه ،تمرین و تکرار و تحقیق

 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...
تکالیف ،آزمون کتبي ،پرسشهاي عملي و انشایي ،تولید نمونه کار و فعالیتهاي تحقیقاتي
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 -16-3درس سنگزني
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز :ماشینکاري تخصصي 2

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

هم نیاز- :

هدف کلي درس :آشنایي و توانایي استفاده از انواع دستگاههاي سنگزني و انجام عملیات مختلف سنگزني

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

دانش :فرایند سنگزني
تعریف سنگزني و انواع آن ،ویژگيهاي مواد ساینده ،شناسایي سنگ سنباده از نظر مشخصات و
مواد تشکیلدهنده آنها (انواع دانههاي ساینده طبیعي و مصنوعي و انواع چسبها) ،فرایند تولید
سنگ سنباده ،دانهبندي مواد سنگ سنباده ،ترکیب دانهها و انتخاب دانهبندي و تأثیر قوس تماس
در انتخاب دانهبندي ،شبکهبندي دانهها و انتخاب درجه سختي سنگهاي سنباده ،انواع سنگهاي
1

سنباده از نظر شکل ظاهري استاندارد ،کدگذاري ،خصوصیات و کدگذاري سنگهاي الماس و
 ،CBNمزیت و موارد کاربرد هرکدام از انواع سنگها ،ایمني در هنگام کار با دستگاه سنگ و

6

6

نحوه تنظیم دستگاه سنگ ،نگهداري ،حمل و نقل و آمادهسازي سنگ سنباده جهت بستن آن به
دستگاه ،نحوه باالنس کردن سنگ سنباده ،تیز کاري سنگها و مواد خنک کاري مورداستفاده در
سنگزني
مهارت :شناسایي انواع سنگ سنباده و حمل و نقل و آمادهسازي سنگ سنباده جهت بستن آن به
دستگاه سنگزني
دانش :شناسایي پارامترهاي دستگاه سنگزني (سرعت برش ،سرعت پیشروي ،عمق بار و  )...و
2

شناسایي عوامل مؤثر در بهبود کیفت سطح کار ،کاهش زمان تولید و هزینه و محاسبه زمان
اصلي سنگزني تخت و گرد

1

4

مهارت :نحوه تنظیم پارامترهاي دستگاه سنگزني
دانش :انواع دستگاههاي سنگزني
دستگاههاي سنگزني سطوح تخت (انواع دستگاههاي سنگ تخت ،صفحات گیره مغناطیسي و
متعلقات آن ،آمادهسازي و کار با دستگاههاي سنگ تخت ،سنگزني انواع سطوح و قطعات)
3

دستگاههاي سنگزني سطوح گرد (عملیات سنگزني سطوح استوانهاي داخلي ،خارجي و
مخروطي)
دستگاههاي ابزار تیزکني :شناسایي ابزارهاي برشي مختلف ( فرم لبه برنده و زوایاي اصلي رنده-
هاي تراشکاري ،انواع رندههاي داخلتراشي ،انواع رندههاي فرم تراشي ،رندههاي برشکاري
66

5

24

شیارتراشي و پیچ تراشي ،متههاي مارپیچ ،تیغهفرز ها) ،تیز کاري انواع رندههاي تراشکاري و
مته به کمک دست ،انواع دستگاههاي ابزار تیزکني و توانایي انجام عملیات تیزکاري ،تیزکاري مته
با سنگ سنباده و دستگاه مته تیزکني ،دستگاه تیزکاري تیغهفرز ،تیزکاري تیغهفرزهاي کفتراش،
غلتکي مارپیچ و پیشاني ،انگشتي ،فرمدار ،برقوها و دستگاه ابزار تیزکني انیورسالS11
انواع دستگاههاي لپنیگ (اصول سنگزني ،ابزار مورداستفاده ،قسمتهاي مختلف دستگاه و
مزایاي لپینگ)
انواع دستگاههاي هونینگ (اصول سنگزني ،ابزار مورداستفاده ،قسمتهاي مختلف دستگاه و
مزایاي هونینگ)
وسایل کمکي و متعلقات دستگاههاي سنگزني انواع عملیات سنگزني (محیطي و پیشاني) و
سنگزني سطوح تخت
سنگزني بدونمرغک (اصول سنگزني ،ابزار مورداستفاده ،انواع دستگاهها ،قسمتهاي مختلف
دستگاه و انواع قطعاتي که ميتوان با این روش پرداخت نمود)
مهارت :آمادهسازي و کار با دستگاههاي سنگ تخت ،عملیات سنگزني سطوح استوانهاي
داخلي ،خارجي و مخروطي ،تیز کردن انواع ابزارهاي برشي تک لبهاي و چند لبهاي با استفاده از
دستگاههاي مختلف ابزار تیزکني ،پرداخت قطعات با استفاده از دستگاههاي لپینگ ،هونینگ و
بدونمرغک و نحوه سوار کردن وسایل کمکي و متعلقات آنها روي دستگاههاي مختلف سنگ-
زني
دانش :سنگزني خزشي سنگزني خزشي و مشخصه و توانایيهاي آن ،سنگزني با راندمان باال
4

1

و مزایا و معایب آن

4

مهارت :سنگزني قطعات با استفاده از دستگاه سنگزني خزشي
دانش :سنگزني غیر سنتي سنگزني با تخلیه الکتریکي  ،EDGسنگزني الکتروشیمیایي ECG
5

و سنگزني الکتروشیمیایي با جرقههاي الکتریکي ECDG

2

6

مهارت :سنگزني قطعات با استفاده از دستگاههاي سنگزني غیر سنتي
6
7

دانش :پرداختکاري و صیقلکاري به کمک فرایند رولربرنشینگ و مزایا و معایب
مهارت :پرداختکاري و صیقلکاري قطعات با استفاده از فرایند رولربرنشینگ
بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.

جمع

67

1

4

-

-

16

48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 انتخاب سنگ مناسب براي عملیات سنگزني مختلف ،آمادهسازي سنگ براي بستن روي دستگاه ،توانایي تیزکاري رنده-هاي تراشکاري و متهها به کمک دست ،توانایي تیزکاري انواع ابزارهاي برشي تراش ،فرز و مته و قالویز با دستگاههاي
ابزار تیزکني ،توانایي تیزکاري سنگها ،توانایي کار با انواع دستگاههاي سنگزني و متعلقات آن توانایي سنگزني انواع
قطعات با سطوح تخت ،مخروطي و گرد (داخلي و خارجي)
 -امانتداري و مسئولیتپذیري

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

عنوان منبع
سنگزني و سنباده کاري

مهندس غکاني

دانش سنگزني
تکنولوژي سنگزني

ناشر

مترجم

سال انتشار
-

مهندس محمد حمیدي
محمدتقي محمود زاده

پیام کوثر
آذریون

1391
1392

اکبر شیر خورشیدیان

طراح

1384

ماشینهاي بزار

محمدرضا شبگرد و الیاس حدادي

دانشگاه تبریز

1392

ماشینابزار تولیدي

الیاس حدادي

آشینا

1392

مرجع کامل تکنولوژي سنگ-
زني

Handbook of
Machining with
Grinding Wheels

Loan D.Marinescu, Mike
Hitchiner, Eckart Uhlmann,
W. Brian Rowe, Ichiro
Inasaki

68

CRC Press

2117

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)حداقل کارشناسي ارشد ساخت و تولید ،حداقل  5سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس سنگزني

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(بر اساس کالس  15نفره)
سنگ تخت  2دستگاه ،متعلقات دستگاههاي سنگزني هرکدام حداقل  2عدد ،وسیله باالنس سنگ سنباده  2دستگاه (با تکیه-
گاه غلتکي و میلهاي) ،سنگ گرد (داخلي و خارجي)  2دستگاه ،سنگ ابزار تیزکني  2دستگاه ،لپینگ یک دستگاه ،هونینگ
یک دستگاه ،بدونمرغک یک دستگاه و کالس معمولي مجهز به Video Projector

 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،کارگاه ،تمرین و تکرار و تحقیق و بازدید از مراکز و کارخانه هاي تولیدي

 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...
تکالیف ،آزمون کتبي ،تولید نمونه کار ،پروژه ،پرسشهاي عملي و انشایي و فعالیتهاي تحقیقي
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 -17-3درس طراحي و ساخت قید و بندها
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

2
32

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :ماشینکاري تخصصي 2
هم نیاز- :

هدف کلي درس :آشنایي با کاربرد و انواع قید و بندها در خط تولید ،توانایي بررسي نقشه قطعه کار جهت طراحي قید و بند
تولیدي مربوطه و تهیه نقشه ساخت کارگاهي آن ،برنامهریزي و ساخت قید و بندها بر اساس نقشههاي کارگاهي

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري عملي

دانش :تعریف ،ضرورت ،مزایاي استفاده از قید و بندها و طراحي ابزار (اهداف ،پارامترهاي
1

طراحي و فاکتورهاي انساني)

2

-

مهارت:
2
3

دانش :انواع قید و بندها (کاربرد ،ساختار و طبقهبندي)
مهارت :تشخیص نوع قید و بندهاي موجود و قرار دهي قطعه کارها در قید و بندهاي مربوطه
دانش :موقعیت دهي و مبنا گیري (اصول و مفاهیم ،انواع روشها و اجزاء)
مهارت:

2

2

2

-

دانش :گیره بندي (اصول و مفاهیم گیره بندي ،روشهاي گیره بندي ،محاسبات موردنیاز و
4

اجزاي گیره بندي)
مهارت :تشخیص نوع ،اجزاء و اصول به کار رفته در موقعیت دهي و مبنا گیري در قید و بند-

2

2

هاي موجود ،تشخیص نوع و اجزاء و اصول به کار رفته در گیره بندي در قید و بندهاي موجود
دانش :اصول کار و طراحي قید و بندهاي سوراخکاري (صفحهاي ،ناوداني ،بسته ،زاویهدار و
5

پایهدار)
مهارت :بررسي نقشه قطعه کارهاي نمونه ،طراحي اولیه قید و بند سوراخکاري و تهیه نقشه

3

2

ساخت کارگاهي آنها
6

دانش :اصول کار و طراحي ابزارهاي تقسیمبندي (خطي ،دوراني ،صفحه تقسیم و میز تقسیم)
مهارت:

3

دانش :اصول کار و طراحي قید و بندهاي فرزکاري (فیکسچر شیارتراشي ،زبانهتراشي و
7

جاخارزني)
مهارت :بررسي نقشه قطعه کارهاي نمونه ،طراحي اولیه قید و بندهاي فرزکاري و تهیه نقشه

3

2

ساخت کارگاهي آنها
دانش :اصول کار و طراحي قید و بندهاي تراشکاري
8

 صفحه نظام هاي استاندارد (سهنظام پیوسته ،چهار نظام غیر پیوسته ،صفحه نظام ترکیبي،صفحه نظامهاي خودکار ،فکهاي ویژه ،فکهاي نرم و صفحه نظام مسطح)
 گیرههاي فشنگي (با مکانیزم فشار به بیرون ،با مکانیزم کشش به داخل و با طول مرده)71

3

2

 آسترهاي استوانهاي میلههاي استاندارد (ماندرلها :مخروطي ،با محکم کردن محوري ،انبساطي و پیچي) بندهاي تراشکاري قطعههاي خاصمهارت :بررسي نقشه قطعه کارهاي نمونه ،طراحي اولیه قید و بندهاي تراشکاري و تهیه نقشه
ساخت کارگاهي آنها
دانش :اصول کار و طراحي قید و بندهاي سنگزني
 سنگزني تخت (انواع میزهاي مغناطیسي دائمي و الکترومغناطیسي ،گیرههاي مغناطیسيسینوسي ساده و مرکب ،بلوکههاي چندالیه ،بلوکههاي  Vشکل مغناطیسي ،آداپتورها ،گیرههاي
9

 Magna Viseو نوارهاي چسب دورو)

3

2

 سنگزني دوار (گیرههاي قلبي و فشنگيها ،سهنظام و لینت)مهارت :بررسي نقشه قطعه کارهاي نمونه ،طراحي اولیه قید و بندهاي سنگزني و تهیه نقشه
ساخت کارگاهي آنها
دانش :اصول کار و طراحي قید و بندهاي خانکشي
 معرفي کلي روش خانکشي ،انواع خانکشي (ایجاد جايخار و سطح خارجي)11

 -وظیفه یک قید و بند خانکشي در هرکدام از انواع خانکشي

3

2

مهارت :بررسي نقشه قطعه کارهاي نمونه ،طراحي اولیه قید و بندهاي خانکشي و تهیه نقشه
ساخت کارگاهي آنها
دانش :اصول کار و طراحي قید و بندهاي جوشکاري
 وظایف قید و بندهاي جوشکاري11

 -قید و بندهاي اعمال فشار و جازني قطعهها

3

2

مهارت :بررسي نقشه قطعه کارهاي نمونه ،طراحي اولیه قید و بندهاي جوشکاري و تهیه نقشه
ساخت کارگاهي آنها
دانش :محاسبات طراحي قید و بندها ،تولرانسها و انطباقات ،جنس مواد مورداستفاده و انتخاب
12

اجزاء از استانداردها
مهارت :انجام محاسبات ابعادي بحراني براي قطعات نمونه و کار با جداول و استانداردها در

2

2

خصوص انتخاب جنس مواد و اجزاي تشکیلدهنده قید و بندها
13
14

دانش :تجزیه و تحلیل نقشههاي نمونه براي ساخت در کارگاه
مهارت :ساخت نمونههاي بررسيشده در کارگاه
بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.
جمع

1

31

-

-

32

48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
 بررسي نقشه قطعه کار و طراحي و ساخت قید و بندهاي مربوطه و انتخاب اجزاء استاندارد و جنس مناسب از کتابجداول استاندارد
 امانتداري ،مسئولیتپذیري و حل مسئله71

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
جیگ و فیکسچر ،گام به گام
طراحي و ساخت
طراحي و ساخت قالب و
قیود
مرجع کامل جیگ و فیکسچر
آشنایي با جیگ و طراحي
ابزار
جداول و استانداردهاي
طراحي و ماشینسازي

مؤلف
Edward Hoffman
Wolfgang< Roland
…&

مترجم
اکبر شیر خورشیدیان
عبداهلل ولينژاد و
محمد نصیري نیا

محمدتقي محمود زاده
جواد شهبازي کرمي
M.H.A.Kempster

علي معصوم پور

نشر طراح

1394

نشر طراح

1383

نشر آذریون

1388

دانش و فن

1382

م .فرامرزي ،ج .وطن-
Ulrich Fisher

خواه ،ا .باقري پور و

نشر طراح

1394

همکاران
سید علي سجادي،

قید و بستها

ناشر

سال انتشار

 P.H.Joshiاسرافیل بیدقي و رضا
شمشیري

Jig & Fixture

Hiram E. Grant

Tool Engineering and
Design

G.R.Nagpal

دانشگاه علم و
صنعت
TATA
McGraw-Hill
Khanna
Publishers

72

1386

2113
2114

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)کارشناسي ارشد ساخت و تولید با  5سال سابقه کار کارگاهي و صنعتي مناسب
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس طراحي و ساخت قید و بندها

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(بر اساس کالس  15نفره)
کارگاه ساخت و تولید با تجهیزات کارگاهي مناسب
کالس تئوري با امکانات سمعي و بصري و نمونههاي قید و بندها جهت استفاده در حین آموزش

 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،کار عملي در کارگاه و گروهبندي دانشجویان براي کار بر روي قید و بندهاي مختلف

 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...
آزمون تئوري از مباحث تئوري تدریس شده در کالس و بررسي نقشههاي طراحيشده و قید و بندهاي ساختهشده در کارگاه توسط
دانشجو

73

 -18-3درس طراحي و ساخت قالبهاي فلزي
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز :ماشینکاري تخصصي 2

تعداد واحد
تعداد ساعت

هم نیاز- :

نظري

عملي

2
32

1
48

هدف کلي درس :طراحي ،ترسیم و ساخت یک قالب فلزي (برش ،خم و کشش)

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

دانش :فرایند تولید با استفاده از قالبهاي فلزي ،تقسیمبندي پرسهاي مختلف بر
اساس شکل ظاهري بدنه ،عملکرد و نوع انتقال نیرو ،مزایا ،معایب و محدودیتهاي
قالبهاي پرس ،طبقهبندي قالبها و انواع فرایندهاي پرسکاري (پولکزني ،سوراخ-
1

کاري ،قطعهزني ،دوربري ،قیچي ،لب برگرداني و فتیله زني ،سکهزني ،پرسکاري

4

1

دقیق ،خانکشي ،سوراخکاري جانبي ،مونتاژ ،فروزني ،منگنهزني و زبانهزني ،خمکاري
و کشش)
مهارت :تشخیص انواع پرسها و قالبهاي فلزي
دانش :عملیات برش ،تئوري برش ،مراحل برش ،مناطق برش ،لقي بین سنبه و ماتریس
2

در فلزات مختلف و محاسبه آن ،برش ثانویه و معرفي اجزاء تشکیلدهنده آن

4

1

مهارت :شناسایي اجزاء مختلف قالب برش
دانش :طراحي و محاسبات اجزاء قالب برش ،طراحي نوار ورق (چیدمان (طرح ورق
یا جانمایي) و راندمان نوار ورق) ،طراحي ماتریس ،طراحي سنبه (سنبههاي سوراخ-
کاري و پولکزني) ،محاسبه نیروي برش ،تناژ پرس ،روشهاي کاهش نیروي برش،
طراحي صفحه سنبه گیر ،طراحي پینهاي قرار ،طراحي کانال تغذیه و قرارهاي قطعه
3

کار ،طراحي استوپها ،طراحي صفحه جداکننده (صفحه جداکننده ثابت و فنردار)،
طراحي صفحه پران ،طراحي اتصال دهندهها ،طراحي و محاسبه ضخامت کفشکها،
انتخاب کفشکها و اجزا کفشکها (کفشک باال و پایین ،میلها و بوشهاي راهنما و
طراحي و محاسبه دنباله قالب (مرکز ثقل))
مهارت :طراحي ،ترسیم و ساخت یک قالب برش

74

8

24

دانش :قالبهاي خمکاري ،انواع قالبهاي خمکاري ،محاسبه نیروي خمکاري ،برگشت
4

فنري و طول گسترده ورق

2

8

مهارت :طراحي ،ترسیم و ساخت یک قالب خم
دانش :قالبهاي کشش عمیق ،پارامترهاي مؤثر در فرایند کشش عمیق ،محاسبات
قالبهاي کشش عمیق ،محاسبه ابعاد ورق اولیه (قطر گُرده) ،محاسبه نیروي کشش و
5

فشار انداز ،محاسبه نیروي ورق گیر ،محاسبه و تعیین تعداد مراحل کشش ،مناطق و

4

12

ضخامتهاي مختلف در قطعه کشش عمیق شده ،قابلیت کشش ورقها ،شعاع لبه
سنبه و ماترس ،کشش مجدد و چربکاري در قالب
مهارت :طراحي ،ترسیم و ساخت یک قالب کشش
دانش :بهطور کلي مشخص کردن ابعاد ماتریس ،روبند ،سنبه گیر ،ضربهگیر ،کفشکها،
6

تعداد و اندازه میل راهنما و بوش راهنما ،مشخص کردن محل پیچها و پینها و تعداد
آنها و فنرها و الستیکهاي موردنیاز

4

1

مهارت :نحوه استفاده از جداول مربوطه
7

دانش :جنس انواع مواد در قالبهاي فلزي
مهارت :تشخیص مواد مختلف به کار رفته در قسمتهاي مختلف قالبهاي فلزي و

2

1

انجام عملیات حرارتي موردنیاز براي قسمتهاي قالب
8

بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.
32

جمع

48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 شناسایي مواد اجزاء مختلف قالبهاي برش ،خم و کشش ،شناسایي انواع دستگاههاي پرس و اجزاء قالبهاي برش ،خمو کشش و توانایي نقشهخواني قالب و ساخت قالبهاي برش ،خم و کشش
 -مسئولیتپذیري و امانتداري

75

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

عنوان منبع
روش آموزش قالبسازي

گروه صنایع بوش آلمان

قالبهاي سردکار

مهندس فیروزبروشکي

مترجم
ژرهایر آشوقیان

ساخت قالبهاي برش

قطره

1371

دفتر تحقیقات و

-

برنامهریزي آموزش
عبدا ...ولي نژاد،

گام به گام طراحي و

ناشر

سال انتشار

 Vukuta boljanovicمهندس کیان جوادي
 J.R.paquinفخار و مهندس احسان

و پرورش
طرح

1396

روحاني

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)حداقل کارشناسي یا کارشناسي ارشد ساخت و تولید با حداقل  5سال سابقه کار مرتبط و مدرسیني که بیشتر به صورت
تجربي و عملي در صنعت مشغول ميباشند در اولویت هستند.
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس طراحي و ساخت قالبهاي فلزي
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(براساس کالس  15نفره)
 سایت نقشهکشي همراه با ویدئو پروژکتور کارگاه مجهز به دستگاههاي قالبسازي اعم از دستگاه فرز انیورسال ،سنگ تخت ،سنگ گرد ،دریل رادیال ،اسپارک ووایرکات
 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار و پروژهاي (گروهبندي دانشجویان جهت ساخت قالبهاي برش ،خم و کشش)
 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...
آزمون کتبي ،عملکردي ،نقشههاي تهیهشده و انجام کار در محیطهاي شبیهسازي شده و تولید نمونه کار (انواع دست
ساختهها)
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 -19-3درس ماشینهاي کنترل عددي و کارگاه
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

2
32

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :ماشینکاري تخصصي 2
هم نیاز- :

هدف کلي درس :آشنایي با روش کار و اجزاء ماشینهاي  CNCتراش و فرز و توانایي برنامهنویسي و اپراتوري فرز CNC

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

1

دانش :روش کار کلي ماشینهاي ابزار  CNCبا اشاره به روند تکامل ماشینهاي کنترل عددي و
کاربرد آنها در صنعت
مهارت:

2

عملي

-

دانش :روشهاي کنترل مسیر حرکت ابزار (نقطه به نقطه ،برش موازي و کنترل پیوسته) و معرفي میان-
2

1

یابي

-

مهارت:
دانش :ساختار و اجزاء ماشینهاي ابزار  CNCو کاربرد آنها :انواع تنه ،راهنماهاي جعبهاي و خطي
3

غلتشي ،اسپیندل ،محورهاي حرکتي خطي و دوراني و بالاسکرو

6

2

مهارت :شناسایي انواع تنه ،راهنماهاي جعبهاي و خطي غلتشي ،اسپیندل ،محورهاي حرکتي خطي و
دوراني و بالاسکرو
دانش :نحوه تنظیم و کنترل سرعت اسپیندل و پیشروي در ماشینهاي ابزار  CNCبا معرفي انواع
4

موتورها ،درایوها ،اینورترها ،انکودرها ،کنترلرها و معرفي سیستم کنترل مداربسته و باز

3

2

مهارت :شناسایي موتورهاي الکتریکي مورداستفاده در تراش و فرز  ،CNCشناسایي درایوها،
اینورترها ،انکودرها و کنترلرهاي مورداستفاده CNCها
دانش :شناسایي و کاربردهاي صنعتي محورهاي خطي ( )X,Y,Zو محورهاي دوراني ( )A,B,Cو
5

2

معرفي نقاط مرجع در ماشینهاي CNC

1

مهارت :توانایي تشخیص محورهاي خطي ( )X,Y,Zو محورهاي دوراني()A,B,C
6
7
8

دانش :شناخت انواع ابزارهاي برشي در ماشینهاي فرز CNC
مهارت :توانایي شناسایي انواع ابزارهاي برشي در ماشینهاي فرز CNC
دانش :نکات ایمني در استفاده از دستگاه فرز و تراش CNC
مهارت:
دانش :برنامهنویسي تراش CNC
مهارت :شبیهسازي حداقل  2نمونه قطعه و ماشینکاري حداقل  1قطعه براي هر دانشجو با رعایت

77

2

2

1
2

4

اصول ایمني
دانش :مراحل برنامهنویسي ،برنامهنویسي فرز براي ماشینکاري خط ،قوس ،پخ و فیلت و جبران شعاع
ابزار
9

مهارت :برنامهنویسي فرز  CNCطبق نقشه بر اساس کنترلر زیمنس یا فانوک و کنترل و شبیهسازي

5

12

برنامههاي نوشتهشده با شبیهساز (حداقل چهار نقشه صنعتي توسط هر دانشجو به صورت عملي اجرا
شود)
دانش :مراحل اپراتوري ماشینهاي فرز  CNCشامل واردکردن برنامه ،تنظیم آفست ابزارها ،روشهاي
تست برنامه ،ماشینکاري قطعه و کنترل قطعه ماشینکاري شده
11

مهارت :ماشینکاري قطعات برنامهنویسي شده ردیف ( 9واردکردن برنامه ،تنظیم آفست ابزارها ،روش-

2

8

هاي تست برنامه ،ماشینکاري قطعه و کنترل قطعه ماشینکاري شده (ماشینکاري حداقل  2قطعه
صنعتي توسط هر دانشجو))
دانش :برنامهنویسي فرز براي ماشینکاري پاکت مستطیل ،دایره و سیکلهاي سوراخکاري
11

مهارت :برنامهنویسي طبق نقشه بر اساس کنترلر زیمنس یا فانوک و کنترل و شبیهسازي
برنامههاي نوشتهشده با شبیهساز (حداقل چهار نقشه صنعتي توسط هر دانشجو به صورت

4

11

عملي اجرا شود)
دانش :مراحل اپراتوري فرز  CNCبراي سیکلها
12

مهارت :ماشینکاري قطعات برنامهنویسي شده ردیف ( 11واردکردن برنامه ،تنظیم آفست

2

7

ابزارها ،ماشینکاري قطعه ،کنترل قطعه ماشینکاري شده (ماشینکاري حداقل  2قطعه صنعتي
توسط هر دانشجو))
13

بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.

جمع

-

-

32

48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
شناسایي ماشینها و قسمتهاي مختلف ماشینهاي تراش و فرز  ،CNCتوانایي برنامهنویسي ،شبیهسازي و ساخت قطعهکار با ماشین فرز CNC
 -مسئولیتپذیري و امانتداري

78

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
ماشینهاي کنترل عددي CNC
خودآموز برنامهنویسي و اپراتوري

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار

محسن لطفي

دیباگران

1397

جالل حقي

آفرنگ

1389

ماشینهاي CNC
دفترچه راهنماي برنامهنویسي و

شرکت فانوک یا

اپراتوري دستگاه CNC

زیمنس

-

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)کارشناسي ساخت و تولید با حداقل  21سال تدریس و سابقه کاري مرتبط
کارشناسي ارشد یا دکتري ساخت و تولید با  5سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس ماشینهاي کنترل عددي و کارگاه

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس (بر اساس کالس حداکثر  15نفره)مساحت کارگاه موردنیاز حداقل  81متر ،کامپیوتر تحت شبکه  16عدد ،ماشین فرز  CNCبا کنترلر زیمنس یا فانوک حداقل
 2عدد ،تراش  CNCبا کنترلر زیمنس یا فانوک یک عدد ،ویدئو پروژکتور یک عدد ،بالاسکرو یک عدد ،انکودر خطي و
دوراني ماشین  CNCیک عدد ،ریل خطي غلتشي دو عدد در ابعاد متفاوت ،انواع موتورهاي الکتریکي مورداستفاده در
CNCها از هرکدام یک عدد ،انواع درایو و اینورتر مورداستفاده در CNCها از هرکدام یک عدد و وایتبرد یک عدد

 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،پروژهاي ،کارگاه ،تمرین و تکرار و تحقیق

 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 ،امتحان کتبي ،نتیجه شبیهسازي ،پروژه ،قطعه ساختهشده با  CNCو تحقیق
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 -21-3درس کارآفریني
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :
هم نیاز- :

هدف کلي درس :آشنایي با مفاهیم کارآفریني و آموزش مهارتهاي الزم براي تدوین برنامه کسب و کار

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

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

کارآفریني ،خطرها ،رهآوردهاي کارآفریني ،تأثیرات اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و اخالقي
کارآفریني ،صفات کارآفرینان ،رویکردهاي رفتاري کارآفریني و انگیزههاي کارآفریني)

2

-

مهارت:
دانش :خالقیت و نوآوري (تعریف خالقیت ،ضرورت و نقش خالقیت ،فرایند خالقیت،
2

توسعه خالقیت و موانع آن ،تکنیکها و روشهاي افزایش خالقیت (توفان ذهني ،توهم
خالق ،اسکمپر ،دلفي و لینکنیکس) ،تعریف نوآوري ،تفاوت خالقیت و نوآوري ،فرایند

3

6

نوآوري ،سطوح نوآوري و انواع نوآوري و نظریه حل خالق مسئله ()TRIZ
مهارت :انجام حل چند مسئله خالقیت و نوآوري با به کاربردن روشهاي ذکرشده
دانش :مدیریت کسب و کار تجاري کوچک
 سازماندهي :کار گروهي و تیمي ،رهبري و سازماندهي یک کسب و کار ،ساختار یککسب و کار ،نیروي انساني و بهرهوري کسب و کار
 مسائل حقوقي :قوانین و مقررات تأسیس کسب و کار کوچک ،انواع شرکتها (استارت-آپ ،مرکز رشد ،دانشبیان ،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 دراستراتژي بازاریابي ،شناخت محیطهاي رقابتي( مشتري مداري ،نوع آوري ،خدمات و
سرعت و راحتي) ،تبلیغات و ابزارهاي آن
 روش هاي تبدیل مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ :تعامل با واسطه هاي تجاري ،سرمایهگذاري ها( همکاري هاي) مشترک ،مجوزهاي خارجي ،امتیازها و موقعیتهاي بینالمللي،
تجارت متقابل و صادرات
 فناوري اطالعات( )ITو نقش آن در توسعه کسب و کار و کسب و کارهاي مجازيمهارت :ارائه مثال عملي چند کسب و کار و کوچک ،ارائه مثال عملي چند کسب و کار
مجازي
81

6

6

دانش :فرهنگ کسب و کار
 باورها و هنجارهاي قالب بر محیط کسب و کار موفق4

 -راهکارهاي توسعه فرهنگ کارآفریني

2

 -مقایسه فرهنگ کار با سایر کشورها

-

 راهکارهاي افزایش فرهنگ کار در ایرانمهارت:
5

دانش :طرح تجاري ( )Business Planو انواع آن و بررسي نمونه طرح کسب و کار
مرتبط با رشته
مهارت :انجام گروهي پروژه طرح کسب و کار
 تعریف طرح تجاري مرتبط با رشته3

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

36

 کلیات طرح تجاري(ارائه و بازبیني آن در صورت نیاز) جزئیات طرح تجاري ،فرایند ارزیابي طرح تجاري ،توصیف شغل ،طرح و پروژهبازاریابي ،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 مورد انتظار
مهارت هاي:
 شناسایي و نحوه ایجاد و مدیریت انواع کسب و کار و توانایي ارائه یک طرح تجاري براي کسب و کار واقعي و مجازي -مسئولیتپذیري و امانتداري

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
Essentials of
Entrepreneurship and
Small Business
Management
Entrepreneurship

مترجم

مؤلف

ناشر

Norman M. Scarborough

Prentice Hall

Robert D. Hisrich,
Michael P. Peters

McGraw-Hill
Education

سال انتشار
2111

81

2116

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي 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 و وسایل موردنیاز درس (بر اساس کالس  25نفره)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 (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...
آزمون کتبي ،ارزیابي پروژه و ارزیابي کارگروهي

82

 -21-3درس پروژه ساخت
نظري

عملي

پیشنیاز :طراحي و ساخت قید و بندها

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

64

نوع درس :تخصصي

هدف کلي درس :توانایي طراحي و ساخت ماشین با مکانیزمها و سیستم برقي مناسب

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
ردیف

زمان یادگیري (ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

-

4

-

16

3

ارائه طرحها در یک گروه عملي و بحث روي طرحها

-

4

4

انتخاب یکي از طرحهاي گروه براي ساخت

-

5

ساخت و مونتاژ یک پروژه انتخابشده به صورت گروهي

-

41

-

64

1
2

انتخاب پروژه مناسب ،حداقل ماشیني که داراي مکانیزم مناسب با سیستم برقي
متناسب با آن باشد (براي هر گروه دو نفري یک پروژه)
محاسبات طراحي و مدلسازي نرمافزاري و تهیه نقشههاي کامپیوتري پروژه
انتخابشده

جمع

ب -شایستگيهاي (مهارتهاي) عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارتهاي:
 طراحي مدلسازي پروژه صنعتي ،توانایي کار در گروه براي طراحي و ساخت پروژه و پرورش خالقیت در طراحي وساخت پروژههاي صنعتي
 -امانتداري ،مسئولیتپذیري و شایستگي حل مسئله

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

مترجم

مؤلف

83

ناشر

سال انتشار

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)حداقل لیسانس مهندسي مکانیک با حداقل  11سال سابقه کار صنعتي و آموزشي و مسلط به نرمافزارهاي طراحي و ماشین-
هاي ابزار
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس پروژه ساخت

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(بر اساس کالس  15نفره)
کارگاه مجهز به انواع دستگاههاي تراش ،فرز ،سنگزني ،دریل و  ...و کامپیوتر براي انجام کارهاي طراحي به تعداد کافي

 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
مباحثهاي ،کارگروهي و پروژهاي
 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...
ارزیابي پروژه ،ارزیابي کارگروهي و پروژه ساختهشده نهایي
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 -22-3درس کارآموزي 1
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

1
1

1
121

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :ماشینکاري تخصصي 2
هم نیاز:

هدف کلي درس :آشنایي با محیط کار ،فرایندهاي تولید و روند انجام فرایندها (فلوچارت تولید( ،)OPCانواع ماشینآالت و
تجهیزات ،کنترل کیفیت ،اندازهگیري ،چیدمان تولید ،انبارداري ،خرید ،روابط کاري و برنامهریزي تولید)

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
ردیف

زمان یادگیري (ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

برگزاري جلسه توجیهي گروهي :انتخاب محل کارآموزي ،مراحل انجام
1

کارآموزي ،رفتار و روابط کاري ،رعایت نکات ایمني ،روش تهیه گزارش

-

-

کارآموزي و روش ارزشیابي
2

مشخصات محل کارآموزي :داراي تجهیزات کافي ،محیط سالم از نظر اخالق
حرفهاي و بهداشت حرفهاي

-

-

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

تهیه گزارش روزانه ،دقت در روش 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
مهارت هاي:
 عملي کردن آموخته دوران تحصیل در محیط واقعي کار ،آشنایي با ماشین آالت و تجهیزات تولیدي و نحوه چیدمان وبهره برداري از آنها
 -مسئولیت پذیري ،رعایت قوانین ،امانت داري و آشنایي با محیط و روابط کاري

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

مترجم

مؤلف

85

ناشر

سال انتشار

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)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 پیشنهادات در مورد بهبود فرایندها در محل کارآموزي با استفاده از فرمهاي مربوطه
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 -23-3درس کارآموزي 2
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز :کارآموزي 1

نظري

عملي

1
1

1
121

تعداد واحد
تعداد ساعت

هم نیاز- :

هدف کلي درس :آشنایي با محیط کار ،فرایندهاي تولید و روند انجام فرایندها (فلوچارت تولید( ،)OPCانواع 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 از نظر اخالق حرفهاي و بهداشت حرفهاي

نظري

عملي

-

-

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

-

گزارش روزانه ،دقت در روش 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
مهارت هاي:
 عملي کردن آموخته دوران تحصیل در محیط واقعي کار ،آشنایي با ماشینآالت و تجهیزات تولیدي و نحوه چیدمان و بهرهبرداري از آنها
 -مسئولیت پذیري ،رعایت قوانین ،امانت داري و آشنایي با محیط و روابط کاري

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

مترجم

مؤلف

87

ناشر

سال انتشار

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)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 پیشنهادات در مورد بهبود فرایندها در محل کارآموزي با استفاده از فرمهاي مربوطه
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 -24-3درس برنامهنویسي رایانه
نوع درس :اختیاري

نظري

عملي

1
16

1
32

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :
هم نیاز- :

هدف کلي درس :کسب توانایي طراحي الگوریتم ،طراحي فلوچارت و برنامهنویسي براي تولید نرمافزارهاي کاربردي شخصي
و کارگاهي

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

1

رئوس محتوا
دانش :مباني و اصول رایانه (ساختار سختافزاري و نرمافزاري)
مهارت :باز و بست قطعات تشکیلدهنده یک سیستم کامل رایانهاي

2

(ساعت)

دانش :الگوریتم و فلوچارت و نشانهاي نمایش فلوچارت
مهارت :نوشتن الگوریتم و ترسیم فلوچارت براي چند مسئله ساده

نظري

عملي

1

1

1

1

دانش :زبانهاي برنامهنویسي ،سطوح برنامهنویسي (باال ،متوسط و پایین) ،کامپایلرها (وظایف،
3

انواع و تفاوتها) و نمایش نمونه کد نوشتهشده با زبانهاي برنامهنویسي مختلف

2

مهارت:

-

دانش :زبان برنامهنویسي (ترجیحاً ویژوال بیسیک) (نگارشهاي گوناگون ،ویژگيها و
4

محدودیتها) ،انواع برنامههاي قابل ساخت با نرمافزار برنامهنویسي ساختار نرمافزارهاي
کاربردي (وروديها ،خروجيها و بانکهاي اطالعاتي)

1

1

مهارت :نصب نرمافزار برنامهنویسي و محیط نرمافزار
5

دانش :انواع داده ،متغیرها و عملگرها و روش تعریف متغیرها و ثابتها
مهارت :ایجاد برنامه و تغییرات در آن (فرم ،تعریف و تغییر خصوصیات) و اجراي برنامه

1

2

دانش :اشیاء در برنامهنویسي ،انواع اشیاء و خصوصیات آنها
6

مهارت :افزودن اشیاء به یک فرم نمونه ،تغییر و تنظیم خصوصیات اشیاء ،ساخت برنامههاي

1

4

نمونه با اشیاء خواندهشده و ایجاد ارتباط بین اشیاء
7

دانش :ساختارهاي تصمیمگیري ( ifو  if – thenو )if – then - else
مهارت :ساخت برنامههاي نمونه با ساختارهاي تصمیمگیري

8

دانش :ساختارهاي تکرار ( forو  while – thenو )do - untile
مهارت :ساخت برنامههاي نمونه با ساختارهاي تکرار

9

دانش :کار با فایلها (دستورات باز کردن فایل ،بستن فایل ،نوشتن در فایل و خواندن از فایل)
مهارت :نوشتن برنامههایي جهت ایجاد و کار با فایلها

11

دانش :آرایهها (کاربرد ،انواع و تعریف)
89

1

2

1

2

1

4

1

2

مهارت :ایجاد برنامه نمونه (ایجاد آرایهها ،نوشتن اطالعات در آرایهها ،خواندن اطالعات از
آرایهها)
دانش :اشیاء گرافیکي و خصوصیات اشیاء گرافیکي
11

مهارت :درج اشیاء گرافیکي در برنامه ،تغییر خصوصیات و کار با خصوصیات اشیاء از طریق

2

4

برنامه
12

دانش :توابع ریاضي (سینوس ،کسینوس ،ریشه ،توان و قدر مطلق)
مهارت :کدنویسي با استفاده از توابع ریاضي براي انجام محاسبات

2

2

دانش :بررسي برنامههاي کاربردي موردنیاز براي رشته ماشینابزار
13

مهارت :طراحي و ساخت برنامه بر اساس محاسبات ریاضي و اشیاء گرافیکي در رشته

1

7

ماشینابزار
جمع

16

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 طراحي و پیادهسازي برنامههاي تخصصي کاربردي در رشته ماشینابزار -امانتداري ،مسئولیتپذیري و حل مسئله

91

32

ج -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
برنامهنویسي ویژوال بیسیک 6
برنامهنویسي مقدماتي (ویژوال بیسیک)-
پایه یازدهم
آموزش گامبهگام برنامهسازي به زبان
ویژوال بیسیک (پوشش کامل ویژوال

مؤلف

ناشر

مترجم

سال
انتشار

عیناله جعفر نژاد قمي

علوم رایانه بابل

1389

گروه مؤلفین

آموزش و پرورش

1396

عیناله جعفر نژاد قمي

علوم رایانه بابل

1394

بیسیک )NET
علیرضا زارع-

آموزش ویژوال بیسیک  6در  21روز

گرگ پري

آموزش گام به گام ویژوال بیسیک 2111

مایکل هالورسون

برنامهنویسي مقدماتي (ویژوال بیسیک)
آموزش گام به گام ویژوال بیسیک

پور

و شیوا منصور ولينژاد
غمگسار
مایکل هالورسون

حسن رحیمي
سنا

نص

1388

ناقوس

1394

دیباگران تهران

1391

ادبستان

1394

سادهنویسي در برنامهنویسي با ویژوال
بیسیک

بهآوران

عبدالمجید خامهگر

1391

Visual Basic 6,1
راهنماي جامع برنامهنویسان ویژوال
بیسیک 6

بهرام پاشایي

آموزش برنامهنویسي گرافیک در ویژوال

رسول دژکام و فاطمه

بیسیک 6

خردمند

91

جهان نو

1388

ناقوس

1395

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)کارشناسي ارشد مکانیک مسلط به برنامهنویسي و کد نویسي و کارشناس ارشد نرمافزار مسلط به برنامهنویسي کاربردي
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس برنامهنویسي رایانه

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(بر اساس کالس  15نفره)
سایت رایانه با  15سیستم ،ویدئو پروژکتور و دسترسي به اینترنت

 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،کار عملي برنامهنویسي و انجام پروژه عملي

 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...
ارائه تکالیف انجامشده (برنامههاي ساخته و نوشتهشده) به مدرس و تحویل پروژه
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 -25-3درس کنترل و سرپرستي خط تولید
نوع درس :اختیاري

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :سنگزني

نظري

عملي

2
32

1
1

هم نیاز- :
هدف کلي درس :آشنایي با اصول مدیریتي خط تولید ،با اصول سرپرستي کارکنان خط تولید ،با اصول و روشهاي کنترل
کیفي در خطوط تولید و کسب توانایي برنامهریزي کنترل کیفیت در خط تولید

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

1

مباني و اصول مدیریت سازمان

4

-

2

مباني و اصول مدیریت کارکنان و ارتباط کاري

4

-

3

مباني و اصول سرپرستي کارگران در خط تولید

4

-

4

مباني کنترل کیفیت کمي و کیفي

5

-

5

اصول برنامهریزي خط تولید

4

-

6

سیستمهاي کنترل کیفیت

4

-

7

مفاهیم برنامهریزي مواد ()MRP

2

-

8

مفاهیم شش سیگما و ایزو 9111

2

-

9

نظام آراستگي 5S

1

-

11

تکنولوژي گروهي ()Groupe Technology

2

-

11

بازدید علمي از یک واحد تولیدي

-

-

32

-

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 کسب توانایي در برقراري و کنترل روابط سازماني ،کسب توانایي در شناسایي سیستمهاي مختلف کنترل کیفیت و کسبتوانایي در سرپرستي کارگران در خط تولید در راستاي حل مشکالت روابط انساني و دستیابي به تولید کیفي
 -امانتداري ،مسئولیتپذیري و حل مسئله

93

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
بازرسي و اندازهگیري در ساخت

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار

مهرتاش شفیعي

نورپردازان

1384

تولید ناب

رضا مهربان

جهان فردا  -نما

1384

استاندارد و استاندارد کردن

مهرداد یگانه

و تولید

مرکز آموزش و
تحقیقات صنعتي

1379

ایران
اصول سرپرستي

حمیدرضا رضوي و

علوم رایانه

1388

تندیس

1385

امید انقالب

1393

راو اف ساندرا

محسن ذکایي آشتیاني

آدینه بوک

1388

پیادهسازي تولید در کالس جهاني

الري رابریچ

عبدالعلي عليعسکري

فرهنگ مکتوب

1384

مدیریت تولید

حمید داوودپور

خاتون

1395

...

اصول سرپرستي کارگاه و تولید

رضا غضنفري

اصول مدیریت و تشکیالت

و مهرداد سعید نعمتي

کارگاه

الهوتي

مدیریت پروژه براي پروژههاي
کوچک

سیستمهاي کاهش هزینه و
طراحي براي تولیدپذیري
الگوهاي مناسب براي مدیریت
کسب و کار

1391

هومان اردکانیان
هرمس

فریبرز داور پناه

94

1389

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)کارشناسي ارشد مهندسي صنایع یا ساخت و تولید باسابقه کار صنعتي و بهخصوص اینکه تجربه مدیریت تولید را نیز داشته
باشد.
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس کنترل و سرپرستي خط تولید

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسکالس تئوري حدود  41-31مترمربع با امکانات آموزشي مناسب سمعي و بصري ،نمونه فرمهاي برنامهریزي تولید و نمونه
فرمهاي کنترل کیفیت در خط تولید

 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
تدریس مباني و اصول سرپرستي و مباحثهاي و سخنراني

 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...
برگزاري آزمون کتبي در میانترم و پایانترم
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 -26-3درس طراحي و ساخت قالبهاي تزریقي
نوع درس :اختیاري

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :نقشهکشي صنعتي و سنگزني
هم نیاز- :

هدف کلي درس :توانایي نقشهخواني و ساخت قالب تزریق پالستیک و آشنایي با قالبهاي دایکست

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
رئوس محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

دانش :مواد پلیمري (انواع پلیمرها ،خواص و ویژگيها و کاربردهاي آنها)
1

1

1

مهارت :نحوه شناسایي پلیمرها
دانش :معرفي انواع فرایند تولید قطعات پالستیکي (مکشي ،اکسترود ،بادي و تزریقي)
2

2

1

مهارت :تشخیص قطعه تولیدشده توسط یکي از فرایندهاي تولیدي
دانش :فرایند تزریق پالستیک ،نحوه تزریق و تولید قطعه در دستگاه تزریق
1

3

1

مهارت :معرفي یک سیکلکاري از تولید قطعه توسط دستگاه تزریق پالستیک
دانش :دستگاه تزریق ،قسمتهاي تشکیلدهنده دستگاه و یک سیکل کامل تولید قطعه (بستن
4

گیره ،تزریق ،بارگیري و خنککاري ،گیره باز و پران قطعه)

1

2

مهارت :باز و بست قالب روي دستگاه تزریق و انجام یک سیکل کامل قالبگیري
دانش :قالبهاي تزریقي ،آرایش حفرهها در قالب (تک حفره و چند حفره) ،سیستمهاي راه-
گاهي (استاندارد ،گرم و سرد) ،گلویي تزریق (نقطهاي ،مخروطي ،چتري و لبهاي) قالب ماهیچه
5

افقي (کشویي) ،قالب ماهیچه متحرک و قالب گیربکسي

2

2

مهارت :قطعهچیني روي بلوک قالب همراه با راهگاه دهي
دانش :اجزاء تشکیلدهنده قالب و جنس قطعات قالب (کفشکها ،محفظه  ،ماهیچهگیر ،ماهیچه،
6

پل ،سیستم پران (میلپران ،صفحهپران ،بوشپران ،پران بادي و زنجیري) ،بوش تزریق ،میل و
بوش راهنما و اتصال دهندهها)
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2

1

مهارت :شناسایي اجزاء قالب
دانش :سیستم خنککاري در قالب ،شیب الزم جهت خروج قطعه از قالب ،پولیش و پرداخت
سطح قالب ،درصد انقباض و شناسایي عیوب پیشآمده در قطعه و رفع آن
2

7

32

مهارت :نقشهخواني قالبهاي پالستیک نمونه ،ساخت قالب تزریق پالستیک و عملیات تست
قالب را روي دستگاه تزریق
دانش :فرایند دایکست ،مواد قالبگیري شونده ،انواع روشهاي دایکست ،قسمتهاي
8

تشکیلدهنده دستگاه دایکست و اجزاء قالب

3

4

مهارت :باز و بست قالب دایکست و شناسایي اجزاء آن
دانش :تشریح تفاوت بین قالبگیري تزریق پالستیک و دایکست
9

مهارت :مقایسه مواد تشکیلدهنده اجزاء قالبهاي مذکور و سیستم راهگاهي و پران هر دو

2

4

فرایند
11

انجام بازدید گروهي از محیط کارگاهي و کارخانجات

جمع

-

-

16

48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
شایستگيهاي فني :توانایي شناسایي مواد پلیمري و دایکست ،شناسایي دستگاه و اجزاء قالب تزریق پالستیک و دایکست و
توانایي نقشهخواني قالب و ساخت قالب تزریق پالستیک
شایستگيهاي غیرفني :مسئولیتپذیري و امانتداري
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ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع

مؤلف

قالبهاي تزریق پالستیک
اصول طراحي قالبهاي پالستیک و
باکالیت
طراحي قالب تزریق پالستیک
 118مثال قالبهاي تزریق پالستیک
تئوري و عملي قالبهاي تزریق پالستیک

ناشر

مترجم

سال انتشار

عبداهلل ولينژاد

طراح

1387

مصطفي نجومي

قائم

1373

اصغر رئوفي

جهاد دانشگاهي

1393

طراح

1389

طراح

1389

عبداهلل ولينژاد و فرزاد
بیقال
فرزاد بیقال

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)کارشناسي ارشد ساخت و تولید یا کارشناسي رشته قالبسازي ،استادیار یا مربي ،حداقل  5سال سابقه کار مرتبط و مدرسیني
که بیشتر به صورت عملي در صنعت مشغول ميباشند در اولویت هستند.
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس طراحي و ساخت قالبهاي تزریقي
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(بر اساس کالس  15نفره)
 کالس مجهز به سیستم کامپیوتر ،ویدئو پروژکتور و نصب نرمافزارهاي نقشهکشي انواع قالبهاي پالستیک و دایکست از هرکدام  2دست ،دستگاه تزریق پالستیک و دایکست از هرکدام یک دستگاه روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي و پروژهاي
 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...
آزمون کتبي ،عملکردي ،ساخت قالب تزریق پالستیک و پرسشهاي شفاهي
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 -27-3درس جوشکاري
نوع درس :اختیاري

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :
هم نیاز- :

هدف کلي درس :توانایي جوشکاري بر روي ورقهاي فوالدي و لولههاي ساده کربني با استفاده از الکترودها و سیم
جوشهاي مختلف و در موقعیتهاي متفاوت جهت تولید قطعات و ماشینآالت و تعمیرات آنها

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

دانش :جوشکاري قوس فلزي تحت پوشش گاز محافظ (MAG )CO2
مهارت :گُردهسازي بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در موقعیت
1

مسطح ،اتصال  Teeشکل بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در

2

6

موقعیت مسطح و اتصال لببهلب ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در
موقعیت مسطح
دانش :جوشکاري قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ ()TIG
مهارت :گُردهسازي بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در موقعیت
2

مسطح ،اتصال  Teeشکل بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در
موقعیت مسطح ،اتصال لببهلب ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در موقعیت

2

6

مسطح و اتصال لببهلب ورق  11میليمتر به طول  211و عرض  111میليمتر با پخ  31درجه
از هر طرف در موقعیت 1G
دانش :جوشکاري قوسي تو پودري FCAW-S
مهارت :گُردهسازي بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در موقعیت
3

مسطح ،اتصال  Teeشکل بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در

2

6

موقعیت مسطح و اتصال لببهلب ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در
موقعیت مسطح
دانش :جوشکاري قوسي تو پودري  FCAW-Gبا گاز CO2
مهارت :گُردهسازي بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در موقعیت
4

مسطح ،اتصال  Teeشکل بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در
موقعیت مسطح و اتصال لببهلب ورق  11میليمتر به طول  211و عرض  111میليمتر با پخ
 31درجه از هر طرف در موقعیت 1G
99

2

6

دانش :جوشکاري زیر پودري ()SAW
5

مهارت :گُردهسازي بر روي ورق  11میليمتر به طول و عرض  211×111میليمتر در موقعیت
مسطح ،اتصال  Teeشکل بر روي ورق  11میليمتر به طول و عرض  211×111میليمتر در

2

6

موقعیت 1F
دانش :جوشکاري قوسي با الکترود پوششدار روتیلي SMAW
6

مهارت :جوشکاري با الکترود  E6113بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میلي-

2

6

متر در موقعیت  ،3Fجوشکاري با الکترود  E6113بر روي ورق  11میليمتر و به طول و عرض
 211×111میليمتر با پخ  31درجه از هر طرف در موقعیت 1G
دانش :جوشکاري قوسي با الکترود پوششدار قلیایي SMAW
7

مهارت :گُردهسازي با الکترود  E7118بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میلي-
متر در موقعیت مسطح ،جوشکاري با الکترود  E7118بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض

2

6

 111×51میليمتر در موقعیت  3Fاز دو طرف (جوش دوطرفه)
دانش :جوشکاري قوسي با الکترود پوششدار سلولزي SMAW
2

8

6

مهارت :جوشکاري نفوذي با الکترود سلولزي  E6111بر روي لوله  2اینچي در موقعیت 1GR
9

بازدید علمي از یک واحد تولیدي مربوطه
16

جمع

48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 تولید قطعات و ماشینآالت و تعمیرات آنها با استفاده از فرایندهاي مختلف جوشکاري قوسي -مسئولیتپذیري ،رعایت ایمني و امانتداري

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

مؤلف

تکنولوژي جوشکاري

امیرحسین کوکبي

کلید جوشکاري جلد اول و دوم

مهرداد معینیان

انجمن جوشکاران آمریکا

ناشر

مترجم

جامعه ریختهگران ایران
(آزاده)
آزاده

AWS D1,1

سال انتشار
1392
1391
2115
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د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)حداقل کارشناسي ارشد مرتبط با  5سال سابقه کار و مدرسیني که بیشتر به صورت عملي در صنعت مشغول ميباشند در
اولویت هستند.
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس جوشکاري

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(بر اساس کالس  15نفره)
 8دستگاه رکتیفایر جوشکاري  2 ،SMAWدستگاه منبع قدرت  4 ،GTAWدستگاه منبع قدرت  2 ،GMAWدستگاه منبع
قدرت  ،SAWورقهاي فوالدي به ضخامتهاي موردنظر و لولهها ،الکترودهاي روتیلي ( ،)E6113قلیایي ( )E7118و
سلولزي ( )E6111در سایزهاي مختلف ،سیم جوشهاي  ER715-6قرقرهاي ( )1,2و شاخهاي ( ،)2,4فالکس و E71T-1
) ،(1,2کپسول  CO2و آرگون

 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،پروژهاي ،پژوهش ،کار گروهي و مطالعه موردي

 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 ،آزمون کتبي و عملي ،عملکردي ،آزمون شناسایي (عیبیابي ،رفع عیب و  ،)...انجام کار در محیطهاي
شبیهسازيشده ،پرسشهاي عملي و انشایي ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  )...و پوشه مجموعه
کار
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 -28-3درس کاربرد برق و الکترونیک در ماشینابزار
نوع درس :اختیاري

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :ماشینکاري تخصصي 2
هم نیاز- :

هدف کلي درس :آشنایي با اصول و مباني الکترونیک ،آشنایي با اصول و مباني برق صنعتي ،توانایي نقشهخواني مدارهاي برق
و الکترونیک در ماشینهاي ابزار و کار عملي در آزمایشگاه الکترونیک و آزمایشگاه برق و کارگاه ماشینابزار

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

رئوس محتوا

نظري

عملي

دانش :مباني الکترونیک عمومي ،مباني مغناطیس ،میکروپروسسور و میکروکنترلر
3

1

-

مهارت- :
دانش :کارکرد و کاربرد قطعات الکترونیک (خازن ،دیود ،عدسي ،آيسي ،ترانزیستور ،سنسور (دما،
رطوبت ،فشار ،مجاورت و فاصله) ،الايدي ،پتانسیومتر ،نمایشگرها و بردها (آردوینو ،رزبريپاي،
شیلد و ماژولها))
2

2

4

مهارت :استخراج اطالعات و شناسایي قطعات الکترونیک (خازن ،دیود ،عدسي ،آيسي ،ترانزیستور،
سنسورها (دما ،رطوبت ،فشار ،مجاورت و فاصله) ،الايدي ،پتانسیومتر ،نمایشگرها و بردها (آردوینو،
رزبريپاي ،شیلد و ماژولها))
دانش :نشانهاي اجزاء و مدارات الکترونیکي
1

3

2

مهارت :نقشهخواني چند مدار ساده الکترونیکي و استخراج اطالعات اجزاي به کار رفته
دانش :مدار ساده الکترونیک ،آردوینو ،مثالهاي آماده آردوینو و برنامهنویسي آردوینو
3

4

11

مهارت :بستن چند مدار ساده روي بِرِد بُرد و اجراي عملي چند مثال آماده آردوینو روي برد
دانش :مباني برق عمومي ،برق متناوب و مستقیم و روش تبدیل آنها و نکات ایمني
2

5
مهارت:
دانش :کارکرد و کاربرد اجزاء و قطعات برق عمومي (کلید تکپل و دوپل ،پریز برق ،کلید تبدیل ،سیم
6

و کابل ،فیوز و جعبه تقسیم) و مدارهاي برق ساختمان

2

مهارت :اجراي مدارهاي برق ساختمان
112

6

دانش :مباني برق صنعتي ،نکات ایمني ،تفاوت برق تکفاز ،دوفاز و سهفاز ،مدارهاي برق صنعتي و
اجزاء (کنتاکتور ،تایمر ،بيمتال ،رله ،تابلو برق ،ولتمتر و آمپرمتر) و موتورهاي الکتریکي تکفاز و
7

سهفاز

12

2

مهارت :نقشهخواني چند مدار ساده برق صنعتي و اجراي مدارهاي نمونه (روشن و خاموش کردن
موتور ،چپگرد ،راستگرد موتور تکفاز و سهفاز و مدار یکي پس از دیگري)
دانش :مدارهاي ماشینهاي ابزار
8

مهارت :کار عملي روي مدارهاي برقي ماشینهاي ابزار (شناسایي ،بازبیني ،تعمیر و تعویض قطعات

14

1

برقي و الکترونیکي)
جمع

48

16

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 اصول کلي شناسایي و به کارگیري قطعات برقي و الکترونیکي ،توانایي در نقشهخواني مدارهاي برقي و الکترونیکي وتوانایي کار عملي روي مدارهاي برقي ماشینهاي ابزار
 -مسئولیتپذیري

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

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

الکترونیک از مبتدي تا پیشرفته

محمدرضا سیف

آترا

1394

آشنایي با لوازم مورداستفاده در تابلوهاي برق

محسن محمد زاده برزگر

کتاب سبز

1396

برقکار صنعتي درجه 2

علي مسگري

اشراقي

1392

برقکار صنعتي درجه  :1قابلاستفاده براي
دانشجویان مقاطع کارشناسي و کارداني

هادي قناد و علي مسگري

اشراقي

1392

دانشگاهها و هنرستانهاي فني
اتوماسیون کنترل برق صنعتي ناظر
آموزش گامبهگام تکنولوژي برق صنعتي
الکتروتکنیک

بهروز احمدي

آیالر

1394

حسن شادمان ،محمد
حسین بقایي و طاهره
غالمیان
113

آیالر

1393

علي پیراسته ،محمد مهدي
الکترونیک به زبان ساده

ناقوس

کارخانهچي و حمزه

1394

درویشي
لوازم برقي و الکترونیکي ساده را خودتان

ژستین یانگ

تعمیر کنید

هنربخش

پروژههاي کاربردي الکترونیک به زبان ساده و

محمد مقاري و محمود

کامالً تصویري

براتي

arduinoآموزش جامع آردوینو

ورود به دنیاي آردوینو خودآموز گامبهگام به
همراه  14پروژه خالقانه

پیادهسازي اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو

سروین

آذر

1392

 ،مسعود علیرضاحاتمي
و اشکان طالبي نظري

سها دانش

1394

دیباگران تهران
مجتمع فني

1397

تهران

بهداد گرانمهر ،علیرضا
موقرراد ،مهرداد مرندي و

استادکار

1396

محمد نوري
و فاطمه محمد قیصري
یزداننژاد

114

علوم رایانه
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د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)کارشناسي یا کارشناسي ارشد مکاترونیک یا ساخت و تولید (باسابقه کار تعمیراتي دستگاههاي تراش ،فرز ،دریل و  )...و
داراي تجربه کاري در حوزه مکاترونیک و طراحي و تولید ماشینآالت صنعتي
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس کاربرد برق و الکترونیک در ماشینابزار

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(بر اساس کالس  15نفره)
آزمایشگاه الکترونیک مجهز به ویدئو پروژکتور با متراژ حدود  51مترمربع و امکانات اولیه و اساسي مرتبط با الکترونیک
عمومي ،آزمایشگاه برق عمومي مجهز به ویدئو پروژکتور با متراژ حدود  61مترمربع و امکانات اولیه و اساسي مرتبط،
آزمایشگاه برق صنعتي مجهز به ویدئو پروژکتور با متراژ حدود  61مترمربع و امکانات اولیه و اساسي مرتبط و وجود
دستگاههاي ماشینابزار (تراش ،فرز ،دریل و  )...جهت کار عملي روي آنها ،نمونه مدارهاي الکترونیک عمومي ،نمونه
مدارها و تابلوهاي برق خانگي ،نمونه مدارها و تابلوهاي برق صنعتي ،دستگاه تراش ،فرز ،دریل و  ...و قطعات مصرفي
الکترونیکي

 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
مباحثهاي ،ارائه درس در آزمایشگاه الکترونیک و برق صنعتي براي آموزش کلیات مطالب تئوري تدریس شده و مشاهده
عیني قطعات و مدارهاي نمونه کاربردي ،کار عملي روي ماشینهاي ابزار در خصوص برق و الکترونیک ،تدریس نحوه کار
با تجهیزات در آزمایشگاه/کارگاه به کمک امکانات (مولتيمتر ،اهممتر و  ،)...قطعات مختلف و چند مدار ساده و تعمیر مدار
یک یا دو ماشینابزار مختلف

 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...
 براي مباحث نظري برگزاري آزمون کتبي در میانترم و پایانترم براي سنجش آزمون مباحث عملي ،انجام کار در آزمایشگاه و کارگاه پرسشهاي شفاهي ،تکالیف ،عملکردي ،آزمون شناسایي (عیبیابي ،رفع عیب و  ،)...انجام کار در محیطهايشبیهسازيشده ،پرسشهاي عملي و انشایي ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  ،)...پوشه مجموعه
کار ،خود سنجي و ارائه گزارش کار
115

 -29-3درس اتوماسیون صنعتي و کارگاه
نوع درس :اختیاري

نظري

عملي

1
16

1
48

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه
هم نیاز :کاربرد برق و الکترونیک در ماشینابزار
هدف کلي درس :آشنایي با سیستم کنترل و محرک موجود در ماشینهاي ابزار

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

1

رئوس محتوا
دانش :مدار منطقي ،کنترلرهاي برنامهپذیر ( ،)PLCبرنامهنویسي  PLCبه زبان  LADو STL
مهارت :برنامهنویسي و شبیهسازي مدارهاي PLC

(ساعت)
نظري

عملي

4

5

دانش :مدارهاي  HMI ،PLCو اجزاء آن
2

مهارت :شناسایي و بستن چند مدار برقي  ،PLCبرنامهنویسي موردنیاز ،بارگذاري برنامه

2

5

روي  PLCو راهاندازي و تست مدارها
دانش :مدارهاي نیوماتیکي کنترل شونده با شیرهاي برقي (الکترونیوماتیک) با مدار فرمان و
3

PLC
مهارت :نصب و راهاندازي چند مدار نیوماتیک با مدار فرمان و PLC

2

11

دانش :مدارهاي هیدرولیکي کنترل شونده با شیرهاي برقي (الکتروهیدرولیک) با مدار فرمان و
4

5
6
7
8

PLC
مهارت :نصب و راهاندازي چند مدار هیدرولیک با مدار فرمان و PLC
دانش :ابزار دقیق
مهارت :راهاندازي مدار با  PLCو سنسورها (انکودر خطي و دوراني ،مجاورتي و نیرو)
دانش :اینورتر ،سروو و استپ موتور و درایو آنها
مهارت :راهاندازي و کنترل سرعت دوران موتورهاي تکفاز ،سهفاز ،سروو و استپ موتور
دانش :اتوماسیون یک سیستم صنعتي ساده
مهارت :اجراي اتوماسیون یک سیستم صنعتي ساده
بازدید از سیستمهاي تولید صنعتي اتوماسیون شده

جمع

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 شناخت ،نصب و راهاندازي سیستمهاي اتوماسیون صنعتي مسئولیتپذیري و امانتداري116

2

11

2

6

2

6

2

6

-

-

16

48

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
اصول مهندسي کنترل در
هیدرونیوماتیک
مباني اندازهگیري در سیستمهاي ابزار
دقیق

مترجم

مؤلف

ناشر

حمیدرضا رستمي

فدک ایساتیس

علي سالمتي و

دانشگاه صنعتي

حمیدرضا تقيراد
Ion Boldea, S.A
Electric drives
Nasar

سال انتشار

خواجه نصیرالدین
طوسي springer

1384
1395
2115

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
 ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)حداقل کارشناسي ارشد ساخت و تولید ،مکاترونیک یا برق با ده سال سابقه کار مرتبط و تسلط به مدارهاي الکتروهیدرولیک
و الکترونیوماتیک ،PLC ،کامپیوتر و زبان انگلیسي
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس اتوماسیون صنعتي و کارگاه

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس(بر اساس کالس  15نفره)
کالس مجهز به ستهاي آموزشي :ست آموزشي الکترونیوماتیک مجهز به  PLCو کامپیوتر (سه دستگاه) ،ست آموزشي
الکتروهیدرولیک مجهز به  PLCو کامپیوتر (سه دستگاه) ،ست آموزشي اینورتر ،سروو و استپ موتور درایو (سه دستگاه) و
ست آموزشي ابزار دقیق (سه دستگاه)

 روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،اجراي عملي و شبیهسازي
 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 ،آزمون کتبي ،عملکردي ،آزمون شناسایي (عیبیابي ،رفع عیب و  ،)...انجام کار در محیطهاي
شبیهسازيشده ،پرسشهاي عملي و انشایي ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  ،)...پوشه مجموعه
کار ،ارائه مقاالت و طرحها و گزارش فعالیتهاي تحقیقاتي
117

پیوست ها

118

پیوست یک
تجهیزات استاندارد موردنیاز دوره کارداني پیوسته رشته ساخت و تولید
ردیف

تجهیزات مصرفي

تجهیزات سرمایهاي

 کاغذ  A4به تعداد موردنیاز1

ست کامپیوتر 51عدد ( 34ست جهت دو سایت کامپیوتر ،یک ست
براي هر آزمایشگاه و هر کالس تئوري) ،پرینتر ،اسکنر ،پرینتر سهبعدي
و تلویزیون از هرکدام یک عدد و ویدئو پروژکتور به تعداد  11عدد

 وایت برد به تعداد  15عدد تختهپاککن به تعداد  15عدد اینترنت انواع نرمافزارهاي مختلف ماژیک وایتبرد -خطکش  Tبه تعداد  21عدد

2

 -دفترچه راهنماي ماشینهاي ابزار و تجهیزات کارگاهي

میز نقشهکشي با وسایل ترسیم براي هر نفر

(انواع نقشههاي صنعتي ،کارگاهي ،تولیدي ،قالب و قید و
بندها)
مکعب چوبي با سطوح جنس متفاوت ،فنر با سختي متفاوت،

متر فلزي ،کولیس ،میکرومتر ،ترازو ،دستگاه محاسبه ضریب اصطکاک
3

افقي و شیبدار ،پایهها و وزنههاي قالبدار ،ماشین آتوود ،زمانسنج
دیجیتالي یا کورنومتر دستي ،میز نیرو ،ابزار گشتاور ماند و ابزارهاي

آونگهاي برنجي یا سربي با طولهاي متفاوت ،قرقرههاي
ساده و مرکب ،اهرم ،آونگ ساده و مرکب ،قطعات فلزي
جهت اندازهگیري ابعاد توسط کولیس و میکرومتر ،ریسمان
ابریشمي بنایي ،خطکش چوبي یک متري ،نقاله و گونیا از

آزمایش ضربه

هرکدام  5عدد ،کاغذ کالک و حلقه سیمي  Sشکل  11عدد

4

کوره عملیات حرارتي  6لیتري  11111درجه سانتیگراد و کوره

سمباده آبي با سایزهاي  111تا  ،5111نمد ،پودر اکسید

عملیات حرارتي مذاب نمک  3لیتري  1111درجه سانتیگراد ،وان

آلومینیوم ،پلياستر ،فوالدهاي CK45, CM5, 7131, 7176,

کوئنچ  81تا  111لیتري آب و روغن ،سختيسنج یونیورسال راکول،

 ،X211V5الکل سفید و معمولي ،اسیدکلریدریک ،اسید

برینل و ویکرز ،میکروسکوپ نوري متالوگرافي با بزرگنمایي ،1251
میز متالوگرافي  8نفره و پولیشر مکانیکي
5

نیتریک ،اسپري سه گانه ،آب مقطر و اسپري ظاهرساز

دستگاه انیورسال کشش ،دستگاه آزمایشهاي میکروویکرز و نوپ،

میلگردهاي مسي ،فوالدي ،آلومینیومي و برنزي و تسمه آنها

دستگاه آزمایش ضربه ،دستگاه آزمایش پیچش و دستگاه آزمایش

و نمونه تست کشش و خمش فوالدهاي سمانته شده (سخت

خمش

شده)

ست آموزشي (داراي انواع شیرهاي هیدرولیک و نیوماتیک (کنترل
جهت ،جریان ،فشار و پردازشگر) ،انواع عملگرهاي خطي و دوراني،
6

انواع مختلف اجزاي یک مدار هیدرولیک و نیوماتیک (فیلترها ،صافي-
ها ،انبارهها ،شیرهاي سروو) و انواع وسایل اندازهگیري و عیبیابي
مربوط به مدارهاي هیدرولیک و نیوماتیک) نیوماتیک حداقل  4عدد و

شیلنگ نیوماتیک سایز  6و  ،8سه راهه ،چهار راهه ،کوپلینگ
شیلنگ هیدرولیک ،شیلنگ هیدرولیک با سایز متناسب با ست
آموزشي ،تجهیزات مصرفي واحد مراقبت و یونیت هیدرولیک

هیدرولیک  2عدد

7

میز استاندارد کار  11عدد ،صفحه صافي گرید  11 Bعدد ،انواع

انواع چرخدنده با دندانههاي مختلف و مدولهاي مختلف

کولیس (از کولیسهاي معمولي از هرکدام  5عدد و از نوع خاص 2

قطعات مخروطي تخت و گرد در ابعاد مختلف ،قطعات

عدد) ،کولیس مرکب  5عدد ،انواع میکرومتر (از میکرومترهاي معمولي
از هرکدام  5عدد و از خاص  2عدد) ،پروفیل پروژکتور  1دستگاه،
میکرومتر پیچ  5عدد ،پایه میکرومتر  11عدد ،فرمانهاي مختلف از
هرکدام  2عدد ،یوهانسونهاي گرید  REFباالي  111تایي  3جعبه،
میلههاي اندازهگیري  11تایي  3-4میليمتري  3جعبه ،میلههاي اندازه-
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مختلف صنعتي شیاردار ،استوانهاي و  Vشکل در سایزهاي
مختلف ،انواع مختلف پیچهاي استاندارد با سایزهاي مختلف
متریک ،قطعات مختلف تراشکاري شده ،فرزکاري شده،
سنگزني و  ...در جنسهاي مختلف ،پیچگوشتي مینیاتوري 2

گیري  11تایي  8-7میليمتري  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري  11تایي

جعبه ،پیچگوشتي چهارسو و تخت از هرکدام  2عدد،

 9-11میليمتري  3جعبه ،میلههاي اندازهگیري  11تایي  19-21میلي-

ماشینحساب مهندسي  1عدد ،خمیربازي  1جعبه  ،باتري

متري  3جعبه ،ساچمههاي اندازهگیري در سایزهاي مختلف از هرکدام
 3عدد ،زاویهسنج مختلف از هرکدام  2عدد ،میله سینوسي  211میلي-

قلمي و ساعتي و دماسنج  2عدد

متري  2عدد ،مرکز به مرکز سینوسي  211میليمتري  2عدد ،صفحه
سینوسي  211و  111میليمتري  2عدد ،ساعت اندازهگیري 11-1
میليمتري  5عدد ،پایه ساعت اندازهگیري  5عدد ،گام سنج  2عددR ،
سنج  2عدد ،سه سیم با گامهاي  3 ،2و  4میليمتري از هرکدام 2
سري ،سنجههاي صافي سطح (راگوتست)  1جعبه ،تراز مختلف از
هرکدام  2عدد و گونیا با اندازههاي مختلف از هرکدام  1عدد و صندلي
مناسب  15عدد
 17دستگاه تراش با متعلقات و به همراه ابزارهاي براده برداري تراش-
کاري 9 ،دستگاه فرز با متعلقات و کلهزني و ابزارهاي فرزکاري و
تجهیزات قید و بست 2 ،دستگاه تراش کاروسل به همراه ابزارهاي
8

آلومینیوم چهار گوش  6161و  ،8181انگشتي  8تا 22
میليمتري (خشن و پرداخت) ،انگشتي  Tشکل  ،216و
 228و  ،2511تیغهفرز پولکي ( )5،8،11،12،14و ارهاي

موردنیاز 2 ،دستگاه بورینگ با متعلقات و ابزارهاي الزم مانند

(،)2،3

هدبورینگ 5 ،دستگاه صفحهتراش با ابزارها و تجهیزات الزم2 ،

قطرهاي،11،12،14،16،21

دستگاه صفحهتراش عمودي (کلهزني) 7 ،دستگاه انواع دستگاه دریل

فرز انگشتي دو پر ( ،)8،11،12تیغهفرز غلتکي ،6121

ستوني ،دریل رومیزي ،دستي و ماشین متهرادیال به همراه انواع

 6127 ،6122و  ،6132تیماکس با اینسرت نوع مثلثي

ابزارهاي سوراخکاري 2 ،دستگاه ارهلنگ و ارهنواري با ابزارهاي
موردنیاز

تیغهفرز

فرم

محدب

و

مقعر

به

سایز  ،16،22میل تراشیده شده به قطرهاي  ،6،8،11مواد خنک
کننده و ضد باکتري

 2دستگاه تقسیم مستقیم به همراه ابزارهاي موردنیاز 2 ،دستگاه تقسیم
9

غیرمستقیم با متعلقات و ابزارهاي الزم 6 ،دستگاه تقسیم انیورسال با
ابزارها و تجهیزات الزم 1 ،دستگاه تقسیم اپتیکي 1 ،دستگاه تقسیم
دیجیتال 1 ،دستگاه هاب 1 ،دستگاه شیپینگ 1 ،دستگاه شیوینگ و 2

آلومینیوم گرد قطرهاي  61،81،111،121،141،16میليمتر،
فوالد  CK45با قطر  41،51میليمتر و شمش HSS

عدد هدبورینگ قابل تنظیم حین ماشینکاري
مواد  ST37به صورت صفحه تخت و مقاطع گرد ،مواد
سنگ تخت  2دستگاه ،متعلقات دستگاههاي سنگزني هرکدام حداقل
11

 CK45و  SPKبه صورت شمش و به مقاطع گرد ،انواع

 2عدد ،وسیله باالنس سنگ سنباده  2دستگاه (با تکیهگاه غلتکي و

سنگهاي سمباده نسبت به محور دستگاه سنگ ،انواع

میلهاي) ،سنگ گرد (داخلي و خارجي)  2دستگاه ،سنگ ابزار تیزکني 2

ابزارهاي برشي (قلمها ،تیغهفرزها ،متهها ،قالویزها ،برقوها و

دستگاه ،لپینگ یک دستگاه ،هونینگ یک دستگاه و دستگاه سنگزني

 ،)...انواع سنگهاي مربوط به هونینگ در دانهبنديهاي

بدونمرغک یک دستگاه

مختلف ،انواع ذرات ساینده در سایزهاي مختلف و سیاالت
مورداستفاده در سنگزني لپینگ

11

اسپارک و وایرکات

مواد ST37-CK45-SPK-CM5

کامپیوتر تحت شبکه  16عدد ،ماشین فرز  CNCبا کنترلر زیمنس یا

12

فانوک حداقل  2عدد ،تراش  CNCبا کنترلر زیمنس یا فانوک یک

ابزارهاي برشي فرز سر تخت ،لبهگرد و نوکگرد در قطرهاي

عدد ،ویدئو پروژکتور یک عدد ،بالاسکرو یک عدد ،انکودر خطي و

مختلف ،انواع اینسرت و هولدر نسبت به ابزارگیر و دستگاه،

دوراني ماشین  CNCیک عدد ،ریل خطي غلتشي دو عدد در ابعاد

انواع مته نسبت به ابزارگیر ،مواد خنککننده ،ضد باکتري و

متفاوت ،انواع موتورهاي الکتریکي مورداستفاده در CNCها از هرکدام
یک عدد و انواع درایو و اینورتر مورداستفاده در CNCها از هرکدام
یک عدد
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مواد گرد و مکعبي تفلوني

13

انواع قالبهاي پالستیک و دایکست از هرکدام  2دست ،دستگاه تزریق
پالستیک و دایکست از هرکدام یک دستگاه

فوالد  ، ST37-CK45-SPK-CMفوالدهاي گرمکار 2344
ورقهاي فوالدي به ضخامتهاي موردنظر و لولهها،

14

 8دستگاه رکتیفایر جوشکاري  2 ،SMAWدستگاه منبع قدرت

الکترودهاي روتیلي ( ،)E6113قلیایي ( )E7118و سلولزي

 4 ،GTAWدستگاه منبع قدرت  GMAWو  2دستگاه منبع قدرت

( )E6111در سایزهاي مختلف ،سیم جوشهاي ER715-6

SAW

قرقرهاي ( )1,2و شاخهاي ( ،)2,4فالکس و )،E71T-1 (1,2
قرقره توپودري ،کپسول  CO2و آرگون

آزمایشگاه برق عمومي مجهز به ویدئو پروژکتور با متراژ حدود 61
مترمربع و امکانات اولیه و اساسي مرتبط ،آزمایشگاه برق صنعتي مجهز
15

قطعات مصرفي الکترونیکي ،انواع کلیدهاي یکپل ،دوپل،

به ویدئو پروژکتور با متراژ حدود  61مترمربع و امکانات اولیه و

پریز ،تبدیل ،صلیبي ،رله راهپله و ضربهاي ،آیفون ،ست

اساسي مرتبط و وجود دستگاههاي ماشینابزار (تراش ،فرز ،دریل و )...

مهتابي ،فازمتر ،سیمچین ،سیم لختکن ،سیم افشان  1/5و

جهت کار عملي روي آنها ،نمونه مدارهاي الکترونیک عمومي ،نمونه

 ،2/5انواع سرسیم ،انواع پرچکن براي انواع سرسیم ،المپ و

مدارها و تابلوهاي برق خانگي ،نمونه مدارها و تابلوهاي برق صنعتي،

سرپیچ

دستگاه تراش ،فرز ،دریل
کالس مجهز به ستهاي آموزشي :ست آموزشي الکترونیوماتیک مجهز
16

به  PLCو کامپیوتر (سه دستگاه) ،ست آموزشي الکتروهیدرولیک
مجهز به  PLCو کامپیوتر (سه دستگاه) ،ست آموزشي اینورتر ،سروو

فیشهاي رابط

و استپ موتور درایو (سه دستگاه) و ست آموزشي ابزار دقیق (سه
دستگاه)
میلگردهایي به قطر  15،21،25،31،41میليمتري از
جنس ،CK15قلم  HSSبا ابعاد  1111 ،88و ،1515
قالویز

M21×1/5

،M5,M6,M8,M11,M12,M16,

حدیده ، M5,M6,M8,M11,M12,M16, M21×1/5قلم
پیچبري ،قلم فرم محدب و مقعر ،شابلونهاي پیچ R ،سنج،
دنده ذوزنقهاي ،گامسنج رزوه ،کولیس  1/12با دامنه 1-15
سانتي و  1-21سانتيمتري  15عدد ،مته در سایزهاي  4تا 22
میليمتري با نسبت  1/5میليمتر ،قلم شیارتراش ،قلم داخل-
17

تراش ،هولدر قلم برشي از انواع زاویهدار (کونیک) ،قلم پیچ-
 2دستگاه خطکش راهنماي دستگاه تراش

بري داخلي و شیارزني داخلي ،قلم  45درجه رو تراشي ،برقو
ماشیني و دستي از  5تا  ،22چهارگوش  ،25×25قالویزگردان
و حدیدهگردان در سایزهاي مختلف از انواع دستي و ماشیني،
صفحه  11،15،21میليمتري جهت سوراخکاري و فلزکاري،
 15ست کامل ابزارهاي دستي شامل انواع سوهان ،کماناره،
گیره رومیزي کارگاهي ،وسایل خطکشي شامل سوزن خط-
کش ،انواع خطکش فلزي ،انواع پرگار ،انواع شابلون قوس،
سمبهنشان ،چکش و شمشهاي آلومینیومي ،4141
 4161و 6161
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پیوست دو
مشخصات استاندارد مدرس موردنیاز دوره کارداني پیوسته رشته ساخت و تولید
ردیف

مقطع

عنوان مدرک
تحصیلي

کارشناسي

1

ساخت و تولید

2

ساخت و تولید

*

3

ساخت و تولید

*

کارشناسي
ارشد

سابقه تدریس
دکترا

دروس مجاز به تدریس

و تجربه
کاري

*

3

*

3

قید و بندها ،ماشینکاري  1و  ،2سنگ-
زني و زبان فني
طراحي به کمک کامپیوتر ،برنامهنویسي
رایانه و ماشینهاي کنترل عددي و
کارگاه

3

هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه
نقشهکشي صنعتي و سیستمهاي اندازه-

4

ساخت و تولید

*

3

5

جوشکاري

*

3

جوشکاري

6

قالبسازي

3

قالبهاي فلزي و قالبهاي تزریقي

7

الکترونیک

*

3

کاربرد برق و الکترونیک در ماشینابزار

8

برق قدرت

*

3

اتوماسیون صنعتي و کارگاه

9

طراحي کاربردي

*

3

11

مواد

*

3

*
*
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گیري

استاتیک ،مقاومت مصالح و طراحي
اجزاء ماشین
مواد و عملیات حرارتي و آزمایشگاه

