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اهیم صالحی عمرانابر  

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 جوشکاریبرنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

، برنامه  71/4/7893جلسه تاریخ  یازدهمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: جوشکاریدرسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش  7893این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (7ماده 

 عالی می شوند قابل اجرا است.

 7893-7899از نیمسال اول سال تحصیلی   جوشکاریاین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  (2ماده 

شورای  291مصوب جلسه شماره  جوشکاری -نایع فلزی صه درسی دوره  کاردانی پیوسته رشته جایگزین برنام

 می شود.  8/2/7814عالی برنامه ریزی به تاریخ 

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (8ماده 

نشجو از شورای گسترش و برنامه تمامی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دا

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

 می شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به  8به مدت  7893-7899این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (4ماده 

 بازنگری نیاز دارد.
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 مقدمه -1-1
 بدا را خدود بتوانندد که شوندمي موفق افرادي فن، و علم زیاد بسیار سرعت و فنّاوري بیشتر هرچه پیشرفت با جدید دنیاي در

 دروس در فقدط کده التحصدیالنيفارغ دیگدر و کنندد حرکدت تعالي سمت به فنّاوري با همراه بتوانند و ببرند پیشبه روز علم

 تخصد  با همراه تئوري سواد که است افرادي تشنه امروز صنعت و ندارند جایي کار بازار در هستند قدرتمند محض تئوري

 همانندد مدرتبط، صدنعتي هدايبخش سایر توسعه و رشد به بخشیدن سرعت دلیل به جوشکاري، رشته لذا و باشند داشته نوین

 از یکدي جوشدکاري کدهازآنجایي. است برخوردار زیادي اهمیت از ساختمان و خودرو صنایع گاز، و نفت و پتروشیمي صنایع

 بداالیي اهمیدت از رشدته ایدن در متخصد  و مداهر نیدروي تربیدت لذا باشدمي مذکور صنایع توسعه در تأثیرگذار هايرشته

 کدار انجدام تواندایي مختلدف هايحوزه بین در محرک موتور یک مانند بایستمي رشته این التحصیالنفارغ و است برخوردار

 را صدنعت نیاز بتواند ايرشتهبین حتي و جامع دروس گذراندن با باید جوش کاردان یک که است دلیل همین به. باشند داشته

 .برآید آن مشکالت حل راستاي در و شناخته

 

 تعریف -1-2
 کارداني سطح .است شدهتدوین و تهیه ايحرفه و فنيهاي چارچوب آموزش اساس بر جوشکاري رشته ي پیوستهکاردان دوره

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

 برتکنسین جوشکاري شخصي است که ضمن نظارت  .نماید کسب ایمني اصول رعایت و ايحرفه اخالق برتکیه با را فلزي

و بازرسي جوش توانایي جوشکاري با گاز محافظ و جوشکاري ویژه قوسي و غیر قوسي و همچنین جوشکاري فلزات  تولید

 آهني و غیر آهني را دارد.

 

 هدف -1-3
 صنعتي هايشغل و کار بازار نیاز تأمین براي ايحرفه بااخالق و ماهر کارآمد، انساني نیروي تربیت و آموزش دوره هدف

 احراز براي را الزم توانایي دانشجو دوره این گذراندن از پس که باشدمي کشور صنعتي جامعه در فلزي صنایع و جوشکاري

 داشت. خواهد زیرمجموعه پتروشیمي و مراکز و صنعتي هايشرکت در را جوشکاري گرایش در کاردان مشاغل

 

 اهمیت و ضرورت -1-4 
 کشور آن صنایع جوامعي چنین در پیشرفت نمودارهاي از یکي که شودمي محسوب پیشرفت حال در جوامع جز ایران کشور

این رشته نیاز  صنایع کشور به از عظیمي سیل و آیدمي حساببه صنایع ترینبزرگ از یکي جوشکاري ایران کشور در است.

 بسیار از اهمیت ایران کشور در ساختمان و خودرو صنایع گاز، و نفت صنعت پتروشیمي و صنعت اینکه به توجه دارند. با

 و کیفیت به بخشیدن سرعت بر رشته این متخص  و ماهر نیروي تربیت و جوشکاري رشته لذا هستند برخوردار زیادي

 است. برخوردار باالیي اهمیت از کشور اصلي صنایع کمیت

 

 التحصیالنو توانایي فارغنقش  -1-5

 اي/ بین بخشيبین حرفه مهارت هايو  هافعالیت -

 بازرسي –کنترل  –نظارت  -

 مدیریت مواد و تجهیزات -
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 ویژه جوشکاري و بازرس جوشکاري H.S.Eرعایت قوانین ایمني  -

 ایمني، بهداشت و قوانین موردنیاز حرفه -

 بردن علم ریاضي ها و تفسیر اطالعات، پیگیري مراحل صحیح اجراي، بکارانتخاب داده ،پذیري مسئولیت  -

 

 مشاغل قابل احراز -1-6
 جوشکاري کاردان - 

 تعمیري جوشکاري کاردان -

 آهني غیر فلزات جوشکاري کاردان - 

 لوله خطوط جوشکاري کاردان -

 MIG جوشکاري کاردان -

 TIG جوشکاري کاردان -

 محافظ گاز جوشکاري کاردان -

 ویژه جوشکاري کاردان - 

 مخرب غیر آزمایش کاردان -

 مخرب آزمایش کاردان - 

 مکانیکي هايتست کاردان -

 شابلون ساخت کاردان -

 مونتاژ کاردان -

 کیفیت کنترل کاردان –

 تولید کاردان - 

 

 مرتبط هايحرفه
جوشکاران و  ،ارشد مهندسي مکانیک کاردانصنعتي، تولید   کاردان، کشينقشه کاردان

 برشکاران، آماده کنندگان اسکلت فلزي

 اقتصادي مرتبط هايفعالیتو  هابخش

 – رسانيآب –امور عمومي و دفاع  – ونقلحمل –ساختمان  –تولید صنعتي و ساخت 

برق  تأمین –استخراج معدن  – سالمتبهمربوط  هافعالیت – فروشيخردهو  فروشيعمده

 و گاز

 

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7 
دوره تابستاني یک نیمسال تحصیلي و  2 است و هرسال تحصیلي مرکب ازسال  2کارداني  حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره

هفته آموزش و یک هفته امتحانات  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  16و هر نیمسال شامل 

ساعت در  16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل نیمسال، هر واحد درس عملي و آزمایشگاهي

ساعت در  121معادل  یا کارورزي احد کارآموزيدر نیمسال و هر و ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل کارگاهي

 باشد.نیمسال مي
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 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8 
 مرتبط و کاردانشي احرفهي فني و هاهنرستان آموختگاندانش -

 وروديقبولي در آزمون  -

 دارا بودن شرایط عمومي -

 

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

 تعداد ساعت واحدتعداد  نوع درس
درصد )برحسب 

 ساعت(
 مالحظات درصد مجاز

  45تا  25 39 768 48 نظري

  75تا  55 61 1184 24 عملي

  111 111 1952 72 جمع

 

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسي  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 13 13 13 عمومي

 2 4 2 عمومي مهارت

 7 11 5 پایه

 44 47 42 تخصصي 

 6 8 6 اختیاري 

 72 72 68 جمع
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 دروس عناوین: فصل دوم -2
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 جوشکاريکارداني پیوسته رشته  دورهجدول دروس عمومي  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

   48 1 48 3 زبان خارجي 2

3 
مباني نظري " يیک درس از گروه درس

 "اسالم
2 32 1 32   

   32 1 32 2 "اسالمياخالق  "يیک درس از گروه درس 4

   32 32 1 1 بدنيیتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 عمومي دوره کارداني پیوسته رشته جوشکاري مهارتجدول دروس  -2-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیاز هم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 زیستبهداشت و صیانت از محیط 1

   48 32 16 2 کنترل کیفیت  2

   - - - 2 جمع

 

 

 کارداني پیوسته رشته جوشکاري دورهپایه  دروسجدول  -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازیهم ن نیازپیش

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 1ریاضي عمومي  1

2 

 

 

 2ریاضي عمومي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1ریاضي عمومي  32 1 32 2

   32 1 32 2 فیزیک مکانیک 3

 جمع

 
7 112 1 112   
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 کارداني پیوسته رشته جوشکاري دورهتخصصي دروس  جدول -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازین هم نیازپیش

 جمع عملي نظري

  فیزیک مکانیک 48 1 48 3 استاتیک 1

  استاتیک 32 1 32 2 مقاومت مصالح 2

   32 1 32 2 کیزیفيمیش 3

   48 1 48 3 علم مواد 4

 64 48 16 2 بازرسي مخرب 5
 

 مقاومت مصالح

 کیزیفيمیش علم مواد 64 48 16 2 بازرسي غیر مخرب 6

 کیزیفيمیش علم مواد 64 48 16 2 در جوش عملیات حرارتي 7

 کیزیفيمیش علم مواد 64 32 32 3 متالورژي جوش 8

9 
هاي تخصصي در افزارنرمکاربرد 

 جوشکاري
3 1 96 96 

  

 بازرسي مخرب 96 64 32 3 الزامات کیفي جوشکاري 11
 

 81 64 16 3 ساخت و مونتاژ فرآیندهاي 11
  

 64 48 16 2 يآهن ریغجوشکاري فلزات  12

 متالورژي
- جوش
عملیات 
حرارتي در 
 جوش

 

 96 64 32 3 جوشکاري فوالدهاي ساده کربني 13
 

 متالورژي
و  جوش
عملیات 
حرارتي در 
 جوش

 96 64 32 3 جوشکاري لوله و مخازن 14
 فرآیندهاي
ساخت و 
  مونتاژ

 زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 15
 

   64 48 16 2 ينیکارآفر 16

 121 121 1 1 1کارآموزي  17
جوشکاري 

فوالدهاي ساده 
  کربني

 1کارآموزي  121 121 1 1 2کارآموزي  18
 

جوشکاري لوله  96 96 1 2 ساخت پروژه 19
  و مخازن

 1376 961 416 44 جمع
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 کارداني پیوسته رشته جوشکاري دوره اختیاري جدول دروس -2-5
 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازینهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   48 32 16 2 جوشکاري اقتصاد 1

 64 48 16 2 جوشکاري فوالدهاي آلیاژي 2
جوشکاري فوالدهاي 

 ساده کربني
 

 ساخت پروژه  64 64 1 2 نگهداري و تعمیرات 3

 64 48 16 2 جوشکاري ترمیمي 4
جوشکاري فوالدهاي 

 ساده کربني
 

   - - - 6 جمع

 واحدازدروس فوق الزامي است.6*گذراندن 
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 کارداني پیوسته رشته جوشکاري دوره بندي پیشنهادي دروس ترمجدول -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 1 48 3 1ریاضي عمومي  1

  32 1 32 2 فیزیک مکانیک 2

3 
افزارهاي تخصصي در کاربرد نرم

 جوشکاري
3 1 96 96  

  32 32 1 1 بدنيتربیت 4

  32 1 32 2  اخالق اسالمي "يیک درس از گروه درس 5

  48 1 48 3 علم مواد 6

  32 1 32 2 فیزیکشیمي 7

  81 64 16 3 ساخت و مونتاژ فرآیندهاي 8

  - - - 19 جمع
 

 

 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف 
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  64 48 16 2 کارآفریني 1

 زبان خارجي 2

 

 

 

 

 

 

3 48 1 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 فیزیک مکانیک 48 1 48 3 استاتیک 3

 1ریاضي عمومي  32 1 32 2 2ریاضي عمومي  4

 علم مواد 64 48 16 2 بازرسي غیر مخرب 5

 متالورژي جوش 6

 

 علم مواد 64 32 32 3

 علم مواد 64 48 16 2 جوش عملیات حرارتي در 7

8 
 جوشکاري فوالدهاي ساده کربني

 

 

 

 

3 32 64 96  

  - - - 21 جمع

                 

 

 

   



 

14 
 

 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

1 
 مباني نظري يیک درس از گروه درس

 اسالم

 

2 32 1 32  

 استاتیک 32 1 32 2 مقاومت مصالح 2

  32 1 32 2 جمعیت ودانش خانواده  3

 درس اختیاري 4

 
2 - - -  

 96 64 32 3 جوشکاري لوله و مخازن 5
ساخت و  فرآیندهاي

 مونتاژ

 زبان فني 6

 
 زبان خارجي 32 1 32 2

 بازرسي مخرب 7

 
2 16 48 64  

 121 121 1 1 1کارآموزي  8

فوالدهاي  يجوشکار

 کربنيده سا

 

جوشکاري فوالدهاي 

 ساده کربني

 فوالدهاي جوشکاري 

 کربني ساده

 جمع

 

16 - - -  

 

 چهارم نیمسال –2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

 الزامات کیفي جوشکاري 2

 

 

 بازرسي مخرب 96 64 32 3

  - - - 2 درس مهارت عمومي 3

 64 48 16 2 يآهن ریغجوشکاري فلزات  4
و عملیات  جوش متالورژي

 حرارتي جوش

  - - - 2 درس اختیاري 5 

  - - - 2 درس اختیاري 6

 2کارآموزي  7

 

 1کارآموزي  121 121 1 1

 96 96 1 2 ساخت پروژه 8
 جوشکاري لوله و مخازن

 

  - - - 17 جمع

 

 



 

15 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس سرفصل: فصل سوم -3
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 1ریاضي عمومي درس  -3-1
 پایهنوع درس: 

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

 : آموزش مفاهیم ریاضیات عمومي با رویکرد کاربردي و مهندسيهدف کلي درس 

 مطالبسرفصل آموزشي و رئوس  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 لگاریتمي، مثلثاتي و معکوس مثلثاتي نمایي، تابع: توابع یادآوري از 1

2 
)درحدتابع حد و پیوستگي: یادآوري مفهوم حد، حد در یک نقطه، حدد چدپ و راسدت

,صور مبهم )نهایت، ، حدود بيچندضابطه اي( 


0
0
و پیوسدتگي در درحددتوابع گویدا( 

 طهیک نق

7 
- 

3 

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

هاي مشتق توابع مختلف )جبدري، مثلثداتي، کسدري، نمدایي، لگداریتمي و مشتق، فرمول

 مراتب باالتر معکوس مثلثاتي(، مشتق ضمني و پارامتري و مشتق

9 

- 

4 

آوردن نقاط اکسترمم و عطف تابع،  دست بهکاربرد مشتق: صعودي و نزولي بودن توابع، 

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

, 


0
0

استفاده از دیفرانسیل و بسط تیلور مفهوم دیفرانسیل و محاسبه مقادیر تقریبي با  ( 

 برخي توابع خاص و مک لورن

9 

- 

5 
-انتگدرال هدايروشگیدري، هاي ساده انتگرالانتگرال: تابع اولیه، انتگرال نامعین، فرمول

 و انتگرال معین (به کسرهاي ساده تجزیهو  جزءجزءبهگیري )تغییر متغیر، 
12 

- 

 - 4 ها xمحور  و حجم حادث از دوران حولکاربرد انتگرال: محاسبه سطح محصور  6

7 
باریشه 2اعدادمختلط:تعریف اعدادمختلط،اعمال جبري برروي  انها وحل معادله درجه

 هاي مختلط
3 

 

 - 48 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 گیري و محاسبه سطح زیر منحني، انجام محاسبات کاربردي شامل مشتق، انتگرالپذیري و شایستگي حل مسئلهمسئولیت

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد
 1 48 تعداد ساعت
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 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 امید کومش  اکرم اله فرج 1ریاضي عمومي 

9613 پیک آذرسحر  غالم رضا رحیم لو ریاضي عمومي   

 1382 خالدین  سید عبداهلل موسوي ریاضیات عمومي

 1395 آهنگ قلم  کرایه چیان محمدعلي 1ریاضیات عمومي 

 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد ریاضي و باالتر

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس نظري موردنیازوسایل و امکانات معمول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) وش تدریس و ارائه درسر

 (.مطالعه موردي و

 جوشکارياي، تمرین و تکرار با رویکرد افزایش انگیزه، خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشته سخنراني، مباحثه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

هاي ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.و ايپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجي و...

 هاي کتبيتکالیف کالسي و آزمون هاي شفاهي،پرسش
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  2درس ریاضي عمومي  -3-2 
 نوع درس: پایه

 1: ریاضي عمومي نیازپیش

  -نیاز: هم

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 - 3 بردارها: بردار در فضا، اعمال روي بردارها، ضرب داخلي و ضرب خارجي 1

2 
، انحناء و تاب TNBهاي پارامتري، دستگاه برداري: توابع برداري و معرفي منحنيتوابع 

 منحني
6 - 

3 
هداي درجده دوم هدایي از رویدهتوابع چند متغیره: معرفي توابع چند متغیره و بیدان مثدال

 استاندارد
4 - 

4 
مشتقات جزئدي و کلدي: مشدتقات جزئدي و مشدتقات جزئدي مراتدب بداالتر و محاسدبه 

 دومتغیرهدیفرانسیل کامل یک تابع 
4 - 

5 
مختصات قطبي: معرفي مختصات قطبي، روابط بین مختصات قطبي و دکارتي و رسم 

 معادالت ساده قطبي
4 - 

6 
گیري، توصیف ناحیه انتگرالهاي آن، انتگرال دوگانه: معرفي انتگرال دوگانه و ویژگي

 در مختصات قطبي و کاربرد آن در محاسبه سطح، حجم و جرم دوگانهانتگرال 
11 - 

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
درک آشنایي الزم را با بردارها و توابع برداري کسب کند و توابع چند متغیره را پذیري و شایستگي حل مسئله و مسئولیت

 و انتگرال دوگانه در مختصات دکارتي و قطبي جزئيهاي کرده و قادر به محاسبه مشتق

  

  

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حساب دیفرانسیل و انتگرال و 

 هندسه تحلیلي )جلد دوم(

جرج ب. توماس 

 راس فیني

سیامک  مهدي بهزاد،

 کاظمي و علي کافي
 1376 مرکز نشر دانشگاهي

دانشمند و حافظي  ریاضیات کاربردي

 نسب
 1388 نشر هستان 

 ریاضیات کاربردي

هادي محمدي، مهدي 

رمضاني، رضا 

و محسن  زادهحسن

 شاه رضایي

 
نشر شار، انتشارات 

 دانشگاه تفرش
1388 

کرایه چیان محمدعلي 2ریاضیات عمومي   1395 آهنگ قلم  

 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد ریاضي و باالتر

 
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 یک کالس نظري موردنیازوسایل و امکانات 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

اي، تمرین و تکرار با رویکرد افزایش انگیزه، خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشته ساخت و تولید )یک سخنراني، مباحثه

 ساعت در هفته، کالس حل تمرین اجرا گردد(

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) سنجش و ارزشیابيروش 

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

هاي ها گزارش فعالیتعه کار، ارائه مقاالت و طرح( پوشه مجمو.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجي و...

 هاي کتبيتکالیف کالسي و آزمون هاي شفاهي،پرسش
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  فیزیک مکانیکدرس  -3-3
 پایهنوع درس: 

  -:نیازپیش

 -نیاز:  هم

 با مفاهیم و اصول فیزیک مقدماتي : آشنایي دانشجویانهدف کلي درس 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
-بردارها )روش تحلیلي، روش چندضلعي و روش متوازي گیري برآیندجبر برداري، 

 االضالع(
4 - 

2 
اي متوسط و لحظهجایي، سرعت خطي بههاي جاسینماتیک حرکت خطي، توصیف کمیت

 و شتاب خطي
2 - 

 - 2 الخط افقي با سرعت ثابت و شتاب ثابت و حرکت قایمحرکت مستقیم 3

 - 4 قوانین نیوتن و انواع نیروهاي مکانیکي 4

5 
کار، انرژي جنبشي، انرژي پتانسیل )گرانشي و کشساني(، قضیه کار و انرژي و پایستگي 

 انرژي مکانیکي
5 - 

 - 3 تکانه خطيمرکز جرم و  6

 - 2 بعديیکضربه و برخورد  7

 - 4 دوران و متغیرهاي دوران و سینماتیک دوراني 8

 - 3 گشتاور و گشتاور ماند )ممان اینرسي( 9

 - 3 دینامیک دوراني، انرژي جنبشي دوراني، غلتش و لغزش 11

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 در دروس فني مجموعه مکانیک هاآنشناخت قوانین فیزیک و کاربرد داري و رعایت ایمني و امانتپذیري، مسئولیت

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مباني فیزیک مکانیک و گرما )جلد 

 اول(

دیوید هالیدي، رابرت 

 رزنیک و یرل واکر

بین و خوش محمدرضا

 نظرخوش
 1386 انتشارات نیاز دانش

 فیزیک دانشگاهي )جلد اول(
فرانسیس سرز و 

 مارک زیمانسکي

 هیو یانگ

 1373 علوم دانشگاهي اهلل فروتنفضل

 1394 فاطمي اخباري فرمهران  فرانک ج. بلت فیزیک پایه جلد اول مکانیک

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري  -د

 (مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي فیزیک

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر دانشجو و ملزومات یک کالس درس 31کالس درس با ظرفیت 

 

اي، پژوهشي، گروهي، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه تمرین و تکرار، اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 اي، تکرار و تمرینسخنراني، مباحثه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

هاي ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجي و...

 هاي کتبيهاي شفاهي، تکالیف و آزمونپرسش
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  استاتیکدرس  - 3-4
 تخصصي  نوع درس:

 : فیزیک مکانیکنیازپیش

  -:نیاز هم

مقادیر و جهت نیروها و تعیین  مکانیکي در حال سکون و تعیین هايدستگاهشناسایي نیروهاي وارده بر  :هدف کلي درس  

 هاآن غیرمستقیماثرهاي مستقیم و 

 رئوس مطالبسرفصل آموزشي و  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 (MKSالمللي رایج )بین هايدستگاهقوانین علم مکانیک، واحدهاي جرم، طول، زمان و نیرو در 

ها در یک ها و کسینوس(، آمریکایي، انگلیسي، یادآوري قانون سینوسCGS) شدهمنسوخو 

 در یک راستا تصویربردارمثلث و 

2 - 

2 

 غیر)قائم و  دوبعديترکیب و تجزیه بردارها به روش ترسیمي و تحلیلي در دستگاه مختصات 

قائم  دوبعديمختصات برداري و اسکالر یک بردار در دستگاه  هايمؤلفه)قائم(،  بعديسه( و قائم

هاي هادي کسینوسو سه راستاي محورهاي متعامد، بردار واحد، اندازه بردار،  قائم غیرو 

 کارتزین و ضرب داخلي و خارجي بردارها بعديسهیک بردار در دستگاه مختصات 

4 - 

3 

گشتاور حول یک نقطه، گشتاور حول یک محور، رابطه بین گشتاور حول یک نقطه و حول محور 

ارزي نیروها )تبدیل هم هايدستگاهدر دستگاه مختصات کارتزین، زوج نیرو، گشتاور زوج نیرو، 

 (برعکسکوپل و -نیرو به نیرو

5 - 

4 

)نیروهاي  دوبعدي ، تعادلدوبعديهاي گاهجسم آزاد، درجه آزادي سیستم، انواع تکیه ترسیمِ

تعادل معین و  نقطه(، ، متقارب در یک نقطه، موازي هم و متقاطع در بیش از یکراستاهم

 بعدي )نیروهايسهبعدي، تعادل هاي سهگاهشناسایي انواع تکیه، دوبعدينامعین استاتیکي در حالت 

تعادل معین  نقطه، نیروهاي همرس در یک محور، موازي هم و حالت کلي( وهمرس در یک 

 بعديسهو نامعین استاتیکي در حالت 

9 - 

5 

تحلیل  هايروش ،دونیرویياي و فضایي و کاربرد خرپاها، تعریف عضو خرپاهاي صفحه

اعضاي با  استاتیکي، ازنظرخرپاها )روش مفصل و روش مقطع(، معین یا نامعین بودن خرپا 

 هاآنهاي خاص نیروي صفر در خرپا، معرفي چند نوع از انواع پرکاربرد خرپاها و ویژگي

 (Pratt, Howe, Warren, K, Baltimore, Fink)خرپاهاي 

6 - 

6 

شدت توزیع نیرو و واحد مربوط به  سطحي و حجمي(،نیروهاي توزیعي و انواع آن )خطي، 

نیروي توزیعي و موقعیت مرکز  برآیندنحوه محاسبه  ها، قضیه وارینیون،از انواع توزیع هرکدام

موقعیت ، مرکز جرم و شدهتوزیعبار )گسسته و پیوسته خطي، سطحي و حجمي( ناشي از کل بار 

و گشتاور اول سطح )سطوح گسسته  مرکز جرم )گسسته و پیوسته خطي، سطحي و حجمي(

 و پیوسته(

6 - 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد
 1 48 تعداد ساعت
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7 

منفي هایشان و نیروهاي داخلي )با جهات قراردادي مثبت و گاهنوع تکیه ازنظرانواع تیرها 

 غیریکنواخت اي، گسترده یکنواخت، گسترده، انواع بارگذاري عرضي )نقطههاآن( در هرکدام

 روش مقطع اساس بردر مقطع تیر  و گشتاور خمشي وبرشي(، نیروي محوري و مرکب

6 - 

8 

در  هرکدامانواع اصطکاک )داخلي، سیال و خشک( و اصطکاک غلتشي و لغزشي و موارد کاربردي 

حرکت  هاي مختلفصنعت، زاویه اصطکاک لغزشي و غلتشي و بررسي اصطکاک در حالت

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

 هاتسمهها و چرخ ها، دیسکچوب و ...(، کاربردهاي اصطکاک خشک در پیچ

6 - 

9 

گیري و روش انتگرالگشتاور دوم سطح، محاسبه گشتاور دوم سطح سطوح پیوسته با استفاده از 

، قضیه انتقال zمحور  ، گشتاور قطبي سطح حولyو  xسطوح گسسته و مرکب حول محورهاي 

 چرخش سطحمحورها و شعاع 

4 - 

 - 48 معج

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
برداري  هايمؤلفهدر هر راستا، محاسبه  تصویربردارمختلف به هم محاسبه  هايدستگاهتبدیل واحدهاي نیرو، جرم، طول در  -

و تعیین اندازه  باهمناشي از ترکیب چندین بردار  برآیند، محاسبه بردار قائم غیرناشي از تجزیه یک بردار در دو راستاي قائم و 

و زاویه آن نسبت به محور افقي به روش تحلیلي و ترسیمي، تعیین اندازه و جهت بردارهاي گشتاور و گشتاور کوپل و اندازه 

نیروها و گشتاورهاي مجهول، گشتاور حول یک محور، تعیین معادالت تعادل یک سیستم در حال سکون و محاسبه اندازه 

نیرویي توزیعي  هايدستگاهاز اعضاي خرپاها، تعیین مرکز جرم و مرکز بار در  هرکدامتعیین اندازه و نوع نیروي داخلي 

گسسته و پیوسته، تعیین نیروها و ممان خمشي مقاطع تیرهاي تحت بارهاي عرضي، محاسبه گشتاور الزم براي باز و بسته 

گشتاور انتقالي توسط چرخ  هاي اصطکاکي، محاسبه، محاسبه گشتاور انتقالي توسط دیسکبارمحوريت هاي تحکردن پیچ

 و محاسبه شعاع ژیراسیون سطح yو  xها، محاسبه گشتاور دوم سطح حول محورهاي تسمه

 شایستگي حل مسئله -

 

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

 مترجم مؤلف عنوان منبع
سال  ناشر

 انتشار

Engineering Mechanics J. L. Meriam, L. G. Kraige  John Wiley & 

Sons, Inc. 
2112 

VECTOR MECHANICS 

FOR ENGINEERS 

Statics 

Ferdinand P. Beer 

E. Russell Johnston, Jr 

David F.Mazurek 

Elliot R. Eisenberg 

 Mc Graw Hill 2111 

Engineering Mechanics 

Statics 

William F. Riley 

Leroy D. Struges 
 John Wiley & 

Sons, Inc. 
1996 

 استاتیک
ابراهیم واحدیان و فرشید 

 واحدیان
 1391 علوم دانشگاهي 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 (مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 مدرک تحصیلي: دکتري مهندسي مکانیک/ کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک

 مرتبه علمي: استادیار/ مربي

سال 2سوابق تدریس: حداقل   

 باشد.با افراد فعال در عرصه صنعت مي اولویتسوابق تجربي: 

  

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 عملي نیز در آن ارائه کرد صورتبهوان برخي از مباحث را و آزمایشگاهي که بت Data Projectorکالس مجهز به 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 اي، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي مسئله،حل  هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

هاي فعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجي و...

 شفاهي، تکالیف و آزمون کتبي هايپرسش
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   مقاومت مصالحدرس  -3-5
 تخصصي نوع درس: 

 : استاتیکنیازپیش

 -نیاز:  هم

 هاآنآثار بارهاي وارده بر قطعات مکانیکي تحت بارهاي استاتیکي و تعیین ابعاد هندسي  وتحلیلتجزیه: هدف کلي درس 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 هايهدستگادانش: مفهوم مقاومت مصالح، تنش قائم، تنش برشي و کاربرد آن در حل 

 حلیلوتتجزیهدر مقاطع مورب در بارگذاري محوري،  ایجادشده وبرشيساده، تنش قائم 

م واحدهاي مختلف تنش در سیست نیروهاي خارجي و داخلي عامل بر اجزاي سیستم،

-نشبه هم مفهوم کرنش خطي، قانون هوک و منحني ت هاآنآحاد متریک و سایر و تبدیل 

لویي ن، سخت شدگي کرنشي، گهاي ارتجاعي، سیالکرنش فوالد معمولي )معرفي محدوده

گي و هاي حد خطي، حد سیالن باال، حد سیالن پایین، حد نهایي، حد گسیختشدن، تنش

ج، کرنش مواد مختلف )آلومینیوم، مس، برن-هاي تنش(، بررسي منحنيهاآنتعریف 

عیین ت باهم هاآنکاري شده، چدن، بتن و...( و مقایسه پالستیک، الستیک، فوالد سخت

نش در آن با ت هاي فاقد محدوده سیالن و تغییر طول و رابطهسیالن در منحني تنش حد

بارمحورياعضاي تحت   

7  

یته، مهارت: رسم منحني تنش و کرنش براي یک ماده مشخ ، محاسبه مدول االستیس

ربه الذکر و آزمایش ضهاي شاخ  بر روي منحني فوقشناسایي و مشخ  کردن تنش

هاآنروي مواد مختلف و تعیین انرژي ضربه   

2 

ي و ها و ضریب اطمینان، معرفي تنش لهیدگدانش: تنش مجاز و تنش نهایي در طراحي

عرفي و اهمیت آن در تعیین مقاطع و نحوه محاسبه تنش لهیدگي در قطعات و اتصاالت، م

به تنش شناسایي تنش برشي در انواع اتصاالت پیچي، جوشي، پرچي و چسبي و محاس

هاآنبرشي مجاز و تنش نهایي و ضریب اطمینان و راندمان اتصال در   
7  

هاآناي و تعیین مدول صالبت مهارت: رسم نمودار تنش برشي و کرنش زاویه  

3 

 ازنظر هاآنبودن و نبودن  حلقابلدانش: شناسایي انواع تیرهاي معین و نامعین و تعیین 

شتاور ، رسم منحني نیروي محوري، برشي و گیکدرجهنامعین از  مسائل، حل استاتیکي

ار و خمشي در طول تیر تحت بارگذاري عرضي به روش دیفرانسیلي و محاسبه مقد

ت موقعیت ماکزیمم گشتاور خمشي در طول تیر، تنش چند محوره مقدماتي و نسب

ش هاي اصلي و تنو محاسبه تنش دومحورهپواسون، دایره مور و نحوه رسم آن در تنش 

رگیرداردوسدار و فاصله یکسرگیردار  یکسرهاي ماکزیمم و تنش حرارتي در میلهبرشي   

8  

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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قدار بار پارامترهاي مختلف مانند جنس تیر، ممان دوم سطح تیر، م تأثیرمهارت: بررسي 

 وارده بر تیر بر روي خمش و شعاع انحناي تیر

4 

 زاویه پیچش در محدودهدانش: پیچش و اثرات آن بر روي عضو مدور تحت پیچش، 

و حل  یکجهدرهاي تحت پیچش نامعین استاتیکي از االستیک و محاسبه آن، معرفي شفت

 مربوطه، معرفي تنش برشي در اعضاي مدور توپُر و توخالي و جدار نازک و مسائل

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

ساده و  ساده و محاسبه تنش خمشي و شعاع انحناء در تیرهاي ش در تیرهايسیم فنر، خم

 مرکب و تمرکز تنش در تیرهاي تحت کشش، پیچش و خمش

11  

طح مهارت: بررسي اثر پارامترهاي مختلف مانند طول میله، جنس میله و ممان قطبي س

پیچش میله بر روي مواد مختلف مقطع میله بر مقدار زاویه  

هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.بازدید از مراکز و کارخانه 5    

  32 جمع

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
مکانیکي  هايدستگاهها در اعضاي ها و تغییر مکانتبدیل واحدهاي تنش به یکدیگر، توانایي محاسبه انواع تنش و تغییر طول -

و محاسبه راندمان  استاتیکي، توانایي محاسبه ابعاد پیچ، پرچ، جوش یکدرجهمعین و نامعین از  مسائلتحت بارگذاري در محدوده 

اتصال، توانایي رسم دیاگرام تنش برشي و ممان خمشي در طول تیر تحت بارگذاري عرضي و تعیین موقعیت و مقدار ممان 

هاي ناشي از ي و تنش برشي حداکثر، محاسبه تنشهاي اصلخمشي حداکثر در طول تیر، رسم دایره مور و محاسبه تنش

 یکدرجهتغییرات دما، محاسبه زاویه پیچش و تنش برشي ناشي از پیچش در تیرهاي توپُر و توخالي معین و نامعین از 

استاتیکي و جدار نازک، محاسبه تنش برشي در مقطع سیم فنر، محاسبه تنش خمشي در تیرهاي تحت ممان خال  و شعاع 

 ...و ، پیچش و خمش درکششي تیر و محاسبه تمرکز تنش انحنا

 ايپذیري و رعایت اخالق حرفهمسئولیت -

 

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

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

Mechanics of Mterials 
Third Edition 

ROY R. CRAIG  
JOHN WILEY & 
SONS 

2111 

Mechanics of Mterials 
Sixth Edition 

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

 Mc Graw Hill 2112 

Mechanics of Mterials 
Second Edition 

Andrew pytel & Jaan 
Kiusalaas 

 

Publisher, Global 
Engineering: 
Christopher M. 
Shortt 

2112 

ایگور پوپوف()مقاومت مصالح  يطاعونشاپور     
 موسسه انتشاراتي

 پارس آیین
1393 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

(مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

مکانیکمهندسي هاي مختلف رشته دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد گرایش  

ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه  

 گذراندن دوره روش تدریس درس مقاومت مصالح و آزمایشگاه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

نفره 15کالس  اساس بر  

پروژکتور ویدئوکالس معمولي مجهز به رایانه و  -  

وویکرز و نوپ، هاي سختي سنجي برینل، راکول، ویکرز، میکردستگاه آزمایشآزمایشگاه مجهز به دستگاه انیورسال کشش،  -

 دستگاه آزمایش ضربه، دستگاه آزمایش پیچش، دستگاه آزمایش خمش

 

هي، اي، پژوهشي، گروتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

(.مطالعه موردي و  

تمرین و تکرار و آزمایشگاهسخنراني،   

 

رفع -يعیب یاب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

ایي، هاي عملي انشساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

هاي یتها گزارش فعال( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفهپذیر، مسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجي و...

، (و ... رفع عیب -یابيعیب) شفاهي، عملي و انشایي، تکالیف، آزمون کتبي، آزمون عملي، آزمون شناسایي هايپرسش

 گزارش کار و پوشه مجموعه کار
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 علم مواددرس  -3-6
تخصصينوع درس:    

ز:نیاپیش  

 هم نیاز:

 مؤثر روز، شناخت عوامل در ارتباط با نیازهاي صنعتي هاآنو توانایي  آگاهي یافتن از انواع مواد، خواص: هدف کلي درس  

 هاآند ي است که با کاربرفرآیندهایو  هااز قبیل محیط و شرایط کاري بر خواص مواد و همچنین شناخت و بررسي روش

 بتوان همواره در جهت حفظ و بهبود خواص مواد گام نهاد

سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف   

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 وريمر اد،مو اصخو ،حياطرو  مهندسيدر  ادمو کارگیريبه اد،مو اعنوا ،مهندسيو  ادمقدمه: مو

تميا يبر پیوندها  
3 - 

2 

ا، تعریف کریستال، خواص عمومي کریستال هساختار و آرایش اتمي در جامدات )فلزات(: 

نحوه اندیس  ،هسیستم کریستالي و شبکه براو ،تعریف شبکه کریستالي، تعریف سلول واحد

 ،يتما کماتر ضریباندیس گذاري امتدادها،  ،گذاري صفحات کریستالي به روش وایس و میلره

 اي،اي، خطي و صفحهعیوب شبکه کریستالي، عیوب نقطه ،حجميو  ايصفحه ،خطي چگالي

ريبلو رساختا نالیزآ ري،بلو غیر ادمو  

12 - 

3 
اتجامددر  نظميبي و رتبلو  

تميا ذنفو ،هانظميبي اعنوا ،جامد لمحلو ،هاژلیاو آ هاناخالصي د،نجماا  

 

3 - 

4 

اتفلز مکانیکي اصخو  

سي، ارتباط بین نیرو، تنش، کرنش(، ارتباط بین کرنش حقیقي و مهند)االستیسیته، مفاهیم اولیه 

دول کرنش(، مدول برشي، م -تنش دارنمو) کششتنش و کرنش، ثوابت االستیک، آزمایش 

م سختي، شکل فلزات )کار سرد و کار گرم( مفاهی تغییر پواسون، مدول حجمي، پالستیسیته،

، شکست در فلزاتآزمایش سختي  

 

9 - 

5 

 ساختمان و خواص مواد چند فاز فلزي )آلیاژهاي مهندسي(

 سیستم يهازفا دارنمو فازها،مقادیر  – فازهاشیمیایي  ترکیب ،هازفا دارنمو ،هازفا کیفي بطروا

 تأثیر ژي،لیاآ يهادفوال د،فوالو  آهن تولیدروش  زي،فا چند سکوپيومیکر رساختا ،کربنو  هنآ

استحکام دهي مواد  هايمکانیسم ن،نز نگز فوالدهايو  نچد د،فوال خواص بر ژيلیاآ عناصر

آن يهاژلیاو آ آلومینیوم )رسوب سختي و محلول جامد(، پیر سختي،  

 

9 - 

6 
 شنایيآ ي،پلیمر تقطعا تولیدروش  ،پلیمرها تهیه زطرآن،  رساختاو  پلیمرها اعنوا- يپلیمر ادمو

 هاالستیکو  ترموست ،ترموپالستیک چند با
3 - 

 صنعتدر  میکياسر ادمو دبررکا ،هاسرامیک اعنوا اص،خوو  رساختا- میکياسر ادمو 7

 
1.5 - 

 - 1.5 مرکب ادمو تولیدآن، روش  دبررکا و مرکب ادمو اعنوا - مرکب ادمو 8

 عملي نظري 

 - 3 تعداد واحد
 - 48 تعداد ساعت
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9 

هاي آندي و خوردگي در فلزات، اصول الکتروشیمیایي خوردگي، واکنش- خوردگي در مواد

ها، حفاظت آندي و هاي گالوانیکي، انواع خوردگي، کنترل خوردگي، ممانعت کنندهکاتدي، جفت

 آن مکانیسم، اکسیداسیون و هاآن بنديطبقههاي خورنده و کاتدي، روکش دادن، محیط

 

6 - 

 - 48 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

واص درک خ در مواد، نظميبي، شناخت آرایش اتمي، ساختارهاي کریستالي و هاآنشناخت انواع مواد مهندسي و کاربردهاي 

 مکانیکي مواد، شناخت مواد چند فاز فلزي، درک مقدمات خوردگي در مواد

 
 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 دانشگاه صنعتي اصفهان  حسین تویسرکاني اصول علم مواد

دانشگاه خواجه نصیر  علي شکوه فر ویلیام. دي کلیستر اصول علم و مهندسي مواد

 طوسي

1397 

 الرنس اچ. ون ولک اصول مهندسي و علم مواد

فخرالدین اشرفي زاده، 

فریبا سعادت، اردشیر 

 طهماسبي، احمد منشي

 1394 مرکز نشر دانشگاهي

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)آموزشي  استانداردهاي -د

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

هاي ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجي و...

 هاي کتبيي و آزمونحل مسئله، تکالیف کالس

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس نظري موردنیازوسایل و امکانات معمول 

 

 

 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 ، تمرین و تکرارايمباحثه

. 
 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد مواد، مکانیک و باالتر
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  فیزیکشیميدرس  -3-7

 تخصصي نوع درس:  

 -: نیازپیش 

 -: نیاز هم 

تعادلي و شیمیایي در  فرآیندهايي، قوانین گازها و فیزیکشیميقوانین ترمودینامیک و توابع و متغیرهاي : یادگیري هدف کلي درس  

 مواد

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

اولیه: خواص حالت، انرژي داخلي، قانون اول ترمودینامیک و آنتالپي، گرما، کار و  يهافیتعر 1

 انرژي

 

2 - 

 - V - P 2گازي بر نمودار  هايپروسهبر ظرفیت گرمایي: نمایش و محاسبات  ايمقدمه 2

 - 4 فشارثابت، تحول آدیاباتیک، تحول حجم ثابت و تحول دماهمتحول  3

 - 2 : آنتروپي و موتورهاي حرارتيهاپروسه پذیريبازگشتتعادل و  4

 - 2 قانون دوم ترمودینامیک: مباني مولکولي آنتروپي و خواص ماکرو و میکرو و احتماالت 5

 - 2 انرژي آزاد هلمهولتز و گیبس: مقادیر مول جزئي، پتانسیل شیمیایي و روابط ماکسول 6

 - 2 ترمودینامیکي، قانون هس و قانون کرشهفظرفیت گرمایي: استفاده از جداول  7

 - 2 قانون سوم ترمودینامیک: قانون تروتون، قانون ریچارد 8

 - 2 تک جزئي: معادله کالبیرون و معادله کالسیوس کالپیرون هايدستگاهتعادل در  9

 - 4 فیوگاسیتهقوانین گازها گازهاي ایده آل و حقیقي، معادله واندروالس، معادله ویریال و  11

 - 4 تئوري جنبشي گازها: سرعت جذر متوسط، مسیر متوسط آزاد، ثابت بولتزمن و نفوذ 11

 - 2 بازي: قانون لوشاتله و معادله ونت هوف هايواکنشتعادل در  12

 - 2 تانسیل استاندارد و معادله نرنستپالکتروشیمي: قوانین فاراده در الکترولیز، جداول  13

 - 32 جمع

 
 

 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هايگاهدست، تعادل در هرکدامشناخت انواع تحوالت ترمودینامیکي و قوانین ترمودینامیک و انجام محاسبات مربوط به 

انون هس، ، ظرفیت گرمایي و ققوانین گازها گازهاي ایده آل و حقیقي ،انرژي آزاد هلمهولتز و گیبس مختلف و محاسبات آن،

 الکتروشیمي

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

: ، جلد اولفیزیکشیمي

 ترمودینامیک

 رابرت جي. ،رابرت اي. آلبرتي

 سیلبي

زیني  اصغرعلي

 اصفهاني

 

 

 

 

 

 

يمرکز نشر دانشگاه  1381 

مواد فیزیکشیمي   حسن جعفري 
دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجائي

1382 

: ، جلد اولفیزیکشیمي

 ترمودینامیک
 آیراان. لوین

غالمرضا اسالم 

 پور
 1397 فاطمي

 مباني ترمودینامیک
جان گوردن ریچاردادوین زونتاک،

بورگناک کالوس وایلن،ون  

محمد غالم

غالمرضا  معتمدي،

زاده،ملک  

 1382 نما

ک بر ترمودینامی ايمقدمه

 مواد جلد اول
 1389 جهاد دانشگاهي علي سعیدي دیوید گاسکل

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

رفع -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهعیب و...(( انجام کار در محیط

هاي ها گزارش فعالیتاي و.( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 تحقیقات، خود سنجي و...

 هاي کتبيحل مسئله، تکالیف کالسي و آزمون

  
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس نظري موردنیازوسایل و امکانات معمول 

  
اي، پژوهشي، گروهي، اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه

 مطالعه موردي و.(

 ، تمرین و تکرارايمباحثه

.  

 هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجارب(ویژگي

 کارشناسي ارشد مواد، مکانیک و باالتر

 

https://www.fadakbook.ir/brand/215/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://www.fadakbook.ir/brand/215/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%8C
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 ساخت و مونتاژ فرآیندهايدرس  -3-8
  تخصصي نوع درس:  

 -: نیازپیش 

 -:نیازهم 

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 نقشه. سازيپیادهو  خوانينقشه

 ها )جوش، پیچ، فرنگي پیچ، پرچ و ...( را در نقشه.انواع اتصال موقت و دائم، نمادهاي اتصال

، تفسیر نقشه ساخت، ترسیم انواع افزارنرمبا  هانقشهترسیم نقشه کارگاهي با دست، ترسیم 

 اتصال در نقشه، تفسیر نوع اتصال در نقشه 

گیري اصلي در سیستم متریک د اینچي(، واحدهاي اندازه د ISOگیري )اندازه هايدستگاهانواع 

 مختلف 

 گیري طول، سطح، حجم، دما و ... به یکدیگر تبدیل واحدهاي اندازه

4 8 

2 

 روش استخراج مواد اولیه از نقشه 

ي جزئیات، جدول نقشه، انواع جدول مواد و تجهیزات هانقشهي ساخت، هانقشهانواع تحلیل 

 براي ساخت یک محصول  موردنیاز

 ها استخراج مواد اولیه و مواد مصرفي را از نقشه

2 11 

3 

 براي قطعات مختلف  شابلون تعیین نیاز یا عدم نیاز به شابلون و نحوه ساخت

 اجرایي ساخت شابلون  نقشه ترسیم

 از نقشه  شدهاستخراج موردنیازقطعات  سازيآماده

انواع ورق، انواع پروفیل، انواع اتصال )جوشکاري(، پیچ، پین، فاق و زبانه و ال گوه و ...، روش 

 گیري طول و ضخامت اندازه

 کاري و ... قطعات خکاري، سورا، خمزنيپخکاري، گیري، برشاندازه

شابلون و اتصال دائم و موقت قطعات شابلون به یکدیگر )جوشي، پیچ، پین،  مونتاژ -

 ها با نقشه ساخت شابلونفاق و زباله و ...( انطباق اندازه

-  
-  

-  

4 11 

4 

 قطعات  اولیه اتصال

بستن  هايروش(، ...انواع شابلون، روش انتقال و تنظیم قطعه )جرثقیل، گیره دستي، تیفور و 

 گیري قطعه و ابزارهاي اندازه

گیري قطعه برابر انتقال قطعه به داخل شابلون، بستن شابلون، انتقال قطعه در موقعیت، اندازه

 نقشه 

 اتصال دائم و موقت و مباني جوشکاري و مونتاژکاري  هايروش

 جداگانه  صورتبه، پرچ، پیچ و ... را جوشخالاتصال اولیه قطعه، 

  

2 12 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد
 64 16 تعداد ساعت
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5 

 انطباق نهایي قطعه با نقشه

 گیري انطباق، پیچیدگي، دویدگي، تنش هايروش

  گیريتنشانطباق قطعه با رفع پیچیدگي و دویدگي و 

 نهایي با جوش، پیچ یا پرچ  تثبیت

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

  هاآنمربوط به  استانداردهايگشتاور و  گیرياندازه، روش پیچبراي سفت کردن 

 با تورک متر. گیرياندازهاتصال و محکم نمودن قطعات با پیچ و مهره، 

، روش محاسبه کاريپرچدر  مؤثر، پارامترهاي کاريپرچاتصال نیمه دائم، انواع  هايروش

  کاريپرچپارامترهاي 

 با پرچ را انجام دهد. محاسبه قطر سوراخ پرچ و اتصال قطعه -

-  

2 12 

6 

انواع متعلقات )چرخ، پایه، قفل، لوال، زهوار، دستگیره، قالب، شیرآالت، لوله، پروفیل و الستیک 

 )چسب، جوش، پیچ، پرچ و ...(  هاآننصب  هايروش( و ...

 نصب انواع متعلقات 

 و  بالست سند، تمیزکاري، زنيسنگعملیات تکمیلي مانند 

 .شدهساختهتمیزکاري، سنگ زدن و اجراي عملیات تکمیلي روي محصوالت 

در مصنوعات فلزي مانند رنگ، گالوانیزه و ... را شرح دهد و با  مورداستفاده هايپوششانواع 

  هاآنمرتبط با  استانداردهاي

 کنترل  هايلیستچکروش کنترل نهایي قطعه، کنترل ابعادي و کیفي محصول و 

 و ...(  بندآبیت قطعه، کنترل نهایي قطعه )به لحاظ استحکام، حرکت و کنترل کیف

2 12 

 64 16 جمع

 
 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
نقشه و  سازيپیادهو  خوانينقشهمسلط به  جوشکاري قوسي و هايتکنیکجوشکاري و مسلط به  فرآیندهايآشنایي با 

 کنتزل ابعادي قطعات.

 

 فارسي و خارجي( سه مورد منبع حداقل)منبع درسي   -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 «بست و مقید» فیکسچر و جیگ
 شهبازي کرمي، جواد

 محمود زاده محمدتقي
 1388 آذریون 

 در جوشکاري عملي هايتکنیک

 صورتبه تعمیرات و تولید ساخت،

 پاسخ و پرسش

 1395 طراح خاک زاد امیر مارلو فرانک

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2714/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2714/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD/


 

34 
 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

اي، پژوهشي، گروهي، )سخنراني، مباحثه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس 

 مطالعه موردي و.(

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارشسخنراني، مباحثه
 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسهاي ویژگي

 کارشناسي ارشد جوشکاريکارشناسي ارشد ساخت و تولید، 

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

هاي ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي واخالق حرفه پذیر، رعایتمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجي و...

ایمني و بهداشت در کار، )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه ، اخالقمحیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 

 

  درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 پروژکتور ویدئوکارگاه صنایع فلزي، کالس درس همراه با 
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 در جوشکاري هاي تخصصيافزارنرمکاربرد درس  -3-9

 تخصصي نوع درس: 

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 افزارنرمتوسط  محصول یک ساخت وطراحي  براي موردنیاز اطالعات استخراج نحوه مورد در شایستگي کسب :هدف کلي درس  

 و طراحي مصنوع فلزي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 Partو آشنایي با محیط  افزارنرماز  يمختصرو  Solidworks افزارنرمنحوه نصب  آموزش

 بتواند کار کند و ندیرا آموزش بب ، نوار منو، مدیریت دستورات، نوار وضعیت و...(نوارابزار)
- 2 

2 

و  Sketchمحیط  و در دوبعديدستورات در محیط  با کلیه و ویرایش کامل آموزش طراحي

و همچنین حذف قیود با استفاده  Add Relationآموزش استفاده از قیود موجود در دستور 

 Display / Delete Relationاز دستور 

- 4 

3 
و با توانایي ویرایش کامل  بعديسهو طراحي مدل  طراحي انجام دهد Blocksدر محیط 

 انجام دهد
- 4 

 2 - فراگیردرا  Assembly مونتاژکار در محیط  4

 2 - تهیه نماید دوبعديخود نقشه  بعديسهاز ترسیمات  Drawingبا استفاده از محیط  5

6 

در ساختمان( از قبیل  مورداستفادههاي رخهاي فوالدي )نیماعضاي سازه آموزش طراحي

به همراه عالئم اختصاري  و... چهارگوش ، مقاطع گرد،سپري ، ناوداني، نبشي،I هايرخنیم

با  بعديسهو تبدیل به مدل  دوبعديدر محیط  Solidworks افزارنرمبا استفاده از  هاآن

 Extrude Bossاستفاده از دستور 

- 6 

7 

 ترسیم کند Partاتصاالت ساده جوش را در محیط 

عالئم و استانداردهاي  نماید، سپري و... را ترسیم سرسربهانواع اتصاالت در جوش شامل: 

 را فراگیرد هاآن

 را فراگیرد هاآنها به همراه عالئم انواع پخ

- 6 

8 

 Extrude Bossمانند سپري و نبشي را با استفاده از دستورات  قطعاتي از بعديسه هايمدل

 گوشه را طراحي نماید هايجوش weldmentطراحي و در زبانه 

را در محیط  (عالئم پایه و تکمیلي جوش )همچنین عالئم جوش سپري، زنجیري و شطرنجي

Drawing را ترسیم نماید 

- 4 

9 

اعضاي فشاري )ستون( را ابتدا با استفاده از دستورات موجود در  Partبا استفاده از محیط 

Sketch ترسیم نماید دوبعدي صورتبه 

هاي رخترسیم نماید. شامل: نیم Partفوالدي را در محیط  هايسازهدر  هاستونانواع مقاطع 

 ...با ورق و شدهساختههاي هاي مرکب، ستونستوننورد شده، 

- 6 

 عملي نظري 

 3 - تعداد واحد

 96 - تعداد ساعت
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11 

 ترسیم نماید Partرا در محیط  زیرستوناتصال ستون به صفحه 

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

 عالئم و استانداردهاي الزم ترسیم نماید

- 8 

11 

 (Partبه ستون را ترسیم نماید )محیط  مفصلي() تیري اتصاالت ساده

رو و زیر سري، کایزر، کان  ورق ، فلنجي،مستقیماتصاالت صلب تیر به ستون شامل: اتصاالت 

 Drawingرا ترسیم و در محیط  Assemblyایکس ال، با ورق کناري و... در محیط 

 ترسیم نماید را هاآنبه همراه عالئم  دوبعديي هانقشه

- 11 

12 

مجزا طراحي و در محیط  صورتبه Partاتصال تیر به تیر و تیرچه به تیر را در محیط 

Assembly نمایند به یکدیگر مونتاژ 

اتصال تیر به تیر هم نمره و غیر هم نمره همچنین زبانه کردن تیرها و اتصال تیر به تیر در )

 همراه با عالئم( زنبوريالنهتیرهاي 

- 6 

 8 - ترسیم نماید Partرا در محیط  (بادبند)انواع اعضاي محوري  13

14 

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

ها، تیرها و اجزاء یک سازه فوالدي با توجه به مراحل ساخت شامل ستون ي ترسیمنحوه 

 Drawingبادبندها در طبقات مختلف و به همراه ترسیم عالئم جوش در محیط 

- 8 

15 
 نقشه اجرایي اجزاء یک سوله را ترسیم نماید

 و ترسیم عالئم جوش اجزا سوله ي ترسیمنحوه
- 11 

16 
هاي فوالدي را ترسیم نمایداتصاالت لوله در سازه  

 ي ترسیم عالئمفوالدي و نحوه هايسازهاي در ي ترسیم اتصاالت لولهنحوه
- 11 

 96 - جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 SAPو  SOLID WORKS ،TEKLAهاي افزارنرمآموزش طراحي با رایانه با استفاده از 
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

طراحي اتصاالت جوشکاري در 

 فوالدي هايسازه

 نوراسماعیل  –بهروز اسدي بروجني 

 شرق
 

دانشگاه فني و 

 ايحرفه
1397 

راهنماي جوش و اتصاالت جوشي 

 فوالدي هايساختماندر 
 1391 مدیریت  طاعونيشاپور 

هاي راهنماي اتصاالت در ساختمان

 فوالدي

ملي دفتر تدوین و ترویج مقررات 

 ساختمان
 

نشر توسعه 

 ایران

1393 

 

 

 جوشکاري ساختماني ایران نامهآیین

 معاونت امور فني. دفتر امور فني.

 خطرپذیريمعیارها و کاهش  تدوین

 ناشي از زلزله

 

سازمان 

مدیریت و 

 برنامه کشور

1381 

solidworks 

 

مهندس جواد  -دکتر نیما جمشیدي

 ممبیني
 1391 عابد 

 1393 دیباگران تهران  میالد شهسواري -ابوالفضل خلخالي solidworks افزارنرمآموزش 

 solidworksطراحي مکانیکي 

 

 1384 نشر آفرنگ  مهندس هادي جعفري

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

رفع -عیب یابي) شناسایيآزمون  -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

هاي ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجي و...

 آزمون کتبي عملکرد و آزمون عملي –حل مسئله  -هاي شفاهيپرسش
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 سازه فوالدي کشينقشهصنعتي و  کشينقشهکارگاه 

تابلو وایت برد با  –عدد  1 پروژکتورویدئو  - کشينقشهمرتبط با  افزارنرم – عدد 21رایانه  - مترمربع 71کالس با مساخت 

 متر 4و طول  5/1عرض 
 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

حل کارگاهي و تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس شود.  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام شود.

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3و مرتبه علمي مدرس یا مربي و  مواد ودارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد مکانیک 

 تدریس در زمینهو تجربي 
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  درس بازرسي غیر مخرب -3-11 
  تخصصي نوع درس:  

 : علم موادنیازپیش 

 فیزیکشیمينیاز: هم 

غیر مخرب در تعیین کیفیت یک محصول  هايروش کارگیريبهدر بازرسي غیر مخرب و  : کسب شایستگيهدف کلي درس  

 شده جوشکاري

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 بازرسي جوش هايروشتعریف بازرسي، وظایف بازرسي جوش و معرفي انواع  1

 
2 - 

 11 2 وري بر بازرسي چشمي، بازرسي با مایعات نافذ و ذرات مغناطیسيمر 2

3 
، مهارت کالیبره کردن 2Vو  V يهابلوکاصول کار با دستگاه التراسونیک، فیزیک صوت، کار با 

 هااي و کوپلنتهاي نرمال، زاویهدستگاه، کار با پراب
3 8 

4 
ها با توجه به استاندارد مرجع، صدور دستورالعمل معیارهاي پذیرش و عدم پذیرش ناپیوستگي

 و ثبت نتایج تعمیر نواق  و تکمیل فرم گزارش
3 8 

5 
کار با تجهیزات، اصول ایمني کار با پرتوهاي پر اترژي، آشکارسازها،  اصول اصول پرتونگاري،

 فیلم، پج، اتاق سربي
2 8 

6 
در  مؤثرایکس و گاما، محاسن و معایب هر یک، عوامل  هايدستگاه عملکردشناخت 

 يپرتونگار
2 8 

 6 2 يپرتونگارهاي استاندارد ارزیابي عیوب در مالکتفسیر فیلم و آشنایي با عوامل آن و  7

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 رادیوگرافي هايیلمفانجام آزمون التراسونیک، تفسیر  

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مخرب ریغهاي تست  
ر امی زاده،کرامت ملک آیدین هژیر،

شهبازي کرميجواد  ،مهدوي  

 

 

 

 

 

 

 

 1392 گسترش علوم پایه

هاي غیرمخرببررسي  

  
  حسین تویسرکاني

جهاد دانشگاهي، واحد 

 اصفهان
1391 

کتاب اصول و کاربردهاي 

غیر مخرب يهاتست  (NDT) 

 در جوشکاري

 

 1391 طراح مجید مصلي بي. راج، تي. جي کومار

-بازرسي جوش به روش آزمون

 هاي غیر مخرب

سلمان مدبري، مجید 

 شیرینآبادي
 

سازمان آموزش فني و 

انکارکناي، تعاوني حرفه  
1393 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

رفع -يیابآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

ایي، هاي عملي انشپرسشساخته( شده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهعیب و...(( انجام کار در محیط

هاي یتها گزارش فعالاي و.( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

.تحقیقات، خود سنجي و..  

 کار، در تبهداش و ایمني)هاي عموميشایستگي ارزیابي -هاي تخصصيشایستگي ارزیابي براي عملي کتبي هايآزمون

(زمان و منابع مدیریت کار، در ايحرفه اخالق ،محیطيزیست توجهات ،پذیريمسئولیت کار، محیط الزامات  
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

جوش  دستگاه بازرسي جوش، کالس درس همراه با ویدئو پروژکتور، کارگاه  GMAW,GTAW,SMAW  هايدستگاه 

ارگاهموردنیاز طبق سرفصل در ک هايدستگاهوجود کلیه  نمونه، میکروسکوپ نوري، استریو میکروسکوپ. سازيآماده  

 

اي، پژوهشي، گروهي، اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه

 مطالعه موردي و.(

 اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عملياي، تمرین و تکرار، استخراج سخنراني، مباحثه

 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجارب(ویژگي

 و باالتر ساخت تولیدکارشناسي ارشد مواد، کارشناسي ارشد 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-424396/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-424396/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1849552/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8/
https://www.gisoom.com/search/book/author-275089/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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 جوشمتالورژي درس  -3-11
  تخصصي نوع درس:  

 : علم موادنیازپیش 

 -نیاز:هم

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

از حرارت متأثر (، منطقه weldmetal(، فلز جوش )weldmentآشنایي با مفهوم جوش )

(HAZ،) 

 (مؤثرروابط و پارامترهاي ) وروديمفهوم حرارت 

 مختلف جوشکاري هايروشمفهوم راندمان حرارتي جوش و بررسي علل تفاوت آن در 

 مختلف هايروشبررسي نوع جریان و قطبیت بر حرارت ورودي جوش در 

8 - 

2 

گرمایش جوش )حرارت ورودي، تمرکز حرارتي، مکانیزم هاي انتقال  برشدت مؤثرعوامل  

 مختلف( هايروشحرارت از منبع به قطعه کار در 

 جنس، ضخامت، دماي اولیه، حرارت ورودي، طرح اتصال() جوشعوامل بر سرمایش 

 بر شکل آن مؤثرحرارت عرضي و طولي در جوش و بررسي عوامل  توزیع هايمنحني

8 - 

3 

 در جوشانجماد 

 بر آن مؤثرفلز جوش و عوامل  بنديدانهساختار 

 عیوب محتمل در فلز جوش

4 - 

4 

 از حرارت )حرارت ورودي و دماي پیش گرم( متأثربر ابعاد منطقه  مؤثرعوامل 

 از حرارت متأثربررسي معادله آدامز در تحلیل طول منطقه 

عوامل گوناگون بر آن حرارت ورودي، پیش گرم، شدت  تأثیراز حرارت و  متأثرساختار منطقه 

 تمرکز روش

 از حرارت متأثرعیوب محتمل در منطقه 

 تو تأثیراز حرارت و  متأثر منطقهساختار 

6 - 

5 

نوع، دبي و... بر تشکیل  نظیرفلز جوش شامل بررسي اثر پارامترهاي گاز  -گاز هايواکنش

 تخلخل، آخال و افت خواص مکانیکي در آلیاژهاي گوناگون

بررسي تعادل شیمیایي در حوضچه جوش، بررسي واکنش ) جوشفلز  -سرباره هايواکنش

تصفیه حوضچه جوش، بررسي اثر قلیایئیت سرباره بر ترکیب و کیفیت فلز جوش، آشنایي با 

 کیفیت جوش(و وظایف آن در  هافالکسانواع 

6 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 32 32 تعداد ساعت
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6 
و  جریانشدتبر روییک ورق فوالد ساده کربتني با دو  SMAWاجراي جوشکاري با فرآیند 

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

 از حرارت متأثر

- 8 

7 

عمق نفوذ جوش به روش تحلیل ماکرو ساختار به روش تحلیل ماکرو ساختار و  گیرياندازه

 شکل گرده با شرایط زیر:

 DCENو  AC دوقطبیتبا  GTAWاجراي جوشکاري با فرآیند  -

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

 STICK، سرعت حرکت تورچ و جریانشدتدو  اجراي جوشکاري با فرآیند زیر پودري با -

OUT هاي مختلف بر روي یک ورق فوالد ساده کربني 

 کربن اکسیدديکربن، آرگون و مخلوط آرگون و  اکسیددياجراي جوشکاري با گاز  -

- 8 

8 

 :1بر ایجاد عیوب متداول  مؤثربررسي عوامل 

اسپري و اتصال  صورتبه در دو حالت انتقال قطرات GMAWاجراي جوشکاري با فرآیند  -

با و بدون استفاده  مترمیلي 11تا  5 باضخامتبر روي یک ورق آلومینیومي  کوتاه بر روي بیک

 میزان اعوجاج حاصل گیرياندازهسي ربره و ب جوشخالاز 

تمیز و  E7118یک ورق فوالدي با دو الکترود  روي بر SMAWاجراي جوشکاري با فرآیند  -

 بر سطح ایجادشده هايتخلخلیا چرب و بررسي میزان 

 

 

 

 

- 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 11بر روي یک ورق فوالدي به ضخامت حداقل  SMAWاجراي جوشکاري با فرآیند  -

 و بررسي میزان نفوذ جوش در اتصال مترمیلي 5و  1با دو پاشنه جوش  مترمیلي

 314بر روي یک ورق فوالد زنگ نزن  E318با الکترود  SMAWاجراي جوشکاري با فرآیند  -

ت ورودي کم و ماکرو اج ربا حرا 314Lبا حرارت ورودي باال و یک ورق فوالد زنگ نزن 

براي مشاهده خوردگي  کردن خفیف جوش حاصل با محلول ماکرو اچانت فوالد زنگ نزن

 از حرارت متأثرمنطقه 

- 8 

 32 32 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظارمهارت هاي عمومي  -ب
 مواد شناخت مواد، مکانیکي خواص آشنایي با مفاهیم پایه در رفتار متالورژیکي فلزات در هنگام و بعد از جوشکاري، درک

 مواد در خوردگي مقدمات درک فلزي، فاز چند
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 جوشکاري تکنولوژي
 امیرحسین

 کوکبي
 1394 دانشگاه صنعتي شریف 

 سیندوکو متالورژي جوشکاري
مرتضي 

 شمعانیان
 1395 اصفهاندانشگاه صنعتي 
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 ASM 1985 

 

 )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( آموزشياستانداردهاي  -د

اي، پژوهشي، گروهي، ارائه درس )سخنراني، مباحثه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و 

 مطالعه موردي و.(

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه
 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسهاي ویژگي

 و تولیدساخت کارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي مهندسي 

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

انشایي، هاي عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

ایمني و بهداشت در کار، )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون 

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتکار، الزامات محیط 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

، GMAW,GTAW,SMAWجوش  دستگاه ،مترمربع 311درس همراه با ویدئو، پروژکتور، کارگاه به مساحت حداقل  کالس

 نمونه، دستگاه برش، میکروسکوپ نوري، استریو میکروسکوپ. سازيآماده هايدستگاه
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  جوش در عملیات حرارتيدرس  -3-12 
  تخصصي نوع درس:  

 : علم موادنیازپیش 

 - نیاز:هم 

 کسب شایستگي عملیات حرارتي فلز پایه و فلز جوش: هدف کلي درس  

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

فوالدهاي هیپو و هایپر  میکروسکوپيمروري بر نمودار آهن و کربن فازها، واکنش ه، ساختار 

 یوتکتوئي، خاص ساختارهاي تعادلي

 غیر نفوذي )مارتنزیت، بینیت، خواص، ساختار( هاياستحاله 

، نرماله کردن، کروي پخت باز، گیريتنشآنیل کامل، آنیل ) حرارتيمفاهیم و کاربرد عملیات 

سازي، بازیابي و تبلور مجدد، کوئنچ و تمپر، آنیل محلولي و رسوب سختي در آلیاژهاي آهني و 

 غیر آهني(

8 - 

2 

، فرمول کربن معادهاي پیش گرم و مؤثررهاي متپارا فوالددر  پذیريسختيمفهوم سختي و 

 بر آن )پارامتر قطعه کار و فرآیند( مؤثرپارامترهاي 

بر دما و زمان، توالي، استانداردهاي  مؤثرحرارتي پس از جوش اهداف، عوامل  هايعملیات

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

 مفهوم دماي بین پاسي

8 - 

3 

 کوئنچ( هايمحیطکوره و انواع آن، کمربند موضعي، ) حرارتيتجهیزات عملیات 

 و کنترل دما در عملیات حرارتي گیرياندازه هايروش

، مطالعه پرکربن، کربن متوسط و کربنکمعملیات حرارتي بر روي یک فوالد  هايروشاجراي 

 ساختار و خواص حاصل.

 از حرارت یک فوالد کربن متوسط متأثر در سختي منطقه گرم پیشبررسي اثر دماي 

- 48 

 48 16 جمع

 

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب 
حرارتي بر رفتار متالورژیکي و خواص  هايسیکلعملیات حرارتي و اثر  تأثیرآشنایي با مفاهیم پایه در رفتار فوالد تحت 

 جوش

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع 

اصول و کاربرد عملیات حرارتي فوالدها 

 هاچدنو 

 محمدعلي

 گلعذار
 1396 نشر ازکان اصفهان 

 1368 انتشارات دانشگاه تهران  مهدي طاهري اصول عملیات حرارتي فوالد

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

  ASM Latest edition 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

اي، پژوهشي، گروهي، روش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه 

 مطالعه موردي و.(

 اجراي عملياي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، سخنراني، مباحثه

 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسهاي ویژگي

 و تولیدساخت کارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي مهندسي 

 

رفع -آزمون شناسایي )عیب یابي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، ساخته ها( پرسششده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهمحیطعیب و...( انجام کار در 

ها گزارش اي و...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

ایمني و بهداشت در کار، )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيتگيشایسکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون 

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

درجه داراي  1111، کوره عملیات حرارتي تا مترمربع 311درس همراه با ویدئو، پروژکتور، کارگاه به مساحت حداقل  کالس 

نمونه،  سازيآماده هايدستگاه، گرادسانتيدرجه  651 ، بلنکت براي عملیات حرارتي موضعي براي تا دمايریزيبرنامهقابلیت 

 ي سنج پرتابل یا یونیورسالدستگاه برش، میکروسکوپ نوري، دستگاه سخت
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  جوشکاري فوالدهاي ساده کربنيدرس  -3-13 
  تخصصي نوع درس:  

 -: نیازیشپ 

 عملیات حرارتي در جوش -متالورژي جوشنیاز: مه

 بر اساس SMAW, GMAW, GTAW فرآیندهايکسب شایستگي جوشکاري فوالد ساده کربني با : هدف کلي درس 

WPS 
 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 ,ENفوالدها بر اساس استانداردهاي  گذارينامآشنایي با انواع فوالد، معرفي، کدبندي و 

ASTM 
 پذیريبرجوشآن  تأثیرآشنایي با کاربرد این فوالدها در صنعت، مفهوم کربن معادل و 

12 - 

2 

 و...(، کنترل و رفع )ترک گرم و ترک سرد هايراهو  مؤثرمشکالت جوشکاري و عوامل 

 SMAW, GMAW, GTAW فرآیندهاياصول انتخاب مواد مصرفي براي  

 ورودي بهینهتعیین دماي پیش کرم، بین پاسي و حرارت 

 در درس عملیات حرارتي موردبررسيمروري بر استانداردهاي 

21 - 

3 

باال )مانند  پذیريسختيیک ورق فوالدي با  بر روي SMAWاجراي جوشکاري با فرآیند 

CK45 با دو الکترود )E7118  وE6113  ایجادشده هايتخلخلتمیز و یا چرب و بررسي میزان 

 استحکام، چقرمگي ضربه( گیرياندازهبر سطح و بررسي خواص مکانیکي )

- 24 

4 

با پودرهاي با بازیسیته  یک ورق فوالدي ساده کربني بر روي SAWاجراي جوشکاري با فرآیند 

 هايتخلخلپودر با و بدون پیش گرم و بررسي میزان  کردنخشک با و بدون 2/1و کمتر از  2

 استحکام، چقرمگي ضربه( گیرياندازهبر سطح و بررسي خواص مکانیکي ) ایجادشده

- 21 

5 

 ER71S-6 باسیمیک ورق فوالدي ساده کربني  بر روي GMAWاجراي جوشکاري با فرآیند 

 4 و بیش از Kj/mm 1در دو حالت اسپري و اتصال کوتاه با حرارت ورودي کمتر از 

Kj/mm استحکام، چقرمگي ضربه( گیرياندازهخواص مکانیکي ) بررسي و 

- 21 

 64 32 جمع

 

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

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 64 32 تعداد ساعت
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 فارسي و خارجي( سه مورد منبع حداقلمنبع درسي ) -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع 

 1394 دانشگاه صنعتي شریف  کوکبي امیرحسین تکنولوژي جوشکاري

 1393 انتشارات آزاده  مهرداد معینیان کلید جوشکاري
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 ASM 1985 

 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

اي، پژوهشي، گروهي، و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه روش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه اي، تمرین

 مطالعه موردي و.(

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه
 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسهاي ویژگي

 و تولیدساخت کارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي مهندسي 

 

 -یابيآزمون شناسایي )عیب -شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکردي هايپرسشروش سنجش و ارزشیابي درس 

 (عمليهاي ¬ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيشبیه هايمحیطرفع عیب و ...( انجام کار در 

  (استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(

ایمني و بهداشت در کار، )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 

 

 درس  موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

، GMAW,GTAW,SMAWجوش  دستگاه ،مترمربع 311درس همراه با ویدئو، پروژکتور، کارگاه به مساحت حداقل  کالس

 نمونه، دستگاه برش، میکروسکوپ نوري، استریو میکروسکوپ. سازيآماده هايدستگاه
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  جوشکاري فوالدهاي آلیاژيدرس  -3-14 
 اختیاري نوع درس:  

 کربني ساده فوالدهاي جوشکاري: نیازپیش 

 -نیاز: هم

 ,SMAW, GMAW فرآیندهايآلیاژي مانند فوالد زنگ نزن با  فوالدهايکسب شایستگي جوشکاري : هدف کلي درس  

GTAW 
 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

فوالدها بر اساس  گذارينام، معرفي، کدبندي و پر آلیاژيآشنایي با انواع فوالدهاي کم آلیاژي و 

 EN, ASTMاستانداردهاي 

 آشنایي با متالورژي فوالدهاي زنگ نزن آستنیتي

 WRCبررسي نمودار دالنگ و 

  

8 - 

2 

 کنترل و رفع )ترک گرم، هايراهو  مؤثرمشکالت جوشکاري فوالدهاي زنگ نزن و عوامل 

 و...(، ايدانهبینترد؛ اعوجاج و پیچیدگي، خوردگي  فازهاي

 SMAW-GMAW-GTAW فرآیندهاياصول انتخاب مواد مصرفي براي  

 پس از جوشکاري و اهمیت آن passivationاسید شویي و 

 

8 - 

3 

با الکترود  316Lیا  314L فوالديیک ورق  بر روي SMAWاجراي جوشکاري با فرآیند 

E318L یا E316L  وزیادکمبا حرارت ورودي ( با و بدون رویین سازيPASSIVATION و )

ساعت در آب و  24با مستغرق کردن جوش به مدت  ايدانهبینبررسي پیچیدگي و خوردگي 

 استحکام، چقرمگي ضربه( ريگیاندازهبررسي خواص مکانیکي )

 

- 48 

 48 16 جمع

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

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 امیرحسین تکنولوژي جوشکاري

 کوکبي
دانشگاه صنعتي  

 شریف

1394 

 1393 انتشارات آزاده  مهرداد معینیان کلید جوشکاري

 پذیريجوشمتالورژي جوشکاري و 

 فوالدهاي زنگ نزن
 مرتضي شمعانیان جان. لیپولد

انتشارات ارکان 

 اصفهان
1391 
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 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي  -د

اي، پژوهشي، گروهي، روش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه

 مطالعه موردي و.(

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه

 تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(مدرک ) مدرسهاي ویژگي

 و باالتر و تولیدساخت کارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي مهندسي 

 -یابيآزمون شناسایي )عیب -شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکردي هايپرسشروش سنجش و ارزشیابي درس 

 (عملي هايپرسشها( ساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيشبیه هايمحیطرفع عیب و ...( انجام کار در 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(

ایمني و بهداشت در کار، )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 

 درس  موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

، GMAW,GTAW,SMAWجوش  دستگاه ،مترمربع 311کالس درس همراه با ویدئو، پروژکتور، کارگاه به مساحت حداقل 

 نمونه، دستگاه برش، میکروسکوپ نوري، استریو میکروسکوپ. سازيآماده هايدستگاه
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 مخازن و لوله جوشکاريدرس  -3-15 
  تخصصي نوع درس:  

 مونتاژ و ساخت فرآیندهاي: نیازپیش 

 -نیاز:هم 

در لوله و مخازن و  مورداستفادهرایج  استانداردهايو بیان  هاوضعیت: کسب شایستگي جوشکاري لوله در تمام هدف کلي درس  

 .هاآن گذارينامشرح 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 مربوطه  استانداردهايو  بیان اختالف لوله و تیوب

  رایج سایزهايو  هاآن، جنس و کاربرد هاگذاريناملوله،  هايردهشرح 

 .API 5Lو  ASME B31پایپینگ بر اساس استاندارد  استانداردهاي بنديدسته

 در هر روش  مورداستفاده)درزدار و بدون درز( و محدوده ابعادي رایج  هالولهنحوه تولید شرح 

 رایج  نداردهاياستاو  Pipingو  Pipe Lineاختالف توضیح 

8 - 

2 

 ي معمولي براي جوشکاري هالوله سازيآماده

  ايلولهدر اتصاالت  هاپخو انواع آن و جدول  زنيپخ، سازيآماده هايروش

 مناسب با سایز لوله. هايطولدر  وفیکسچر هاي مناسب مونتاژ  وسیلهبهرا  هالولهخال بندي 

 و در وضعیت تخت. سرسربه صورتبهرا  هالولهجوشکاري 

 

 

2 

 

11 

3 
 درز گلویي  صورتبهرا  هالولهجوشکاري 

 روش ساخت تبدیل در خط لوله 
4 4 

4 
  2Gي را در وضعیت هالولهجوشکاري 

 .3Gي جدار ضخیم را در چند پاس و وضعیت هالولهجوشکاري 
2 6 

5 
 را از باال به پایین  5Gي جدار نازک را در وضعیت هالولهجوشکاري 

 را از پایین به باال  5Gي جدار ضخیم را در وضعیت هالولهجوشکاري 

 .6Gرا در وضعیت  هالولهجوشکاري 

2 12 

6 
 را به لوله در زوایاي مختلف  راهيسهجوشکاري 

 را به لوله  هافنچانواع اتصاالت و جوشکاري 
2 6 

7 

 آن  کاربردهايمخزن و انواع 

 .فشارتحتو  نگهدارندِتفاوت مخازن 

 مخازن بر اساس شکل، نوع، جنس، فشار، ضخامت، کاربرد. بنديدسته

 رایج در طراحي، ساخت و بازرسي مخازن. استانداردهاي

6 - 

8 

 اجزاء مخزن.

 مربوط به جوشکاري مخزن. استانداردهاي

 و انتخاب متعلقات مخزن  گذاريناممربوط به  استانداردهاي
6 - 

 64 32 جمع

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 64 32 تعداد ساعت
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 و تخصصي مورد انتظار مهارت هاي عمومي -ب
 ساخت فیکسچر و مونتاژ قطعات و جوشکاري. هايروشبرشکاري و  فرآیندهاي، استاندارد و خوانينقشه مهارت هاي

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع 

 ,B31.1 هايبخش ASMEاستاندارد 

B31.2 B31.3, B31.5, B31.9  وB16.5 
  

American Society Of 
Mechanical Engineers 

 

   2،5،8،9 هايبخش ASMEاستاندارد 
American Society Of 
Mechanical Engineers 

 

   5Lبخش  APIاستاندارد 
American Petroleum 
Institute 

 

 1396 ایران گاز ملي شرکت  ساري عبدالرسول گاز و نفت انتقال فوالدي يهالوله

Pipe Welding Procedures 
Hoobasarl 
Rampaul 

 Industrial Press, Inc 
January 1, 
2113 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

اي، پژوهشي، گروهي، روش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه 

 مطالعه موردي و.(

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارشسخنراني، مباحثه
 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسهاي ویژگي

کارشناسي ارشد جوشکاري و کارشناسي ارشد جوشکاري و کارشناسي ارشد مکانیک )مسلط به جوشکاري در تمام 

 (هاوضعیت
 

رفع -آزمون شناسایي )عیب یابي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديسنجش و ارزشیابي پرسشروش 

هاي عملي و انشایي، ساخته ها( پرسششده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

ها گزارش مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح اي و...( پوشهپذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

ایمني و بهداشت در کار، )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 

 

 درس  موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل  

 پروژکتور ویدئوکالس درس همراه با  کارگاه +
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  فنيزبان درس  -3-16
 تخصصي نوع درس: 

 : زبان خارجينیازپیش

 -نیاز:هم

 و مدارک فني هافهرست اساس برتوانایي ترجمه متون تخصصي جوشکاري : هدف کلي درس 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 لغات، اصطالحات، اختصارات، عالئم استاندارد رشته جوشکاري 

و لغات، اصطالحات، اختصارات، عالئم استاندارد رشته جوشکاري  تلفظیادگیري صحیح 

 آن به فارسي ترجمه 

8 - 

2 

 رایج در رشته جوشکاري  استانداردهايبیان 

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

 و ارائه گزارش در فرمت انگلیسياستخراج اطالعات فني از استاندارد و سایر مدارک فني 

21 - 

 - 4 متون تخصصي رشته جوشکاري ترجمه  3

 - 32 جمع

 

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

 

 فارسي و خارجي(منبع  3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع 

ISO/TR25911-112116 Welding 
and allied processes - 
Vocabulary - Part 1: General 
terms 

ISO/TC44 Committee  ISO 2116 

ISO/TR 25911-312116 Welding 
and allied processes - 
Vocabulary - Part 3: Welding 
processes 

ISO/TC44 Committee  ISO 2116 

AWS A3.1M/A3.112111 
Standard Welding Terms and 
Definitions 

AWS welding Committee  AWS 2111 

 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

اي، پژوهشي، گروهي، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه اي، تمرین و تکرار،  

 مطالعه موردي و.(

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارشسخنراني، مباحثه
 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسهاي ویژگي

 و تولیدساخت کارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي مهندسي 

 

رفع -آزمون شناسایي )عیب یابي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديو ارزشیابي پرسش روش سنجش

هاي عملي و انشایي، ساخته ها( پرسششده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

ها گزارش وعه کار، ارائه مقاالت و طرحاي و...( پوشه مجمپذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

ایمني و بهداشت در کار، )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 

 

 درس  موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 کتوردرس همراه با ویدیو پروژ کالس
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  بازرسي مخربدرس  -3-17 
 تخصصي نوع درس:  

 -: نیازپیش 

 مصالح مقاومتنیاز: هم 

تجهیزات بازرسي مخرب و تفسیر نتایج  کارگیريبههاي الزم، : کسب شایستگي بازرسي مخرب، ساخت نمونههدف کلي درس  

 حاصل

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

بازرسي مخرب شامل کشش، خمش، ضربه و اهداف آن و همچنین آزمون  هايروشانواع  1

 يماکرو گراف

 

2 - 

و تنظیم پارامترهاي دستگاه و اصول  ياندازراهآشنایي با دستگاه کشش و اجزاي آن، نصب و  2

 ایمني

- 6 

3 
پایه روي چند نمونه فلز  نمونه و قرار دادن آن در فک دستگاه، انجام آزمایش کشش سازيآماده

 و چند نمونه جوش
- 12 

 - 2 تهیه فرم گزارش، رسم نمودار و ارزیابي نتایج با استاندارد مرجع 4

شارپي و ایزود( و تفسیر آزمون ضربه و مکانیزم عملکرد دستگاه و )آشنایي با دستگاه ضربه  5

 اصول ایمني

2 6 

 6 2 تفسیر نتایجانجام آزمایش ضربه روي چند نمونه فلز و تهیه فرم گزارش و  6

 6 2 نمونه سازيآمادهآشنایي با دستگاه خمش و روش آزمون خمش، روش  7

 6 - هاي جوشکاري شدهانجام آزمون خمش رویه، خمش ریشه و خمش جانبي روي نمونه 8

 - 2 تهیه و تکمیل فرم گزارش بر مبناي معیارهاي قبولي نمونه جوشکاري شده 9

 - 2 (ASTMسختي سنجي )برینل، ویکرز، راکول( و استاندارد مربوطه ) هايروشآشنایي با انواع  11

 6 2 ها، محاسبه مقدار سختي، تهیه فرم گزارش و ارزیابي نتایجکار با سختي سنج هايروش 11

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 يماکرو گرافانجام آزمون کشش، آزمون ضربه، آزمون سختي، آزمون خمش، آزمون  مهارت 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 جورج. اي دیتر متالورژي مکانیکي
 

 

 

 

 

 

 

 1988 سرسرامک گرو 

هاي فلزاتمرجع فرایندها و آزمون  

 
 1988 و هال چاپمن  روبرت. بي روس

 2117 آم.اياي.  رابرت کالرک اندرسون بهاي غیر مخرآزمون

 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

رفع -يیابآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

ایي، هاي عملي انشساخته( پرسشکار )انواع دستشده، تولید نمونه سازيهاي شبیهعیب و...(( انجام کار در محیط

هاي یتها گزارش فعالاي و.( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

.تحقیقات، خود سنجي و..  

 کار، در تبهداش و ایمني هاي عموميشایستگي ارزیابي -هاي تخصصيشایستگي ارزیابي براي عملي کتبي هايآزمون

،پذیريمسئولیت کار، محیط الزامات  
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 هايدستگاه ،GMAW,GTAW,SMAW جوش دستگاه جوش، بازرسي کارگاه پروژکتور، ویدئو با همراه درس کالس

 کارگاه در سرفصل طبق موردنیاز هايدستگاه کلیه وجود .میکروسکوپ استریو نوري، میکروسکوپ نمونه، سازيآماده
 

اي، پژوهشي، گروهي، اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه

 مطالعه موردي و.(

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه

 

 )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجارب(هاي مدرس ویژگي

 کارشناسي ارشد مواد، کارشناسي ارشد جوش مکانیک و باالتر

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fadakbook.ir/brand/215/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%8C
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  الزامات کیفي جوشکاريدرس  -3-18 
 تخصصي نوع درس:  

 : بازرسي مخربنیازپیش 

 -نیاز:هم 

: کسب شایستگي کنترل ابعادي قطعات، کنترل مشخصات فني دستگاه، کنترل مشخصات مواد اولیه، کنترل رویه هدف کلي درس   

           باشدميصالحیت جوشکار  تائیدو آشنایي با  جوشکاري

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 کیفیت تعریف 

 همیت کیفیت در جوشکاري ا

  باکیفیتیک محصول )جوشکاري شده(  هايویژگي

  باکیفیتدر تولید یک جوش و محصول  تأثیرگذارپارامترهاي 

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

 شامل:

و فرعي و کارفرما، ارزیابي پیمانکار بررسي مدارک فني و قراردادي، تعریف پیمانکار اصلي 

(، تجهیزات ساخت و تولید، هاآنصالحیت  تائیدفرعي، پرسنل جوشکاري و بازرسي )اهمیت 

براي انجام ترتیب جوشکاري(، مشخصات رویه  ریزيبرنامه)براي تولید  ریزيبرنامه

 هايدستگاهو انبارش مواد پایه و مصرفي، کالیبراسیون تجهیزات و  جایيجابهجوشکاري، 

 ، عدم انطباق در محصول، شناسایي و ردیابي موادگیرياندازهجوشکاري و 

6 4 

2 

 کنترل ابعادي روش 

 گیري مطابق نقشه روش کنترل قطعات جزئي و کلي با ابزارهاي اندازه

 د متر لیزري(  سنجزاویهگیري )گیج د شابلون د متر د گونیا د انواع روش اندازه

گیري، کنترل انطباق ابعاد قطعات جزئي با نقشه گروهي، کار با ابزارهاي کنترلي و اندازه

 پیچیدگي، کنترل ابعادي جوش

 تدوین فرم گزارش ابعادي، تهیه گزارش کنترل ابعادي

4 11 

3 

 جوشکاري  هايدستگاهروش شناسایي و کنترل فني 

جوشکاري شامل )کاتالوگ، روش نصب، روش نگهداري، اجزاء  هايدستگاهشناسه فني 

 تعمیر و نگهداري(  لیستچک، دهندهتشکیل

 

2 4 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 64 32 تعداد ساعت
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4 

مواد اولیه  موردنیازروش کنترل مدارک فني و مواد خام که شامل بررسي اطالعات و مشخصات 

 فلزي )ورق، صفحه، لوله، تیوب، تسمه، میلگرد و مقاطع(،

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

 مهندس و یا روش ساخت

 روش بازرسي سالمت ظاهري مواد و بزار و بازرسي چشمي مواد 

 اد خام بر اساس استاندارد و مدارک فنيکنترل ابعاد و بازرسي چشمي مو

4 14 

5 

 تائیدصالحیت رویه جوشکاري و  تائیدمشخصات رویه جوشکاري، طرح بازرسي، ثبت 

 صالحیت جوشکار 

(، رویه جوشکاري ITPروش بررسي کلیه مدارک الزم براي اجراي جوش شامل طرح بازرسي )

(WPS ثبت ،)تائید ( صالحیت رویه جوشکاريPQR ،)تائید ( صالحیت جوشکارWQT ) 

بر روي  شدهتنظیمشامل )پارامترهاي  PQRو  WPSروش بررسي اطالعات فني مندرج در 

اولیه با مواد اولیه، مواد مصرفي، انواع  سازيآمادهدستگاه جوش و عملیات پیش گرم و 

  (پارامترهاي جوشکاري

 سازيآمادهپیش گرم،  هايعملیاتقطعه کار، مواد مصرفي، ) WPSتطبیق اطالعات مندرج در 

 (بر روي برد کنترل الکترونیکي و منبع قدرت جوشکاري شدهانجاماولیه و تنظیمات 

6 14 

6 

روش کنترل  – هاگیجموارد مربوط به بازرسي قبل از جوشکاري که شامل روش استفاده از 

 روش استفاده از استاندارد  –مونتاژ 

تعیین روش  جهت استانداردکنترل قطعات مونتاژ شده استفاده از  –گیج جوشکاري  کارگیريبه

 کنترل پیش گرم

موارد مربوط به بازرسي حین جوشکاري که شامل روش کنترل پارامترهاي جوشکاري، روش 

 دماي بین پاسي  کنترل زوایاي جوشکاري، روش کنترل

 پاسي کار، کنترل دماي بین ايزاویهکنترل پارامترهاي جوشکاري، کنترل 

 –جوشکاري  هايناپیوستگيموارد مربوط به بازرسي بعد از جوشکاري که شامل کنترل 

  باشدميمشخ  کردن حد پذیرش جوش  -مشخ  کردن عیوب جوشکاري

 صالحیت جوشکار تائیدتدوین و تهیه گزارش بازرسي و 

6 14 

7 

 انواع صالحیت منابع انساني، روش کالیبراسیون، هادستورالعملنواع گواهینامه مواد، انواع ا

 آوريجمع، هادستورالعمل آوريجمع -هیو مواد پا يمواد مصرف نامهیگواه آوريجمع

 کارکنان تیصالح آوريجمع، هادستگاه ونیبراسیکال نامه،یگواه آوريجمع، جلساتصورت

 افزارنرمبا  يمستندساز هايروش ،مستندسازي يهاافزارنرماسناد،  گذاريشماره هايروش

 مستندسازيو  گذاريشماره

4 4 

 64 32 جمع

 
 

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

 جوشکار
 



 

57 
 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع 

 2115 سازمان بین الملي استاندارد  کمیته استاندارد پارت دوم 3834استاندارد ایزو 

 2115 سازمان بین الملي استاندارد  کمیته استاندارد پارت پنجم 3834استاندارد ایزو 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

اي، پژوهشي، گروهي، روش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه

 مطالعه موردي و.(

 اي، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه

 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسهاي ویژگي

 ساخت و تولیدکارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي مهندسي 

 

رفع -آزمون شناسایي )عیب یابي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

انشایي، هاي عملي و ساخته ها( پرسششده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

ها گزارش اي و...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

ایمني و بهداشت در کار، )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتار، الزامات محیط ک

 

 درس  موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

براي کنترل ابعادي قطعات و جوش،  گیرياندازه، کارگاه جوشکاري، تجهیزات پروژکتور ویدئودرس همراه با  کالس

 جوشکاري هايدستگاهتجهیزات و 
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  نگهداري و تعمیراتدرس  -3-19 
 اختیاري نوع درس: 

 -: نیازپیش

 ساخت پروژه نیاز:هم

 جوشکاري هايدستگاه متعلقات مکانیکي و برقي و تعمیر هايدستگاه ، کنترلهادستگاه شناسایي :هدف کلي درس 

 رئوس مطالبسرفصل آموزشي و  -الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 ، تدوین فهرست تجهیزاتهادستگاهشناسایي 

 بررسي شناسنامه روي دستگاه

 بررسي کاتالوگ کارخانه سازنده

 هادستگاهبررسي دستورالعمل نگهداري و تعمیرات 

 هادستگاه ايدورهتدوین برنامه نت و بازدید 

 ايدورهبازدید  هايلیستچکتکمیل 

 

- 16 

2 

 کنترل سیستم انتقال قدرت، کنترل سیستم هیدرولیک، کنترل سیستم پنوماتیک

کنترل تابلو ورودي دستگاه، کنترل فیوزها و کلیدهاي دستگاه، کنترل نمایشگرها، چک کردن 

 مدار کنترل، کنترل الکتروموتورها

 جوش هايدستگاهکنترل سیستم تغذیه 

 کنندهخنککنترل سیستم 

 جوشکاري شامل تورچ، انبر الکترود، مانومتر و ... هايدستگاهکنترل متعلقات 

 گیرياندازهکنترل تجهیزات 

 دستي و برقي کنخم، دستگاه سابسنگکنترل اجزا دستگاه گیوتین، سنگ فرز، 

- 21 

3 

 سیم جوش، مانومترتعمیر متعلقات دستگاه جوشکاري شامل تورچ جوشکاري، منبع تغذیه 

 گیرياندازهجوش و تجهیزات  هايدستگاهتعمیر 

 دستي و برقي کنخمتعمیر دستگاه گیوتین، سنگ فرز، دستگاه 

- 28 

 64 - جمع

 
 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 کنترل، نگهداري و تعمیر تجهیزات جوشکاري، برشکاري و بازرسي
 
 
 

 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد
 64 - تعداد ساعت



 

59 
 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 دانشگاه صنعتي شریف  کوکبي امیرحسین تکنولوژي جوشکاري

 1394 طراح خورشیدیان شیر اکبر آلن تاد تولید فرآیندهايمرجع کامل 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

اي، پژوهشي، گروهي، ارائه درس )سخنراني، مباحثه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه روش تدریس و

 مطالعه موردي و.(

 تمرین و تکرار
 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسهاي ویژگي

 جوشکاري کارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي مهندسي

 

رفع -آزمون شناسایي )عیب یابي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديارزشیابي پرسشروش سنجش و 

هاي عملي و انشایي، ساخته ها( پرسششده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

ها گزارش کار، ارائه مقاالت و طرح اي و...( پوشه مجموعهپذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

ایمني و بهداشت در کار، الزامات محیط )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيشایستگيآزمون عملي براي ارزیابي  

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتکار، 

 

 درس  موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 ، تجهیزات جوشکاري، برشکاري و بازرسيکارگاه 
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 جوشکاري فلزات غیر آهنيدرس  -3-21 
 تخصصي نوع درس:  

 عملیات حرارتي در جوش -متالورژي جوش : نیازپیش 

  -نیاز:هم 

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 در صنعت هاآنآشنایي با فلزات غیر آهني و خواص و کاربرد  1

 

1 - 

 - 1 هر گروه پذیريجوشآلیاژهاي آلومینیم و کاربرد  يبندگروهآشنایي با  2

3 
، اکسید زدایي، انتخاب فرایند، پیش گرما، انتخاب سازيآمادهاصول جوشکاري آلومینیم شامل 

 فلز پرکننده و عملیات حرارتي
3 4 

 SMAW ،GTAW ،GMAW ،OFW 3 15 فرآیندهايانجام جوشکاري آلومینیم با  4

 3 - بعد از جوشکاري و برطرف کردن عیوب احتمالي جو آلومینیم یزکاريتم 5

 4 3 پرکنندهمس و آلیاژهاي آن و کاربردهاي آن، انتخاب فرایند و فلزات  يبندگروهآشنایي با  6

 SMAW ،GTAW ،OFW 2 12 فرآیندهاياصول جوشکاري مس و آلیاژهاي آن، انجام جوشکاري با  7

 - 1 پرکنندهآشناي با فلز برنج و برنز و اصول جوشکاري و کاربردهاي آن و انتخاب فلزات  8

 6 1 بر روي برنز و برنج SMAW ،GTAW ،OFW فرآیندهايانجام جوشکاري با  9

 SMAW 1 4و  GTAW اتصال فلز مس به برنز یا برنج توسط فرایند 11

 48 16 جمع

 

 

 مورد انتظارمهارت هاي عمومي و تخصصي  -ب

 SMAW ،GTAW ،GMAW ،OFW هايروشجوشکاري فلزات غیر آهني با  

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 دانشگاه صنعتي شریف  کوکبي امیرحسین تکنولوژي جوشکاري

 1393 آزادهانتشارات   مهرداد معینیان کلید جوشکاري

متالورژي جوشکاري و 

فوالدهاي  پذیريجوش

 زنگ نزن

 1391 انتشارات ارکان اصفهان مرتضي شمعانیان جان. لیپولد

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 -یابيآزمون شناسایي )عیب -شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکردي هايپرسشروش سنجش و ارزشیابي درس 

عملي(  هايپرسشها( ساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيشبیه هايمحیطرفع عیب و ...( انجام کار در 

 آموزشي و یادگیري مطلوب درس شرایط (استانداردهاي آموزشي

ایمني و بهداشت در کار، )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

، GMAW,GTAW,SMAWجوش  دستگاه ،مترمربع 311کالس درس همراه با ویدئو پروژکتور، کارگاه به مساحت حداقل 

 مسي و آلومینیومي ايورقهنمونه، دستگاه برش،  سازيآماده هايدستگاه

 

پژوهشي، گروهي، اي، اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه

 مطالعه موردي و.(

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه

 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجارب(ویژگي

 کارشناسي ارشد مواد، مکانیک و باالتر
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  ترمیميدرس جوشکاري  -3-21 
 اختیاري نوع درس:  

 ساده کربني هاي: جوشکاري فوالدنیازپیش 

  -نیاز:هم 

قطعات معیوب با  کاريروکش: کسب شایستگي تعمیر و هدف کلي درس  

 WPS اساس بر GTAWو  SMAW ،GMAW فرآیندهاي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا ردیف

یادگیري زمان 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 تمیزکاري و از بین بردن الیه اکسیدي و چربي و کثیفي سطوح )مکانیکي د شیمیایي( هايروش

  هاآنانواع روش پیش گرم و روش کار با 

 هاي عملیات حرارتي و کاربرد هر یک انواع کوره 

 و ترمیم قطعات فرسوده شده  کاريروکشانتخاب الکترود براي  هايروش 

 پیش گرم کردن قطعات قبل از تعمیر و ترمیم

 انتخاب فیلر و الکترود مناسب بر اساس نوع فرایند و استاندارد مرجع

 دستگاه جوش اندازيراهتنظیم و 

6 8 

2 

چدن  Buttering جوشکاري چدن سرد و گرم، روش هايروشانواع الکترودهاي جوش چدن، 

چدن  زدایيتنشکنترل دماي بین پالسي چدن، روش ، studing)آسترکشي(، روش دوخت چدن 

 را بیان کند، peening با چکش

سخت کردن سطحي قطعه با  هايروشتکنیک جوشکاري پوششي روي سطوح صاف و 

 جوشکاري را بیان کند،

کردن جوشکاري پوششي روي سطح صاف، جوشکاري پوششي روي سطح مدور، سخت 

 Butteringالکترود، جوشکاري چدن سرد و گرم  انتخاب را اجرا کند، سطحي با جوشکاري

 چدن peeningچدن، دوخت چدن، کنترل دماي بین پالسي، 

6 32 

3 
 روش تمیزکاري سطوح تعمیر شده و کنترل کیفي نهایي 

 تمیزکاري سطوح و کنترل نهایي
2 4 

4 

عملیات حرارتي( در چدن و ) زدایيتنش هايروشپس گرمي در چدن، انواع  هايروشانواع 

 حرارت و زمان الزم

 زدایي و عملیات حرارتي پس از جوشچدن، تنش گرمي پس

2 4 

 48 16 جمع

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 SMAW, GMAW, GTAW فرآیندهايجوشکاري ترمیمي و جوشکاري چدن با 

 

 فارسي و خارجي( سه مورد منبع حداقل)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Repair and maintenance welding 
handbook 

ESAB COMMITTEE  ESAB 2115 

Welding: Principles and Applications Larry Jeffus  Abe Book 2116 

 

 آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط  -د

اي، پژوهشي، گروهي، روش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه

 مطالعه موردي و.(

 تمرین و تکرار
 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسهاي ویژگي

 کارشناسي مهندسي جوشکاريکارشناسي ارشد مهندسي مواد، 

 

رفع -آزمون شناسایي )عیب یابي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، ساخته ها( پرسششده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

ها گزارش اي و...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحرعایت اخالق حرفهپذیر، مشاهده رفتار )مسئولیت

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

ایمني و بهداشت در کار، )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون 

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 

 

 درس  موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 به همراه تجهیزات کامل جوشکاري و کالس درس کارگاه 
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  اقتصاد جوشکاريدرس  -3-22 
 اختیاري نوع درس:  

  -:نیازپیش 

 -نیاز:هم 

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

 صنوعات فلزي.م

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 جوشکاري  فرآیندهايدر  تأثیرگذار پارامترهاي

 جوشکاري در سرعت تولید  پارامترهاي تأثیر

 جوشکاري  فرآیندهايمزایا و معایب 

 جداگانه  صورتبهراندمان هر فرآیند را محاسبه 

2 2 

2 

د الکترود، در میزان مواد مصرفي مانن هاآن تأثیراتصال رایج در جوشکاري و  هايطرحانواع 

 سیم جوش، گاز، پودر 

جوشکاري و میزان حرارت ورودي و  زمانمدتجوشکاري و طرح اتصال در  پارامترهاي تأثیر

 پیچیدگي در جوشکاري 

 کنترل و اصالح پیچیدگي  هايروش

 ذوب، حجم جوش، راندمان الکترود نرخ رسوب، نرخ محاسبه 

 

 

2 

 

4 

3 

تجربي بر اساس  سنجيزمانجوشکاري موجود در کارگاه یک نمونه  فرآیندهايبراي کلیه 

 واحد متر بر ساعت 

 استاندارد  پارامترهاياستاندارد بر اساس نوع فرایند و  سنجيزمان

 فاکتور اپراتور محاسبه 

. 

2 6 

4 

  هاهزینهانتخاب صحیح فرایند جوشکاري در کاهش  تأثیر

 فرآیندهايجوشکاري قطعات نازک، ضخیم، با طول زیاد، حجم تولید باال و تولید منفرد 

 مختلف دستي، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک.

 جوش  هايدستگاههزینه برق 

2 2 

5 

 .هرکدام هايمحدودیترایج برشکاري را توضیح دهد و مزایا و  فرآیندهاي

 در هر نوع برشکاري )حرارتي و مکانیکي(  مؤثر پارامترهاي

 برشکاري در هزینه  پارامترهاي تأثیر

 برش  هايدستگاهسازنده  هايشرکتاستاندارد  اساس برزمان برشکاري 

 و ...(  زنيسنگاتصال )پخ سازي،  سازيآماده فرآیندهاي

 هزینه برشکاري را بر اساس میزان مواد مصرفي و نیروي انساني محاسبه 

2 4 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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6 

  غیرمستقیممستقیم و  هايهزینه

 هاپروژهستاد را در  صف و هايهزینه

  غیرمستقیمسربار مستقیم و  هايهزینه

 در هزینه نیروي انساني  مؤثرعوامل 

 مجزا. صورتبهبراي یک پروژه برشکاري و جوشکاري را  انسانيهزینه نیروي محاسبه 

2 2 

7 

 ساخت یک پروژه را تفکیک و مسیر ساخت پروژه  هايفعالیتبیان 

 ساخت یک پروژه  بنديزمان

، غیرمستقیمپروژه شامل مواد اولیه، مواد مصرفي، هزینه نیروي انساني مستقیم و  شدهتمامبهاي 

  غیرمستقیمسربار مستقیم و  هايهزینه

2 8 

8 

 اقتصادي بودن یک طرح اثبات 

  سرسربهنقطه محاسبه 

 نوین در کاهش هزینه  هايتکنولوژي تأثیربیان 

 ساخت یک محصول  هايهزینهدر کاهش  تأثیرگذارموارد 

 کاهش دورریز )ضایعات(  هايروش

2 4 

 32 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
برشکاري، مراحل ساخت قطعات و مصنوعات فلزي  هايروشتولید،  هايروشآشنایي با فرایندها و تکنولوژي جوشکاري، 

 و شناخت و انتخاب مواد و انتخاب فرایند جوشکاري.
 

 

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

 مترجم مؤلف عنوان منبع
سال  ناشر

 انتشار

 حسابداري کامل مرجع

 صنعتي

 غالمرضا کرمي و حمید حسیني نژاد 

 
دانش نگاه   1396 

مرجع کامل مدیریت  

 دانش

 

موسوي جالل سید  1397 نوآور  

جوشکاري تکنولوژي   دانشگاه صنعتي شریف  امیرحسین کوکبي-مجید محمودي غزنوي 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

اي، پژوهشي، گروهي، روش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه

 مطالعه موردي و.(

 تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش اي، تمرین وسخنراني، مباحثه
 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسهاي ویژگي

 کارشناسي ارشد مواد و کارشناسي ارشد جوشکاري و کارشناسي ارشد مکانیک

 

رفع -یابيآزمون شناسایي )عیب  -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، ساخته ها( پرسششده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

ها گزارش اي و...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

ایمني و بهداشت در کار، )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون 

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 

 

 درس  موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 پروژکتور ویدئوبه همراه تجهیزات جوشکاري، کالس درس همراه با  کارگاه 
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 ساخت پروژه درس -3-23 

 تخصصي نوع درس:  

 جوشکاري لوله و مخازن: نیازپیش 

 - نیاز:هم 

کسب شایستگي نحوه بازاریابي و ساخت یک مصنوع : هدف کلي درس  

روز بازار و توانمندي براي ایجاد یک کارگاه  موردنیازفلزي کاربردي و 

 تولیدي کوچک و سفارش گیري و ساخت و فروش یک محصول و کسب درآمد از آن.

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 براي تولید یک قطعه یا محصول  سنجيامکانو  نیازسنجي

 بازاریابي و نحوه سفارش گیري براي تولید یک محصول.

 را انجام و گزارش مکتوب. شدهساختهمهندسي معکوس براي تولید یک محصول 

- 12 

2 

 یک قطعه صنعتي و یا محصول را براي ساخت 

 مراحل انجام کار  بنديزمانو  ریزيبرنامه

 نقشه اجرایي ساخت آن محصول.

 براي ساخت یک محصول  موردنیازمواد اولیه  برآورد، شدهتهیهي اجرایي هانقشهبا توجه به 

- 12 

3 

 براي سفارش گذاري خرید  موردنیازلیست مواد اولیه و مواد مصرفي 

 مواد اولیه  تولیدکننده هايکارخانهتهیه محصول و  بازارهايشناسایي 

 خرید مواد اولیه و مصرفي 
- 8 

4 
  موردنظرمحصول ساخت 

 عملیات تکمیلي و بازرسي محصول 

 

 

- 
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 96 - جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب 
 هايپروژهاتصال دهي، مونتاژ و ساخت، الزامات کیفي و اقتصاد در  فرآیندهاي، نحوه انتخاب مواد، خوانينقشه مهارت هاي

 جوشکاري.

 

  

 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد
 96 - تعداد ساعت
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 فارسي و خارجي( سه مورد منبع حداقل)منبع درسي  -ج 

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

 ,R. H. Todd, D. K. Allen تولید فرآیندهاي کامل مرجع
L. Alting 

 شیر اکبر

 خورشیدیان
 1394 طراح

 هاموجودي تولید کنترل و ریزيبرنامه
 -نیکوفکر محمدهادي

 زادهعبدالعلي وحید
 1397 دانش نگاه 

 الگوها، بازاریابي مفاهیم، ریزيبرنامه

 و تجربیات ها،استراتژي ساختارها،

 مستندات

  اسالم اکبرعلي
 و چاپ شرکت

 بازرگاني نشر
1385 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

اي، پژوهشي، گروهي، مباحثه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارشسخنراني، مباحثه
 

 مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي() مدرسهاي ویژگي

 جوشکاري، کارشناس ارشد موادکارشناسي ارشد ساخت و تولید، کارشناسي 

 

 -یابيآزمون شناسایي )عیب -شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکردي هايپرسشروش سنجش و ارزشیابي درس 

 (عملي هايپرسشها( ساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيشبیه هايمحیطرفع عیب و ...( انجام کار در 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(

ایمني و بهداشت در کار، )هاي عموميشایستگيارزیابي  -هاي تخصصيشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون 

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 

 

 درس  موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 براي ساخت مصنوعات فلزي. موردنیازکارگاه صنایع فلزي و جوشکاري به همراه تجهیزات 
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  1کارآموزي درس  -3-24
 تخصصي نوع درس: 

 جوشکاري فوالدهاي ساده کربني - واحد 25: گذراندن حداقل نیازپیش 

 - نیاز: هم

ریزي گیري، چیدمان تولید، انبارداري، خرید، روابط کاري و برنامه، کنترل کیفیت، اندازهکار محیط: آشنایي با هدف کلي درس  

 تولید

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

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

 روابط کاري، رعایت نکات ایمني، روش تهیه گزارش کارآموزي و روش ارزشیابي
- - 

2 
اي و اخالق حرفه ازنظرمشخصات محل کارآموزي: داراي تجهیزات کافي، محیط سالم 

 ايبهداشت حرفه
- - 

3 

، تهیه آموزي محلنامه کارآموزي، رعایت قوانین کارآموزي: تهیه معرفيمراحل انجام 

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

 رفع مشکالت و بهبود وضعیت موجود

- - 

 - - راهنمایي استاد و سرپرست کارآموزي اساس برانجام کارآموزي  4

 121 - جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
و تجهیزات تولیدي و نحوه چیدمان و  آالتماشینعملي کردن آموخته دوران تحصیل در محیط واقعي کار، آشنایي با  -

 هاآناز  برداريبهره

 و آشنایي با محیط و روابط کاري داريامانت، رعایت قوانین، پذیريمسئولیت -

 

  

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 121 1 تعداد ساعت
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 آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي  -د

 (مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار 5حداقل کارشناسي مرتبط با حداقل 

 گواهي صالحیت مدرسي درس کارآموزي

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 

 موردنیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 و کارآموزي در صنعت راهنمایي سرپرست، بازدید و راهنمایي استاد کارآموزي

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

هاي فعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 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 گزارش  -

 مربوطه هايبرگهفرایندها در محل کارآموزي با استفاده از در مورد بهبود  هاپیشنهادکارآموزي، مصاحبه و 
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  2درس کارآموزي  -3-25

 تخصصي نوع درس: 

 واحد درسي 51گذراندن حداقل  - 1: کارآموزي نیازپیش 

  -نیاز: هم

گیري، چیدمان آالت و تجهیزات، کنترل کیفیت، اندازهانواع ماشین ،تولید فرآیندهاي، کار محیط: آشنایي با هدف کلي درس 

 ریزي تولیدتولید، انبارداري، خرید، روابط کاري و برنامه

 و رئوس مطالب آموزشيسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
، داراي تجهیزات کافي، محیط 1مشخصات محل کارآموزي: متفاوت از محل کارآموزي 

 ايحرفهاي و بهداشت اخالق حرفه ازنظرسالم 
- - 

2 

، تهیه آموزي محلنامه کارآموزي، رعایت قوانین مراحل انجام کارآموزي: تهیه معرفي

انجام کارها و شناسایي مشکالت موجود، ارائه پیشنهاد  درروشگزارش روزانه، دقت 

 براي رفع مشکالت و بهبود وضعیت موجود

- - 

 - - راهنمایي استاد و سرپرست کارآموزي اساس برانجام کارآموزي  3

 121 - جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
آالت و تجهیزات تولیدي و نحوه چیدمان و کار، آشنایي با ماشین توانایي عملي کردن آموخته دوران تحصیل در محیط واقعي

 و آشنایي با محیط و روابط کاري داريامانت، رعایت قوانین، پذیريمسئولیت هاآناز  برداريبهره

 

  

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 121 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 (سوابق تحصیلي و تجربيمدرک تحصیلي، مرتبه علمي، )هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار 5حداقل کارشناسي مرتبط با حداقل 

 گواهي صالحیت مدرسي درس کارآموزي

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 

اي، پژوهشي، گروهي، آزمایشگاه، پروژهتمرین و تکرار، کارگاه،  اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 و کارآموزي در صنعت راهنمایي سرپرست، بازدید و راهنمایي استاد کارآموزي

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیههاي انجام کار در محیط( عیب و...(

هاي ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجي و...

 با استفاده از فرم مربوطهارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو توسط سرپرست کارآموزي  -

ارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو توسط استاد کارآموزي بر اساس کیفیت حضور در محل کارآموزي، متن گزارش  -

 مربوطه هايبرگهدر مورد بهبود فرایندها در محل کارآموزي با استفاده از  هاپیشنهادکارآموزي، مصاحبه و 
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  کارآفرینيدرس  -3-26
 تخصصي نوع درس: 

  -نیاز:پیش

  -هم نیاز:

 وکارالزم براي تدوین برنامه کسب مهارت هاي: آشنایي با مفاهیم کارآفریني و آموزش هدف کلي درس 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 سرفصل و ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

ها کارآفرینان )تعاریف، اهمیت و نقش کارآفریني، فرایند دانش: اصول کارآفریني ویژگي

آوردهاي کارآفریني، تأثیرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اخالقي کارآفریني، خطرها، ره

 هاي کارآفریني(کارآفریني، صفات کارآفرینان، رویکردهاي رفتاري کارآفریني و انگیزه

2 - 

2 

دانش: خالقیت و نوآوري تعریف خالقیت، ضرورت و نقش خالقیت، فرایند خالقیت، توسعه 

افزایش خالقیت )توفان ذهني، توهم خالق، اسکمپر،  هايروشها و خالقیت و موانع آن، تکنیک

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

 (TRIZو انواع نوآوري و نظریه حل خالق مسئله )

 ذکرشده هايروشمهارت: انجام حل چند مسئله خالقیت و نوآوري با به کار بردن 

3 6 

3 

 وکار تجاري کوچک: مدیریت کسبدانش

وکار، ساختار یک دهي یک کسبدهي: کار گروهي و تیمي، رهبري و سازمانسازمان -

 وکاروري کسبوکار، نیروي انساني و بهرهکسب

آپ، ها )استارتوکار کوچک، انواع شرکتمسائل حقوقي: قوانین و مقررات تأسیس کسب -

هاي هر یک، مفاهیم کلمات )حق سایر انواع( و مسئولیتبنیان، تعاوني و مرکز رشد، دانش

رایت( و مقررات واردات و ( و کپيTrade Mark(، عالمت تجاري )Patentانحصاري )

 صادرات

امور مالي: عوامل سهم بازاریابي )محصول، محل، قیمت و توسعه آتي( و نقش آن در استراتژي  -

داري، نوع آوري، خدمات و سرعت و راحتي(، هاي رقابتي )مشتري مبازاریابي، شناخت محیط

 تبلیغات و ابزارهاي آن

ها گذاريهاي تجاري، سرمایهتبدیل مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ: تعامل باواسطه هايروش -

المللي، تجارت متقابل و هاي بینهاي( مشترک، مجوزهاي خارجي، امتیازها و موقعیت)همکاري

 صادرات

 وکارهاي مجازيوکار و کسبو نقش آن در توسعه کسب (ITفناوري اطالعات ) -

 وکار مجازيوکار و کوچک، ارائه مثال عملي چند کسبمهارت: ارائه مثال عملي چند کسب

6 6 

 عملي نظري 

 1 1 واحدتعداد 
 48 16 تعداد ساعت
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4 

 وکاردانش: فرهنگ کسب

 وکار موفقباورها و هنجارهاي قالب بر محیط کسب -

 راهکارهاي توسعه فرهنگ کارآفریني -

 با سایر کشورهامقایسه فرهنگ کار  -

 راهکارهاي افزایش فرهنگ کار در ایران -

 

2 6 

5 

وکار مرتبط با ( و انواع آن و بررسي نمونه طرح کسبBusiness Planدانش: طرح تجاري )

 رشته

 وکارمهارت: انجام گروهي پروژه طرح کسب

 تعریف طرح تجاري مرتبط با رشته -

 یني آن در صورت نیاز(اي )ارائه و بازبصفحهتهیه طرح تجاري یک -

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

جزئیات طرح تجاري، فرایند ارزیابي طرح تجاري، توصیف شغل، طرح و پروژه بازاریابي،  -

 تولید طرح تبلیغاتي، طرح مالي و طرح مدیریتي

 ارائه نهایي طرح تجاري و بازبیني آن در صورت نیاز -

3 36 

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي موردنیاز مهارت هاي -ب

 وکار واقعي و مجازيوکار و ارائه یک طرح تجاري براي کسبشناسایي و نحوه ایجاد و مدیریت انواع کسب -

 داريپذیري و امانتمسئولیت -

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Essentials of Entrepreneurship 

and Small Business Management 
Norman M. Scarborough  Prentice Hall 2111 

 Entrepreneurship Robert D. Hisrich, 

Michael P. Peters 
 McGraw-Hill 

Education 
2116 

 1392 دانشگاه کرمان  محمد سلجوقي کارآفریني

 1397 بوعلي  شعباني فر مجید هاکارآفریني نظریه
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 )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( استانداردهاي آموزشي -د

 ها مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجارب(ویژگي

 سال سابقه کار 5کارشناسي ارشد ترجیحاً کارآفرین با رشته تحصیلي مرتبط یا مدیریت با 

 کارآفرینيگواهي صالحیت مدرسي درس 

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 کالس تئوري همراه با ویدئو پروژکتور

 

اي، پژوهشي، گروهي، اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه

 مطالعه موردي و.(

 اياي، سخنران مدعو، بررسي مطالعات موردي، کارگروهي و پروژهسخنراني، مباحثه

 

 

رفع -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

هاي عملي انشایي، سشساخته( پرشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهعیب و...(( انجام کار در محیط

هاي ها گزارش فعالیتاي و.( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 تحقیقات، خود سنجي و...
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 پیوست ها
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 پیوست یک
 کارداني پیوسته جوشکاري دوره موردنیازتجهیزات استاندارد 

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه ردیف

 مایع نافذ  هايست دستگاه تست التراسونیک 1

 E6113, E7118, E318الکترود جوشکاري  دستگاه تست ذرات مغناطیسي 2

 فیلرهاي جوشکاري دستگاه تست کشش 3

 سیم کالف  دستگاه تست خمش 4

 گاز آرگونکپسول  دستگاه تست ضربه 5

 CO2کپسول گاز  میکروسکوپ نوري 6

 O2کپسول گاز  دستگاه جوشکاري برق  7

 آلیاژي، فوالد زنگ نزن هايورقورق ساده کربني،  دستگاه جوشکاري آرگون 8

 لوله با قطرهاي مختلف Co2دستگاه جوشکاري  9

 برآهناره  FCAWدستگاه جوشکاري  11

 فالکس جوشکاريپودر و  جوشنقطهدستگاه  11

 لباس و دستکش ایمني  دستي و ماشیني کنخمدستگاه  12

  برشکاري حرارتي  هايدستگاه 13

  دستي و ماشیني  هايگیوتین 14

  پروفیل بر 15

  لوله بر 16

  گیچ جوشکاري کمبریج 17

  کامپیوتر 18

  دستگاه نورد 19

  چکش پالستیکي و فلزي 21

  متر 21

  گونیا 22

  کولیس 23
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 پیوست دو
 )حداقل( دوره کارداني پیوسته رشته جوشکاريمورد نیاز  مدرس استاندارد مشخصات

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلي

 مقطع
سابقه تدریس 

 و تجربه کاري
 تدریس هنام دروس مجاز ب

 کارشناسي
کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

1 
جوشکاري، مواد، 

 ساخت و تولید
 *  4 

مواد، عملیات حرارتي در جوش، علم 

متالوژي جوش، بازرسي مخرب، بازرسي 

 غیر مخرب، استاتیک، مقاومت مصالح،

2 
 ، جوشکاري، مواد

 دیساخت و تول
* *  3 

در جوشکاري، زبان  افزارنرمکاربرد 

 تخصصي جوش، اقتصاد جوشکاري

 4  * * ، موادجوشکاري  5

 جوشکاري فوالدهاي ساده کربني،

ي آلیاژي، جوشکاري فوالدها يجوشکار

 ، الزامات کیفي جوشکاري،مخازن ولوله 

، جوشکاري فلزات غیر تعمیرات ونگهداري 

 ساخت پروژه، آهني، جوشکاري ترمیمي،

11 

 مهندسي مواد:

جوشکاري،  گرایش

شناسایي، سرامیک، 

 خوردگي 

 *  4 

علم مواد، عملیات حرارتي در جوش، 

بازرسي متالوژي جوش، بازرسي مخرب، 

 غیر مخرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


