
  التین  فارسی
  Advanced Mathematics (I):عنوان به التین  1ریاضیات پیشرفته: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
 توابع پیشرفته مختلط -1
 محاسبات تغییرات-2
مسایل آیگن والیو و آیگن فانکشن معادالت  -مقادیر ویژه و توابع ویژه-3

 اشترم لیوویل

سهموي و  -شامل معادالت بیضوییحل معادالت دیفرانسیل پاره اي -4
 هذلولی

الپالس و اشاره به سایر تبدیالت و استفاده از این  -تبدیل هاي فوریه-5
 انتگرال هاي گرینز- تبدیالت براي حل معادالت دیفرانسیل پاره اي

 انواع توابع گرینز و کاربرد آنها-6

functionalانواع توابع متعامد و کاربرد آنها و اشاره به اصول -7  
analysis  

  :طرح درس التین
1) Complex functions 
2) Variational calculus 
3) Sturm-Lioville equations and eigen value and eigen 
function analysis 
4) Partial differential equations of different types 
5) Fourier and Laplace transform and their 
applications 
6) Greens functions and their applications 
7) Orthogonal and orthonormal functions and their 
applications and basics of functional analysis 

  Seminar:عنوان به التین  سمینار: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
 نحوهینگارشپروپزال -1

 نحوهینگارشمقالهیعلمی-2

 روشتحقیقدرمهندسیآشناییبا-3
 آشناییباپایگاههایدادهونرمافزارهایمرتبط-4

  نحوهینگارشرسالهیعلمی-5

  :طرح درس التین
1) Proposal 
2) Scientific Papers 
3) Research Method 
4) Endnote 
5) Thesis Writing 

  

  دروس تبدیل انرژي
  التین  فارسی

  Hydrodynamic Instability:به التینعنوان   ناپایداري هیدرودینامیکی: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
 روش ها ي سنتی اغتشاش -1

 روش هاي اغتشاش هموتوپی-2

 تجزیه و تحلیل مفاهیم ناپایداري-3
 تجزیه و تحلیل مفاهیم ناپایداري به روش ریلی-4

معادالت ناویر استوکس براي حالتی که عدد رینولدذ بسمت بی نهایت -5
 میل نماید

 تجزیه و تحلیل مفاهیم ناپایداري به روش اوور سامرفیلد-6

 تجزیه و تحلیل ناپایداري جت-7

 تجزیه و تحلیل ناپایداري جریان کوئت تیلور-8
 تجزیه و تحلیل ناپایداري جریان پووازل و کلوین هلمووتز-9

  مرور مقاالت روز ارائه شده در زمینه ناپایداري-10

  :طرح درس التین
1) Traditional perturbation method 
2) Homotopy perturbation method 
3) Instability analysis 
4) Rayleigh instability analysis 
5) Orr-Sommerfeld instability analysis 
6) Coeutte-Taylor instability analysis 
7) Plane Poiseuille instability analysis 
8) Energy gradient method 
9) Review of the recent publications on instability 
analysis 
10) Plane jet instability analysis 



  Two Phase Gas-Solid Flow:عنوان به التین  جریان دوفازي گاز ذره: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
: مقدمه-1

توپولوژیفازها،تعریفجریانچندفازي،تقسیمبندیجریانهایچندفازیازنظرترکیبو
- مایع،تعاریفکمیتهایجریانیبرایجریانهایگاز- مایعوگاز-رژیمهایجریانیجامد

  مایع،نقشهیالگویفازها،اعدادبیبعددرجریانهایچندفازي
: محلی- معادالتحاکملحظهاي-2

 معادالتبقایی،بقایجرم،بقایتکانه،بقایانرژي،شرایطپرشدرمرزمشترکبینفازي

: متوسطگیریازمعادالتحاکم-3
متوسطگیري،انواعمتوسطگیري،متوسطگیریحجمی،روابطمیدانهایمتفلسفهی

وسطگیریشده،معادالتمتوسطگیریبقایجرموتکانهوانرژي،برهمکنشهایبینفازی
  درفرممتوسطگیریشده

: مدلمخلوط-4
کابردهاومزایاومحدودیتها،فرموالسیونتکسیاله،تعریفخواصمخلوط،برهمکن

اننانوسیالها،مدلمخلوشبینفازیوسرعتراندگی،ضریبدرگ،جریاناسالریها،جری
  طدرنرمافزارفلوئنت

: روشاویلري-5
فرموالسیوندوسیاله،مدلسازیبرهمکنشبینفازي،نیروهایلیفتوجرممجازي،مدلس

  ازیکششسطحی،روشاویلریدرفلوئنت
: روشحجمسیال-6

،متدگرCICSAMمعرفی،معادلهکسرحجمیوروشحآلن،متدهارتونیکولز،متد
  دلحجمسیالدرفلوئنتافیکی،نمونههاییازجریانهایسطحیوسطحآزاد،م

 :طرح درس التین
1) Introduction: Multiphase Flow, Classification 

of Multiphase flows, Flow Regimes and Flow 
pattern maps, volume fraction, mass velocity, 
superficial velocity, non-dimensional numbers. 

2) Local Instantaneous Governing Equations: 
Conservation laws and jump conditions at 
phase interfaces 

3) Averaging of Governing Equations: Different 
averaging methods, Volume averaging , the 
mathematical operation on averaged fields, 
Volume average Governing Equations, 

4) Mixture Model: Application and 
restrictions,One-Fluid formulation, Mixture 
Properties, Drift velocity and drag force, slurry 
and nanofluid models, Mixture model in 
FLUENT 

5) Eluerian method: Two-fluid model, Phase 
interaction, Drag, Lift, Virtual mass, Wall 
lubrication, Surface tension, Turbulent 
dispersion,Interfacial Area Reconstruction, 
Two fluid model in FLUENT 

6) VOF: Volume fraction equation, Doner-
Accepter method, CICSAM Method, 
Graphical method, Free surface flows, VOF in 
FLUENT 

  Two Phase Gas-Solid Flow:عنوان به التین  جریان دوفازي گاز ذره: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
  مقدمه - 1
 هاي چند فازي مفاهیم اساسی در جریان - 2
 مایع در مجاري دایروي-هاي گاز جریان - 3

 مایع در مجراها- هاي جامد جریان - 4

 هاي اویلري معادالت حاکم در روش - 5
 گیري شده معادالت متوسط - 6

 هاي اویلري روش - سازي عددي  شبیه - 7
 ذرات –مفاهیم اساسی  - 8
 هاي الگرانژي حاکم در روش معادالت - 9

 کنش سیال و ذره برهم -10

 کنش ذرات برهم -11
  شرایط مرزي ذرات - 12

  :طرح درس التین
1) Introduction 
2) Key concepts of multiphase flows 
3) Gas-liquid flows in circular conduits 
4) Solid-liquid flows in conduits 
5) Governing equations - Eulerian approaches 
6) Averaged equations 
7) Numerical simulation - Eulerian approaches 
8) Key concepts – particles 
9) Governing equations - Lagrangian approaches 
10) Fluid-particle interactions 
11) Particle-particle interactions 
12) Particle boundary conditions 

  Non-Newtonian Fluid Mechanics:عنوان به التین  مکانیک سیاالت غیرنیوتنی: عنوان به فارسی



  :طرح درس فارسی
  اي بر رئولوژي و مکانیک سیاالت غیرنیوتنیمقدمه -1
  مرور مکانیک محیط هاي پیوسته و جبرتانسوري -2
  معادالت بقایی و بنیادین -3
  توابع مادي و خواص رئولوژیک -4
  لزجت سنجی -5
  سیاالت غیراالستیک لزج -6
  سیاالت داراي تنش تسلیم -7
  ویسکواالستیسته خطی -8
  ویسکواالستیسیته غیرخطی -9

  :طرح درس التین
1) FundamentalsRheology, A historical 

background, Newtonian Fluid, Hookean Solid, 
Non-Newtonian Fluid, General classification 
of non-Newtonian behavior, Some Examples 
of non-Newtonian behavior, An introduction to 
viscoelasticity: Stress relaxation, Creep and 
recovery 

2) A brief review of continuum mechanics (1): 
Tensor Notation, Stress, Strain, Configuration 
and displacement, Velocity Gradient tensor, 
Rate of Deformation Tensor, Shear rate 

3) Governing Equations of fluid flow: Continuity 
equation, Cauchys Flow Equation, Navier-
Stokes Equations,Cylindrical and Spherical 
Coordinates, Constitutive equations 

4) Material Functions, Viscosity and standard 
flows in Rheolog: Viscosity, First and second 
normal stress difference, Simple shear flow, 
Shear free flows, Steady and Transient 
Material Functions 

5) Viscometry: Cone and plate viscometer, 
Parallel plate viscometer, Capillary 
viscometer, Rotational Couette viscometer 

6) Generalized Newtonian Fluids (GNF): 
Definition, Shear thinning, Shear Thickening, 
Apparant viscosity and viscosity function, 
Power-law fluid, Carrue-Yasuda fluid, Cross 
fluid, Gravitational flow of power-law fluid, 
Non-isohermal flow of GNF fluids 

7) Viscoplasticity: Yield phenomenon in fluids, 
Measuring Yield stress, Bingham model, 
Casson model, HB model, Flow in circular 
pipes, Transition to turbulent, Turbulent pipe 
flow of time independent fluids, 
Regularization concept, Variational methods 

8) Linear Viscoelasticity (1): Fading memory and 
elastic behavior, Relaxation time and Deborah 
number, Stress relaxation, Creep and recovery, 
LASOS 
 Linear Viscoelasticity (2): Mechanical 
models, Spring and dash-pot element, Maxwell 
Fluid, Jeffereys fluid, Generalized Maxwell 
Model and its material functions, Integral 
models, Generalized Viscoelastic model, 
Memory function,Relaxation function 

9) Non linear viscoelasticity: Limitations of 
linear viscoelastic models, Frame invarince 
and objectivity, Infinity small strain tensor, 
Finite strain tensor, Polar decomposition, 
Finger and Cauchy strain tensor 
Non-linear Viscoelasticity (2): Cauchy and 
finger strain tensors in solid body rotation, 
Finite strain tensor in simple shear and shear 



free flows, Lodge integral model and its 
behavior in shear and elongation 
Non linear Viscoelasticity (3): Convected 
Derivates, UCM fluid and its b 

  Advanced Heat Transfer (Conduction):عنوان به التین  هدایت - انتقال حرارت پیشرفته : عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
فرموالسیون متمرکز، انتگرالی و  - اصول و مبانی انتقال گرما  -1

 دیفرانسیلی
 پایا -مسائل یک بعدي  -2

 پایا –مسائل چند بعدي  -3
  مسائل ناپایا -4

  :طرح درس التین
1) Foundations of Heat Transfer- Formulation 
(Lumped, Integral and Differential Formulations) 
2) Steady One-Dimensional Problems 
3) Steady Two- and Three-Dimensional Problems 
4) Unsteady Problems 

  Advanced Heat Transfer (Radiation):عنوان به التین  تشعشع- انتقال حرارت پیشرفته : عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
–خواصجسمسیاهتعاریفخواصسطوحغیرسیاه–تعریفجسمسیاه -1

 روابطبینخواصاپتیکیسطوحغیرسیاه

 -تئوریالکترومغناطیسوانتشارآن -2
 تئوریفضاهایبسته–پیشبینیخواصتشعشعیاجسامبراساساینتئوري

–تبادلتشعشعیبینالمانهایسطحی -3
 -هندسیمختلفضریبشکالجسامباشکل

 محاسبهضریبشکالجسامباشکلهندسیمختلف
 تشعشعبینسطوحپخشکنندهوطیفی -4

. تشعشعبینسطوحباخواصتشعشعیوابستهبهجهتوطولموج -5
 روشمونتکارلودرحلتبادالنرژیتشعشعی

–مسائلتشعشعیهمراهباجابجایی،هدایت -6
 مکانیزمفیزیکیجذبوانتشارانرژیاجسام

 تعاریفخواصاپتیکیگاز -تضعیفشدتانرژي -7
 معادالتمربوطبهجذبوپخشیاانتشاریکگاز -8
 روشهایتقریبحلمعادلهانتقاالنرژي - گازخاکستري -9

 روشتشعشعخالصبرایحجمبستهوپرشدهازگازایزوترم -10

 -محاسبهضرایبمتوسطجذبوانتقاالجسامازنظرطولموج -11
طولمتوسطعبوراشعهازیکگازبهتمامیاقسمتیازسطحاحاطهکنندهگ

 از
ندهبااستفادهازمتوانتقالحرارتکلیتشعشعیبینگازوسطحمحصورکن -12

 سطشعاع

 محاسبهکلتشعشعبااستفادهازانتگرالرویتمامطولموجها -13

 -تشعشعگازغیرایزوترم -14
 روشمونتکارلوبرایاجسامحذبکنندهومنتشرکننده

 - انتقالحرارتتشعشعیغیردائم - بررسیتغییراتخواصتشعشعیاجسام -15
  انتقالحرارتدراجسامپخشکنندهوجذبکننده

  :طرح درس به التین
1) Definition of black body, black body radiation, 
Planks distribution function,definition of non black 
body radiation,Relations between radiation parameters 
2) Electromagnetic theory of radiation 
properties,prediction of thermal radiation properties by 
electromagnetic wave propagation, radiation in an 
enclosed surface 
3) Radiation between small elements, shape factor in 
radiation, calculation of shape factor between different 
surfaces, methods of shape factor calculation 
4) Radiation between diffuse and non gray surfaces 
5) Radiation between non diffuse and non gray 
surfaces, application of Monte Carlo method in 
thermal radiation 
6) Combine radiation and conduction or convection, 
basic principles of emission and absorption of radiation 
by solid and gases 
7) Extinction of radiation in participating media, 
thermal radiation properties of participating media 
8) Equation of transfer in participating media with 
absorption and emission 
9) Gray gas definition, approximate solution methods 
of equation of transfer 
10) Net radiation method for enclosure filled with 
isothermal gas 
11) Calculation of mean absorption and transmission 
coefficient for all wavelength, mean beam length for 
different geometries 
12) Radiation heat transfer between gas and enclosure 
by use of mean beam length 
13) Calculation of total radiation heat transfer by 
integration on all wavelengths 
14) Radiation of non isotherm gas , use of Mote-Carlo 
method for absorbing and emitting gas 
15) Consideration of radiation properties of matters, 
radiation heat transfer for non steady state conditions. 
Radiation heat transfer in medium with scattering and 



absorption 
  Advanced Heat Transfer (Convection):عنوان به التین  وزشی- انتقال حرارت پیشرفته : عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
1) Chapter one: Fundamental Principles 
2) Chapter two: Laminar Boundary Layer Flow 
3) Chapter three: Laminar Duct Flow 

  Numerical Simulation of Turbulent Flows:عنوان به التین  )سازي جریانهاي گردابی شبیه(مباحث ویژه : عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 مقدمه -1

 معادالت حرکت سیال -2

 جریان متوسطمعادالت  -3
 مروري کوتاه: توربوالنس -4

 (RANS)سازي متوسط رینولدزي شبیه -5
 (LES) سازي گردابه بزرگ شبیه -6
 سازي طیفی سازي و شبیه توصیف، مدل -7

  (PDF)اي بر روش تابع چگالی احتمال مقدمه -8

  :طرح درس به التین
1) Introduction 
2) The equations of fluid motion 
3) Mean flow equations 
4) Turbulence: a short review 
5) Reynolds-Averaged-Numerical-Simulation (RANS) 
6) Large Eddy Simulation (LES) 
7) Spectral description, modeling, and simulation 
8) An introduction to Probability Density Function 
(PDF) method 

  Advanced Air Conditioning:عنوان به التین  تهویه پیشرفته: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 طراحیسیستمهایلولهکشیبخار -1
 طراحیپنلهایسرمایشیوگرمایشی -2

 طراحیسیستمهایحجمهواثابت -3

 طراحیسیستمهایحجمهوامتغیر -4
 شبیهسازیجریانهواوآالیندههادرساختمانها -5

  بررسیکیفیتهوادرساختمانها -6

  :طرح درس به التین
1) Design of Steam piping 
2) Design of heating and cooling panels 
3) Design of CAV systems in airconditioning 
4) Design of VAV systems in airconditioning 
5) Building air simulation 
6) Indoor air quality 

  Advanced Fuel & Combustion:عنوان به التین  سوخت و احتراق پیشرفته: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 مقدمه -1

 ترمودینامیکاحتراق -2

 سینتیکاحتراق -3
 معادالتحاکم -4

 آمیختهآرام هایپیش شعله -5
 هاینفوذیآرام شعله -6
  هایمغشوش ایبرشعله مقدمه -7

  :طرح درس به التین
1) Introduction 
2) Combustion thermodynamics 
3) Combustion kinetics 
4) Governing equations 
5) Laminar premixed flames 
6) Laminar diffusion flames 
7) An Introduction to turbulent combustion 

 Selected Topics-Numerical Optimization:عنوان به التین  سازي عددي روشهاي بهینه - مباحث ویژه : عنوان به فارسی
Methods  

  :طرح درس به فارسی
  معرفیکالس،روشارزیابی،موضوعوسرفصلهایدرس -1
 جبرخطیمرورمباحثمنتخباز -2

  :طرح درس به التین
1) Introducing the class, evaluation process, 

topics and course structure 
2) Review of selected linear algebra topics 
3) Introducing and analysis of the optimality 



 معرفیوبررسیشرطبهینهبودنبرایمسایلمختلف -3

 روشهایبهینهسازیکالسیکبرایمسایلمختلف -4

 ادامهروشهایکالسیکبرایبهینهسازیمسایلمختلف -5
  روشهایبهینهسازیمدرن -6

condition for various types of problem 
formulation 

4) Classical optimization methods for various 
problems 

5) Classical optimization methods for various 
problems (continued) 

6) Modern optimization methods 
  Turbulence:عنوان به التین  توربوالنس: نوان به فارسیع

  :طرح درس به فارسی
 سمقدمه اي بر توربوالن - 1

 مقدمه اي بر معادالت حرکت - 2

 مقدمه اي بر متوسط گیري و تنش هاي رینولدزي - 3

 معادالت انرژي متوسط و توربوالنس - 4

 ماري بر معادالت انرژي متوسط و توربوالنسآنگاه  - 5

 بشار انرژيآ - 6

 یکدیگره نها بآها و ارتباط طول - 7

 هاي اندازه گیري در توربوالنسروش - 8

مقدمه اي بر شروع مدلسازي با تعریف متوسط گیري  - 9
 رینولدزي

 پرانتل - مدلسازي توربوالنس - 10

 )تک معادله(انرژي  - مدلسازي توربوالنس - 11

 )دومعادله( انرژیازدسترفته–انرژي  - مدلسازي توربوالنس - 12

 له ايچند معاد - مدلسازي توربوالنس - 13

 روش مستقیم - ساختار هماهنگ - 14

 روش شبیه سازي ادي هاي بزرگ - 15

  بحث و نتیجه گیري- سمینار -16

 :طرح درس به التین
1- Introduction to turbulence 
2- Introduction to the equations of motion 
3- Averaging and reynolds stresses 
4- Mean energy and turbulence 
5- Looking statistically to mean energy and 

turbulence 
6- Energy cascade 
7- Lenghts and their relations 
8- Measuring methods in turbulence 
9- Modeling based on reynolds averaging 
10- Modeling turbulence- prandtl 
11- One equation K model 
12- Two equation energy and dissipation modeling 
13- Multi equations modeling 
14- Coherent structure and direct method 
15- Large eddy simulation model 
16- Seminar and discussions 

  Direct Energy Conversion:عنوان به التین  تبدیل مستقیم انرژي: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 معرفیتبدیالنرژیوتبدیلمستقیمانرژي - 1

. خالصوناخالصنیمههادی. ساختمانکریستالیموادنیمههادي - 2
 آمارحفرهالکترون

).  فتوولتائیک( پیلخورشیدي،پدیدههایفتوالکتریک - 3
 انواعاتصال - نظریهعمومیپیل

 عواملموثربرراندمان. محاسباتمربوطبهراندمانپیلخورشیدي - 4

 روشهایساختپیلخورشیدي - 5

 پدیدهترموالکتریک: مبدلترموالکتریک - 6

 کاربرددرسردسازي–مبدلقدرتترموالکتریک - 7

 راندمانوضریبعملکردمحاسبات - 8

  : طرح درس به التین
1) Introducing energy conversion and direct 

energy conversion 
2) Crystalline structure of semiconductor 

materials, intrinsic and doped semiconductors 
,statistics of electrons and holes 

3) Solar cell, photoelectric effect,general 
consideration of solar cell, p-n junction (abrupt 
and gradual) 

4) Calculations regarding efficiency of solar cells 
and parameters affecting the efficiency 

5) Methods of solar cell fabrications 
6) Thermoelectric energy conversion, 

thermoelectric effects and their relations 
7) Thermoelectric generators and thermoelectric 

coolers 



 بهینهسازیوچگونگیاثرتغییراتخصوصیاتنسبتبهدما - 9

  مسایلعمومیدرکاربردمگنتوهیدرودینامیک - 10
8) Calculation of performance of thermoelectric 

coolers and efficiency of thermoelectric 
generators 

9) Optimization and considerations of properties 
change with temperature 

10) General consideration of 
magnetohydrodynamics energy conversion and 
problems involve 

  Advanced Fluid Mechanics:عنوان به التین  مکانیکسیاالتعالی: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
مکانیک سیاالت و آموزش آن، اهداف و تاریخچه (مقدمه - 1

مشخصات سیال و حرکت آن، طبقه بندي ( برنامه درس
 )مشخصات سینماتیکی .آنها

تانسور نرخ کرنش و ورتیسیتی و روابط آنها با میدان  - 2
تانسور تنش و (سرعثنیروي میدانی و نیروي سطحی

مشخصات ترمودینامیکی، روابط ( ویژگی هاي آن
 )کاربرد آنها برتودینامیکی و توجیه

کشش سطحی، زاویه تماس و پدپده مویینگیبردار انتقال  - 3
روابط  .حرارت و انتقال جرم، قانون فوریه و قانون فیک

عمومی تنش و نرخ کرنش براي سیال نیوتنی، قانون 
استوك و توجیه ترمودینامیکی آن، ضرایب انتقال براي 

 گازها و مخلوط آنهاو ضایب انتقال براي مایعات

روابط حاصل از اصول بقائ براي جرم  .ط مرزيشرای - 4
، معادله )اینرشال و غیر اینرشال(مشخص و حجم مشخص

پیوستگی، معادله ناویر استوك، معادله کل انرژي و معادله 
 انرژي حرارتی، تابع استهالك

بی بعد سازي معادالت اساسی و شرلیط مرزي ، گروههاي  - 5
اده سازي بی بعد، تشابه جریانها و شرط وجود آن، س

بویژه براي عدد رینولدز (بکمک معادالت بی بعد
تغییرات ورتیسیتی در جریان چسبنده،قضایاي )حدي

ویژگیهاي ریاضی معادالت اساسی،  .کلوین و هلمهولتز
تابع جریان و معادالت حرکت در حالت دو بعدي و یا با 

 عدد روزبی و جریان با شتاب کریلو ییس .تقارن محوري

جریانهاي موازي مداوم و (دقیق معادالت نمونه هاي حل  - 6
 )غیر مداوم

 )جریانهاي متشابه( نمونه هاي حل دقیق - 7

اثر شتاب (جریان حاصل از وزش باد بر روي اوقیانوس - 8
 جریان خزشی، مسیله استوك)کریولیس

  :به التین طرح درس



روابط تجربی جریان خزشی، معادله رینولدز و جریان در  - 9
شا مدل ریاضی جریان  - یاتاقانها، دستگاه هله

 ، معادله برنولی)مسیله نیومان(تانسیلپ

حلهاي ساده معادله الپالس در حالت سه بعدي ،روش  - 10
نیروي وارد بر  .جمع آثار و نمونه هاي آن، روش پانل
ژوکوفسکیتانسور  –جسم در جریان پتانسیل، قضیه کوتا 

 جرم ظاهري جریان با سیرکولیشن و شرط کوتا

حث آن، جدا تعاریف، معادالت پرندل و ب(الیه مرزي  - 11
حل بلزیوس و ) شدن الیه و شرط الزم و کافی براي آن

 اسکن -مسیله فالکنر

معادالت انتگرالی و روش حل تقریبی الیه مرزي دو  - 12
 بعدي

 - معادله اور - پایداري جریان آرام و منشائ توربولنس  - 13
 سامرفلد و بحث در نمونههاي نتایج حل آن

  دنباله نظریه پایداري جریان آرام -14
  Boundary Layers Theory:عنوان به التین  هایمرزي تئوریالیه: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
  شناختپدیدههایالیهمرزیآرامومغشوشوروشملسازیریاضیآنها -1

  :طرح درس به التین
1- Understanding laminar and turbulent 

boundary layer phenomena and their 
mathemati cal  mo del ing 

  Advanced Measurement Method:عنوان به التین  گیري پیشرفته روشهاي اندازه: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 مقدمه - 1

قابلیت خواندن، حساسیت، هیسترسیس، دقت، (تعاریف  - 2
 ...و خطا، واسنجی 

 سیستم هاي اندازه گیري رایج - 3

 نگارش گزارش فنی - 4

تحلیل خطاها، تحلیل عدم (تحلیل داده هاي آزمایشگاهی  - 5
قطعیت ها، ارزیابی عدم قطعیت براي داده هاي پیچیده 

 ...و

روش هاي کیفی، روش (روش هاي آشکارسازي جریان  - 6
هاي کمی، روش هاي تحلیل میدان جریان، تونل باد، 

انواع روش هاي آشکار سازي، ردیابی دیواره ها، روش 
ی واکنش هاي هاي استفاده از الیاف، تزریق مستقیم، ردیاب

 )... شیمیایی، روش هاي نوري و

روش هاي اندازه گیري مکانیکی براي سرعت و جریان  - 7

 :طرح درس به التین
1- Introduction 
2- Definition of Terms (Readability, Sensitivity, 

Hysteresis, Accuracy, Calibration, ...) 
3- The General Measurement System 
4- Technical Report Writing 
5- Analysis of Experimental Data (Analysis of 

Errors, Uncertainty Analysis, .Evaluation of 
Uncertainty for complicated Data,  ...) 

6- Flow Visualization Techniques (Qualitative 
Techniques, Quantitative Techniques, Global 
Flow Field Mapping Techniques, 
Aerodynamics, Wind Tunnel, Classification of 
Flow Visualization, Wall Tracing Method, 
Tuft Method, Direct Injection, Chemical 
Reaction Tracing, Optical Methods, ...) 

7- Mechanical Measurement for Velocity and 
Flow Techniques (Popular Electro-Mechanical 
Devices) 

8- Temperature Measurement (By Mechanical 
Effects, By Electrical Effects, ...) 

9- Pressure Measurements (Mechanical and 
Electro-mechanical Devices, ...) 



 )مکانیکی- وسایل رایج الکتریکی(

به وسیله تاثیرات مکانیکی، به وسیله (اندازه گیري دما  - 8
 )... تاثیرات الکتریکی و

 ... وسایل مکانیکی و الکترومکانیکی و(اندازه گیري فشار  - 9

 ویژهمباحث  - 10

یک تا سه بازدید در (بازدید هاي علمی در طول ترم  -11
  )صورت امکان

10- Special Topics 
11- Scientific Field Trips during the Semester (one 

to three Trips if be possible) 

 Power Plant Engineering Advanced:نوان به التینع  ترمودینامیکعالی: عنوان به فارسی
Thermodynamics  

 :طرح درس به فارسی

 2ـ 1 ،مقدمه 1ـ 1 ترمودینامیکآماري- 1 ترمودینامیکپیشرفتهـ1
 گازهایچنداتمی 4 ـ 1 ،گازهایدواتمی 3ـ 1 ،گازهایتکاتمی

 اگزرژي 2ـ2 ،بیانکاراتئوري 1ـ2 مروریبرقوانینترمودینامیک- 2

 برروابطترمودینامیکسیستمهایساده،مادهخالصـمروری3

 روابطترمودینامیکی 1ـ4 ـتعیینخواصترمودینامیکیسیستمهایچندجزئی4
 محلولهایایدهآل 3ـ4 جلسه 3 معیارتعادلوتعادلفازها 2ـ4

 ـترمودینامیکاحتراقوتعادلشیمیائی5

ـمباحثمنتخبدرترمودینامیکتکنولوژیپینچ،پیلسوختی،ترمودینامیکبرگش6
  ... تناپذیر

  :طرح درس به التین

  Computational Fluid Dynamics (CFD):عنوان به التین  دینامیکسیاالتمحاسباتی: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

مقدمه،شمایکلیدینامیکسیاالتمحاسباتی،معرفیاجمالیتفاضلم - 1
 حدود

 معادلهموجخطییکبعدي - 2

 معادلهتغییریافته - 3

 تحلیلپایداریودقت - 4

 غیرخطیمعادلهیکبعدیموج - 5

 معرفیروشتجزیهحجممحدود - 6

 روشهایمرتبهباال - 7

 معادلهنفوذ - 8

 جملهچشمه - 9

 شبکههایمنحنیالخط - 10

 انترممیامتحان - 11

 دستهبندیمعادالتدیفرانسیلبامشتقجزیی - 12

 روشهایتحلیلجریانسیالتراکمپذیر - 13

 کوپلفشاروسرعت -  جریانسیالتراکمناپذیر - 14

  :به التین طرح درس
1- Introduction, an overview of CFD, brief 

introduction of finite difference  
2- One dimensional linear wave equation 
3-  Modified equation 
4- Stability and accuracy analysis  
5- One dimensional nonlinear wave equation 
6- Introduction to finite volume discretization 
7- Higher order methods  
8- Diffusion equation  
9- Source term  
10- Curvilinear grids  
11- Midterm exam  
12- Classification of partial differential equations  
13- Methods for compressible flow  
14- Incompressible fluid flow, pressure-velocity 

coupling  
15- Unstructured grids  
16- Advanced methods  
17- Programming guidelines  



 شبکهبیسازمان - 15

 روشهایپیشرفته - 16

  نکاتویژهبرنامهنویسی-17 
  Compressible CFD:عنوان به التین  دینامیکسیاالتعددیبرایجریانهایقابلتراکم: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 دستگاهمعادالتحاکمبرحرکتسیالغیرلزجولزج - 1

) پیوستگی،ممنتم،انرژیوحالت(
یکازآنهادررو،شکلکانزرواتیووغیرکانزرواتیومعادالتومزیتهر

 شهایعددي

چرابرایمسائلپایامعادالتناپایاحلمیشوند؟مباحثتسخیرشاکوفیت - 2
 نمودنشاك،جریانچرخشیپشتشاکهایپخوضخیموقضیه

 کروکو:

شرائطاولیه،شرائطمرزیفیزیکیوعددیبررویجسم،درورودییاخ - 3
روجیمرزهایمادونیامافوقصوت،شرائطمرزیدرروشهایشاکف

 یتینگ

 ellipticمعادالت - 4

،hyperbolicوparabolicوبررسیرفتارمعادالتدرجریانهای
 مادون،مافوقوحدودصوت

 ellipticمعادالت: ادامه - 5

،hyperbolicوparabolicوبررسیرفتارمعادالتدرجریانهای
 مادون،مافوقوحدودصوت

 شرائطپایداري - 6

7 - Grid Mappingبهمختصاتعمومی 

 استخراجمعادالتدرمختصاتعمومی - 8

 finite–حلمعادالتدرمختصاتعمومیتوسطروشتفاضلمحدود - 9

difference - ودرمختصاتفیزیکیتوسطروشحجممحدود–

finite volume 
 ،مقادیرویژهوجهتانتقاالطالعاتUpwindingاساس - 10

 FVSوFDSاساسروشهاي - 11

 MacCormackمثلUpwindوCentralروشهایعددي - 12

 L-W ،Jameson ،S-W ،vanروشهایعددي: ادامه - 13
Leer ،Roe ،AUSM 

: ادامه - 14
مشکالتدردقتهایمرتبهبدردقتهایمرتبهباالتر،MUSCLروش

 ENOوTVD ،Flux/SlopeLimiterاالتروروشهاي

  )طولترم) ( هدایتیکسریمسائلیکبعدیودوبعدي( پروژه -15

  :طرح درس به التین
1- Governing equations of fluid motion for 

inviscid and viscous flows (continuity, 
momentum, energy PDE’s and the equation of 
state); conservative and non-conservative 
forms of the governing PDE’s and advantages 
of each 

2- why for steady problems we choose unsteady 
solution algorithms!!; shock capturing and 
shock fitting solutions; rotational flow behind 
the bow shocks and the Crocco theorem 

3- initial conditions, physical and numerical 
boundary conditions over the bodies at inflow 
or outflow boundaries; sub/super sonic 
inflow/outflow boundary conditions; boundary 
conditions for shock fitting problems 

4- Types of the PDEs; elliptic, hyperbolic and 
parabolic PDEs; behavior of the equations in 
sub/super sonic problems 

5- Continued: Types of the PDEs; elliptic, 
hyperbolic and parabolic PDEs; behavior of 
the equations in sub/super sonic problems 

6- Stability Analysis 
7- Grid mapping to generalized coordinates 
8- Deriving the governing equations in 

generalized coordinates 
9- Solution to the equations in generalized 

coordinates using finite-difference method, 
and in physical coordinates using finite-
volume method 

10- Principles of upwinding, eigenvalues and the 
direction to propagating the information 

11- Principles of the FDS and FVS schemes 
12- Central and upwind numerical schemes like 

MacCormack, 
13- Continued: L-W, Jameson, S-W, van Leer, 

Roe, AUSM, 
14- Continued: MUSCL method in higher order 

spatial extrapolation, problems in high 
resolution schemes, TVD, flux limiter and 
ENO methods. 

15- Projects (Hinting students with some of their 
1D and 2D problems)- during the term 



  Fuel Cell Systems:عنوان به التین  سیستمهاي پیل سوختی: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

پیل سوختی، و انداع چرخه انرژي، جایگاه انرژي هاي نو،  - 1
 کاربردها

 پیل سوختی تحت شرایط بازگشت پذیر - 2

 )حاوي افتها(پیل سوختی در شرایط کارکرد واقعی  - 3

اصول طراحی پیل سوختی و طراحی میدان جریان  - 4
 مختلف

 سیستمهاي پیل سوختی - 5

  آزمایشگاه پیل سوختی - 6

 :طرح درس به التین
1- Energy cycle, Status of renewable of energies, 

and fuel cells, various applications of fuel cells 
2- Fuel cell under reversible operation 
3- Fuel cells under actual operations (containing 

the losses) 
4- Principles of fuel cells designs, and flow field 

design basis 
5- Fuel cell systems 
6- Fuel cell lab 

  Advanced Numerical Methods:عنوان به التین  آنالیز عددي پیشرفته: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
مقدمات مدل سازي عددي و هنر حل مسئله در مهندسی،  - 1

برنامه نویسی و نرم افزار، انواع خطا، خطاي برشی و 
 سري تیلور، خطاي گرد کردن

میان یابی با و برازش منحنی ) میان یابی(درون یابی  - 2
چندجمله اي هاي الگرانژ، میان یابی اسپالین، برازش 
منحنی و رگرسیون خطی و غیرخطی، چندجمله هاي 

 چبیشف

تهیه ي تفاضل هاي  (تفاضل محدود(مشتق گیري عددي  - 3
محدود از مرتبه ي دلخواه با کمک سري تیلور، تقریب 

 پاده، مش غیریکنواخت

و متد سیمپسون، انتگرال گیري عددي روش ذوزنقه اي  - 4
انتگرال گیري چندگانه، انتگرال گیري رامبرگ و ادپتیو، 

 روش انتگرال گیري گوس، انتگرال هاي ناویژه،

حل عددي معادالت دیفرانسیل معمولی مسائل مقدار اولیه  - 5
- و روش پسروي اویلر، پایداري عددي، روش هاي رانج

کوتا، روش هاي چند مرحله اي، دستگاه معادالت و 
 ازي، مسائل مقدار مرزي و روش هاي پرتابه ايخطی س

- ریشه یابی روش هاي دوقسمت کردن، روش فالس - 6
پوزیشن، روش نیوتن رافسون، روش بدست آوردن ریشه 

 ي چندجمله اي ها

مقدمه اي بر حل عددي معادالت دیفرانسیل با مشتقات  - 7
جزئی دسته بندي معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی از 

روش حل و اعمال : معادالت بیضوينوع شبه خطی، 

 :طرح درس به التین
1- Introduction Numerical methods and the art of 

problem solving in engineering, Programming 
and Software, Truncation error and Taylor 
series, Round of Error 

2- Interpolation Lagrange Polynomial 
Interpolation, Cubic Spline Interpolation, 
Curve Fitting and Regression 

3- Numerical Differentiation Finite Differencing 
Formulas and Taylor series, Pade 
Approximation, non-Uniform Grids 

4- Numerical Integration Trapezoidal and 
Simpson’s Rules, Romberg Integration and 
Adaptive Quadrature, Gauss Quadrature, 
Improper and Multiple Integrals 

5- Numerical Solution of ODEs Initial Value 
Problems and Euler methods, Numerical 
Stability, Runge–Kutta Methods, Stiffness and 
Multi-Step Methods, System of ODEs, 
Boundary Value Problems 

6- Root Finding Bisection method, False-position 
method, Newton-Raphson method, Polynomial 
root finding 

7- Numerical Solution of PDEs Classification of 
Second Order PDEs, Elliptic PDEs: 
Discretization and Iterative methods, Parabolic 
PDEs: Implicit vs. Explicit, Stability Analysis 

8- Special Functions Gamma and Beta Functions, 
Bessel Functions 



روش هاي ضمنی و : شرایط مرزي، معادالت سهموي
 صریح، آنالیز پایداري

  توابع ویژه توابع گاما و بتا، توابع بسل و لژاندر -8
  Hydro Power Plan:عنوان به التین  نیروگاهآبی: عنوان به فارسی

 :به فارسیطرح درس 

 آبدرطبیعت - 1

 سدوسازههایهیدرولیکی - 2

 ماشینهایآبی - 3

 معمارینیروگاه - 4

 مخاطراتدرنیروگاههایبرقآبی - 5

  آبوتوسعهپایدار -6

 :طرح درس به التین
1- Water In nutral 
2- Dams and hydraulic strucrtures 
3- Turbomachineiy 

  Advanced Hydraulics:عنوان به التین  هیدرولیکپیشرفته: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

  روشهایمشاهدهامواج - 1
  روشهایتحلیلدادههایاتفاقی - 2
  روشهایتوصیفامواجاقیانوس - 3
  آمارامواج - 4
  امواجخطی - 5
  امواجدرآبهایعمیق - 6
  امواجدرآبهایساحلی - 7
  مدلسازیامواج - 8 

  :طرح درس به التین

  Advanced Gas Dynamics I:عنوان به التین  1دینامیکگازپیشرفته: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 جریانبرگشتپذیر - 1

 موجضربهعمودي - 2

 امواجمایلتراکمیوانبساطی - 3

 حلخطیجریانچندبعدي - 4

 متدمشخصههابرایجریاندایمیدوبعدي - 5

  متدمشخصههادرجریانغیردائمی -6

  :طرح درس به التین

  Advanced Internal Combustion Engines:عنوان به التین  ماشینهاي احتراق داخلی پیشرفته: عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
  ENERGY METHODS:عنوان به التین  روشهایانرژي: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
  مفاهیم عمومی و اصول مکانیک -1
  تیرهاي االستیک و قاب ها -2

  :طرح درس به التین
1-General Concepts and Principle: of mechanics 
2-Elastic Beams and Frames 
3- Method of Calculus of Variations 
4- Deformable Bodies 



  روش محاسبات تغییرات -3
  اجسام تغییر شکل پذیر -4
  تئوري صفحات و پوسته -5
  اصول همیلتون و معادالت الگرانژ و همیلتون -6
  تئوري ارتعاشات -7

5- Theory of Plates and Shells 
6- Hamilton s Principles and its Equations of Lagrange  
and Hamilton 
7-Theory of vibrations 

  Continuum Mechanics (I):عنوان به التین  1مکانیک محیط پیوسته : عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 نظریهمحیطپیوسته: مقدمه -8

 نمادگذاریشاخصی -9

 بردارهاوتانسورها -10
 تبدیلدستگاههایمختصات -11

 سینماتیکمحیطپیوسته -12
  کرنشهایالگرانژیوتانسورکرنش -13

 :طرح درس به التین
1- Introduction: Continuum Theory 
2- The Indicial Notation 
3- Vectors and Tensors 
4- Transformation between Coordinate Systems 
5- Tensors Calculus 
6- Kinematics of a Continuum 
7- Strain Tensor 
8- The Rate of Deformation Tensor and the Spin 

Tensor  
9- Stress 
10- Newtonian Viscous Fluid/ the Elastic Solid 

  ENERGY METHODS:عنوان به التین  دینامیک غیرخطی و آشوب: عنوان به فارسی

 :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی

1- Basic facts about nonlinear systems 
2- Time-dependent dynamical systems 
3- Chaotic dynamics 
4- Bifurcations of equilibria 
5- Near equilibrium dynamics 
6- Nonlinear dynamical systems on the plane 

 
-انتقال حرارت و جرم در محیط -مباحث ویژه: عنوان به فارسی

  هایمتخلخل

 Special Topics- Heat and Mass Transfer in:عنوان به التین
Porous Media  

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
  Special Topics- Biofluid Mechanics:عنوان به التین  مکانیکسیاالتزیستی- مباحثویژه: عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
 Parallel Processing Methods in Numerical:التینعنوان به   روشهاي پردازش موازي در محاسبات عددي: عنوان به فارسی

Analysis  
  :طرح درس به فارسی

 مقدمات و تاریخچه پردازش موازي -1
 آشنایی با لینوکس -2

 ها معماري پردازنده -3

 افزاري مالحظات نرم -4

 پردازش حافظه مشترك -5
هاي  سازي الگوریتم براي پیاده OpenMP استفاده از -6

 مشترك هاي با حافظه محاسباتی در ماشین

  :طرح درس به التین
1- Introductory materials and history of parallel 

processing 
2- Introduction to Linux 
3- Processor architecture 
4- Software considerations 
5- Shared memory processing 
6- Using OpenMP to implement computational 

algorithms on shared memory machines 
7- Introduction to distributed memory machines 
8- Using MPI to implement computational 



 هاي حافظه توزیع شده آشنایی با ماشین -7

هاي محاسباتی در  سازي الگوریتم براي پیاده MPI استفاده از -8
 هاي با حافظه توزیع شده ماشین

 سازي جبر خطی هاي محاسباتی موازي الگوریتم -9

  )توزیع شده در طول ترم(هاي کالسی  کار -10

algorithms on distributed memory machines 
9- Computational algorithms in parallel linear 

algebra 
10- Class works (distributed in the semester) 

  Special Topics- Micro-Nano-Fluidics:عنوان به التین  سیاالت میکرونانو - مباحث ویژه : عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
  

  دروس ساخت و تولید
  التین  فارسی

 & Advanced Computer Aided Design:عنوان به التین  طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر پیشرفته: عنوان به فارسی
Manufacturing  

  :طرح درس فارسی
  CAD/CAMمقدمه اي بر -1
 سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد استفاده در سیستم هاي -2

CAD/CAM  
  آشنایی با انواع پایگاه داده -3
و آشنایی با  CDA/CAM روشهاي انتفال اطالعات در سیستم هاي -4

  استانداردهاي گرافیکی
  بعدي 3مقدمه اي بر مدلسازي هندسی  -5
  مدل سازي سه بعدي سیمی، سطحی، توپر و توپر سطحی -6
  مقدمه بر انواع منحنی ها -7
  Bezierو Hermit ،Cubic Spline تحلیل منحنی هاي -8
  NURBSو B-Spline تحلیل منحنی هاي -9

  آشنایی با تغییرات هندسی پیشرفته مورد استفاده در نرم افزار ها -10
در  G-Code و آشنایی با اصول تولید خودکار CAM مقدمه اي بر -11

  نرم افزارها
  انواع استراتژي هاي ماشینکاري در ماشین هاي کنترل عددي -12
  (CAPP)سیستم هاي برنامه ریزي تولید به کمک کامپیوتر -13
  اصول کنترل تطبیقی در ماشینکاري -14
  (RP and RT)در روشهاي ساخت سریع CAD/CAM کاربرد -15
  Bezierو Hermit ،Cubic Splineتحلیل سطوح  -16
  NURBS و B-Spline تحلیل سطوح -17
  CNCباال بردن بهره وري ماشین هاي  -18
  استفاده از کامپیوتر در طراحی و ساخت قالب ها -19

  :طرح درس التین
1) Introduction to CAD /CAM 
2) Hardware and Sofware of a CAD System 
3) Various Data Base and Data Structure 
4) Product Data Exchange 
5) Introduction to 3D Geometric Modelling 
6) 3D Wire-Frame, Surface, Solid and Solid 

Surface Modelling 
7) Introduction to Curve Equations 
8) Cubic Spline, Hermit and Bezier Curves 

Equations 
9) B-Spline and NURBS Curves Equations 
10) Geometric Transformation 
11) CAM and G-Code Generation 
12) CNC Control Strategies 
13) CAPP systems 
14) Adaptive Control 
15) Application of CAD/CAM in Rapid 

Prototyping and Rapid Tooling 
16) Cubic Spline, Hermit and Bezier surface 

Equations 
17) B-Spline and NURBS surface Equations 
18) Improving the productivity of CNC machine 

tools 
19) Computer aided design and manufacture of 

dies and molds 

  Advanced Non Destructive Testing:عنوان به التین  تست غیرمخرب پیشرفته: عنوان به فارسی

  :التینطرح درس   :طرح درس فارسی



  مقدمه-1
  آشنایی با اصول ارزیابی -2
  هاي غیرمخرب با استفاده از مفاهیم مکانیک شکست و نتایج آزمون-3
  روشهاي پیشرفته التراسونیک -4
  روشهاي مبتنی بر آنالیز مدل -5
  آکوستیک ایمیشن -6
  آزمون حرارتی -7
  آزمون نشت یابی -8
  هولوگرافی -9

  آزمون غیرمخرب قطعات ساخته شده به روش متالورژي پودر -10
  آزمون اتصاالت چسبی -11
  آزمون میکروویو -12
  آزمون رادیوگرافی با نوترون -13
  استفاده از روش رپلیکا در ارزیابی کیفی مواد -14

  Advanced Heat Treatment:عنوان به التین  عملیات حرارتی پیشرفته: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
  کاربردهاي عملیات حرارتی - مقدمه -1
  بررسی فرآیند پیرسختی - مکانیسم هاي جوانه زنی و رشد فازها در فلز -2
  فرآیند تجزیه آستنیت در فوالد و محصوالت آن -3
  بررسی ارتباط بین ریزساختار و خواص مکانیکی در چند نوع فوالد -4
  مطالعه مکانیسم اثر عوامل خارجی بر تضعیف خواص مکانیکی فلز -5

  :طرح درس التین
1) Introduction-applications of heat treatment 
processes 
2) Study of nucleation and growth mechanisms of 
phases in metal- Example: review of age hardening 
3) Austenite decomposition and its products 
4) Investigation of mechanical properties of some 
selected steels in relation with their micro-structures 
5) Study of effect of environmental conditions on 
mechanical properties of metal 

  Grinding Technology:عنوان به التین  زنی سنگ: عنوان به فارسی

  :طرح درس فارسی
  سنگ زنی فرآیند–مقدمه  -1
  ساختار و مشخصات چرخ سنگ ها -2
  تروئینگ، درسینگ و توپوگرافی سطح چرخ سنگ -3
 هندسهوسینماتیکفرآیندسنگزنی -4

 زنی خزشی سنگ -5
 مکانیزم فرآیند سنگ زنی -6
 حرارت و آسیبهاي حرارتی -7

 سنگ زنی استوانه اي -8
 کیفیت سطح و تلرانسهاي ابعادي -9

  ارائه سمینار هاي دانشجویان - 10

  :طرح درس التین
1) The grinding process- introduction 
2) Grinding wheels: composition and properties 
3) Wheel truing, dressing and topography 
4) Grinding geometry and kinematics 
5) creep feed grinding 
6) Grinding mechanisms 
7) Heat and Thermal damage 
8) Cylindrical grinding 
9) Surface texture and tolerance 
10) Case studies----Student seminars 

  SURFACE FINISHING TECHNIQUES:عنوان به التین  روشهاي پرداخت سطوح: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

تشریح و آنالیز بافت سطح و خواص متالورژیکی و مکانیکی  -1
  :طرح درس به التین

1) Surface Texture Analysis & Surface Integrity 



 سطح

 اندازه گیري صافی سطح -2

 آنالیز پارامترهاي اندازه گیري بافت سطح -3
 آنالیز مکانیزم براده برداري از سطح -4

 ايتئوري و فیزیک فرآیند روش پرداخت کاري بشکه  -5

 تئوري و فیزیک فرآیند روش جالکاري با غلتک -6
 تئوري و فیزیک فرآیند روش سنگ زنی -7

 تئوري و فیزیک فرآیند روش پرداخت کاري هونینگ -8

 تئوري و فیزیک فرآیند روش شاب زدن -9
 تئوري و فیزیک فرآیند روش پرداخت کاري الکتروشیمیایی -10

 ئوري و فیزیک فرآیند روش پرداخت کاري با اشعه یونیت -11

ئوري و فیزیک فرآیند روش پرداخت کاري با ذرات ساینده ت -12
 مغناطیسی

تئوري و فیزیک فرآیند روش پرداخت کاري با سیال مگنتو  -13
 رئولوژي

 ئوري و فیزیک فرآیند روش پرداخت کاري با سیال مغناطیسی -14

تئوري و فیزیک فرآیند روش پرداخت کاري با جریان ذرات  -15
 ساینده

رداخت کاري شیمیایی تئوري و فیزیک فرآیند روش پ -16
 مکانیکی

تئوري و فیزیک فرآیند روش پرداخت کاري شیمیایی  -17
 مکانیکی

  مانیتورینگ و کنترل فرآیند هاي پرداخت کاري - 18

2) Surface Roughness Measurement 
3) Surface Finish Characterization 
4) Material Removal Mechanisms 
5) Barrel Finishing 
6) Roller Burnishing 
7) Grinding 
8) Honing 
9) Lapping 
10) Polishing Electrochemical 
11) Ion beam Polishing 
12) Magnetic Abrasive Finishing 
13) Magnetorheological finishing 
14) Magnetic Fluid Finishing 
15) Abrasive Flow Machining 
16) Chemical Mechanical polishing 
17) Chemical Mechanical polishing 
18) Monitoring & Control of surface finishing 
processes 

  Mechatronics (I):عنوان به التین  ١ مکاترونیک: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

 معرفی رشته مکاترونیک -1

کتاب مکاترونیک  7فصل : نیوماتیکی/ عملگرهاي هیدرولیکی -2
 کاربردي

 صحبت راجع به پروژه پایان ترم -3
 PLCکتاب مکاترونیک کاربردیبرنامه نویسی -4

 کتاب مکاترونیک کاربردي 8فصل : سنسورها -5
 اصول مهندسی دقیق -6

چگونگی تهیه سیستم تعامل کاربر با : ابزارهاي مجازي -7
  Labviewماشینبوسیله

 :س به التینطرح در
1) What is Mechatronic 
2) Pneumatic & Hydraulic Actuators 
3) Final Project Description 
4) PLC Programming 
5) Sensors 
6) Principles of Precision Eng 
7) Virtual Instrumantaion 

 Application of Finite Element in:عنوان به التین  کاربرد المان محدود در ساخت و تولید: عنوان به فارسی
Manufacturing Engineering  

  :طرح درس به فارسی
تشریح تفاوت تحلیل المان محدود خطی و غیر خطی و منبع  -1

  :طرح درس به التین
1) Direct Finite Element Method 



 غیر خطی شدن تحلیل المان محدود

تغییر شکل بزرگ، محاسبه کرنش بزرگ، تعریف پیشرفته  -2
انواع کرنش بزرگ ، تعاریف اولیه متغیر هاي المان محدود در 

پالستیک و آنالیزهاي صلب پالستیک، محاسبه -تحلیل االستو
 (Slab Method)تنش و مقایسه آن با روش تختال 

محاسبه تنش، نرخ تغییر شکل و کرنش بزرگ در تحلیل  -3
 ستیک و خزشویسکو پال

معادالت تعادل و کار مجازي، نحوه افزایش بارگذاري نیرویی  -4
 و تغییر مکانی، اساس کار مجازي

  معادالت و ق - 5

2) Elastic Plastic Analysis in Finite Element 
3) Variational Finite Element method 
4) Finite Element Modelling of Manufacturing and 
Production processes 

 Design and Analysis of Multi-Stage: التینعنوان به   طراحی و آنالیز ابزارهاي شکل دهی چند مرحله اي: عنوان به فارسی
Forming Tools  

  :طرح درس به فارسی
تشریح تفاوت ابزار هاي شکل دهی چند مرحله ایی با یک  -1

 مرحله
تشریح و طبقه بندي انواع ابزارها در فرایندهاي شکل دهی چند  -2

 مرحله ایی
معرفی انواع روش هاي آنالیز ابزار هاي شکل دهی چند مرحله  -3

 ایی

 معادالت مربوط به آنالیز ابزار هاي شکل دهی -4

مبانی صدمه و سایش در ابزار هاي شکل دهی چند مرحله ایی  -5
 ر نهاییو تاثیر آن در طراحی قالب و یا ابزا

تشریح و طبقه بندي انواع شکست در ابزار هاي شکل دهی  -6
 چند مرحله ایی

تشریح و طبقه بندي انواع خستگی در ابزار هاي شکل دهی  -7
 ايچند مرحله

 طراحی ابزار هاي شکل دهی در غلتک کاري چند مرحله ایی -8

 طراحی ابزار هاي شکل دهی در فورج -9
 طراحی ابزار هاي شکل دهی در اکستروژن -10

طراحی قالب پیش فرم در فرایند شکل دهی معکوس در فورج  -11
 چرخدنده

طراحی قالب پیش فرم در فرایند شکل دهی معکوس در  -12
 دیسک توربین

 طراحی رولرهاي پیش فرم در فرایند غلتک کاري -13
  طراحی قالبهاي پیش فرم در فرایند شکل دهی حجیم با است -14

  :طرح درس به التین
1) Differences between multistage and single stage 
forming processes 
2) Classification of tooling setup in multi and single 
stage forming 
3) Introduction of different multi-stage forming 
processes 
4) Governing equations in multistage forming 
5) Damage and wear in multistage forming 
6) Fatigue and wear in multistage forming process 
7) Fracture mechanics in multistage forming 
8) multistage forming in extrusion process 
9) Preform design using reverse velocity field in gear 
forming 
10) Backward deformation of turbine disk forging 

 .Computer Aided Process Planning (C. a. P:عنوان به التین  طراحی فرایند ساخت به کمک کامپیوتر: عنوان به فارسی
P)  

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی



 سیستم هاي منسجم کامپیوتري -1

 سیستم هاي طراحی فرایند تولید به کمک کامپیوتر -2

روند منطقی طراحی فرایند تولید به کمک کامپیوتر یک  -3
 محصول

 دقت ماشینکاري -4

تلرانس هاي هندسی و ابعادي و (تفسیر نقشه هاي مهندسی  -5
 )پارامترهاي صافی سطح

 کنترل تلرانس -6

 انتخاب اولیه فرایند تولید -7
 نحوه انتخاب فرایند ماشینکاري -8

 نحوهانتخابماشینابزارتولیدي -9

نحوه انتخاب عمق (طراحی فرایند تولید قطعات تراشکاري  -10
 )برش و پیشروي

نحوه انتخاب سرعت (فرایند تولید قطعات تراشکاري طراحی  -11
 )برشی

نحوه انتخاب (طراحی فرایند تولید قطعات تراشکاري :دوازدهم -12
 )ابزار

نحوه انتخاب قید و (طراحی فرایند تولید قطعات تراشکاري  -13
 )بند

 طراحی فرایند تولید قطعات فرزکاري -14

 طراحی فرایند تولید قطعات سوراخکاري -15
  طراحی فرایند تولید یک قطعهروند کلی تدوین -16

1) Computer Integrated Systems 
2) Computer Aided Process Planing Systems 
3) Logical Design of a process plan 
4) Machining Accuracy 
5) Interpretion of Engineering Drawings ( Geometric , 
Dimensional Tolerances and Surface Roughness) 
6) Tolerance Control 
7) General Selection of Primary Production Process 
8) Selecting detailed methods of production 
9) How to select a machine for the job 
10) The Selection of Depth of cut and Feedrate for 
Turning Operations 
11) The Selection of cutting speed for Turning 
Operations 
12) The Selection of cutting tool fot Turning 
Operations.) 
13) Turning Operation (How to select Jig and Fixture) 
14) Milling Operation 
15) Hole Making Procedure 
16) General Procedure of Process Planing 

 & MACHINE TOOL ELEMENTS:عنوان به التین  طراحی اجزاء وسازه ماشین ابزار: عنوان به فارسی
CONSTRUC. DESIGN  

  :طرح درس به فارسی
 طراحی راهنماهاي خطی و پیچ هاي انتقال قدرت -1

 )اسپیندل( طراحیمحوردواراصلی -2

 محاسبه توان ماشینکاري و نیروهاي برش -3
 ماشین هاي ابزارقواعد چیدمان دور و پیشروي در  -4

  طراحی سازه ماشین ابزار -5

  :التینطرح درس به 
1) Design of Guide-ways and Power Screws 
2) Design of Spindles and Spindle Supports 
3) Calculation of Machining Power Requirements and 
Cutting Forces 
4) Regulation of Speed and Feed Rate in Machine 
Tools 
5) Design of Machine Tool Structure 

  Machining & Tooling Systems:عنوان به التین  ابزارشناسی و ماشینکاري: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
تئوري هاي برش متعامد شامل تئوري هاي ارنست و مرچنت،  -1

پالمر و اکسلی، لی و شافر با فرض ناحیه برش نازك و 
 اصطکاك در برش فلزات -2ضخیم؛

محاسبه  - 3محاسبه زاویه صفحه برش؛ -2تئوري برش مایل؛ -2
محاسبه سرعتهاي برش، جریان براده و صفحه - 4نیروهاي برش؛

 برش

  :التینطرح درس به 



تعیین ماکزیمم درجه حرارت  - 2حرارت در برش فلزات؛ -3
 برروي سطح ابزار

سیستم هاي زوایاي ابزار شامل سیستم هاي انگلیسی، امریکایی،  -4
 ISOو  آلمانی

 تعیین سرعت برشی و عمق و پیشروي بهینه -2اقتصاد تراش؛ -5

 فرزکاري و فرآیندهاي مرتبط با آن -6
 کنترل براده و براده شکن ها -7

 آشنایی با ابزارهاي مختلف -8

  ارتعاشات در ماشینکاري -9
 Scheduling & Production & Quality:عنوان به التین  ریزي و کنترل تولید و کیفیت برنامه: عنوان به فارسی

Control  
  :طرح درس به فارسی

 اصول مدیریت تولید -1

 اصول تصمیم گیري -2

 اصول پیش بینی -3
 )بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت(برنامه ریزي  -4

 )مدیریت پروژه، مدیریت خرید و مدیریت انبار(مدیریت اجرا  -5
 )کنبان(تولید بهنگام  -6
 )کیفیت تضمین کیفیت، مدیریت جامع(کنترل کیفیت  -7

 ابزارهاي کنترل کیفیت -8

  بهبود مستمر و طراحی مجدد فرآیند -9

  :التینطرح درس به 
1) Basics of Production Management 
2) Decision Making 
3) Forecasting 
4) Planning (Long range, Medium range and Short 
range planning) 
5) Executing (Project, Purchasing and Inventory 
management) 
6) Just-in-Time / Kanban 
7) Quality Control (Quality Assurance, TQC and 
TQM) 
8) Quality Control Tools 
9) Continuous Improvement and Business Process 
Redesign 

  Advanced Numerical Control Machines:عنوان به التین  ماشینهاي کنترل عددي پیشرفته: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

 تفاوت هاي ماشین هاي سنتی و کنترل عددي -1

 واحد قدرت ماشین -2
 واحد کنترل سرعت -3

 کنترل خطی بودن حرکت -4
 قطعه/ مکانیزم حرکتی ابزار -5
 قطعه/ وسایل نگهدارنده ابزار -6

 سازه اتصالی -7

 وسائل اندازه گیر حرکت -8
 پایش شرایط ماشین کاري -9

 کنترل تطبیقی، و PLCسیستم کنترل،  -10
 تکنولوژي تولید گروهی و برنامه نویسی قطعات هم خانواده -11
 برنامه نویسی هندسی و پارامتري -12

  تعمیر و نگهداري پیشگیرانه -13

  :التینطرح درس به 
1) Difference between old and new machine tools 
2) Machine Power Unit 
3) Speed Control Unit 
4) Controlling Line of Movement 
5) Tool/work Movement Mechanism 
6) Tool/Work Holding Device 
7) Linking Structure 
8) Positional Transducer 
9) Tool Monitoring 
10) Controller, PLC, Adaptive control 
11) Group Technology, Part family programming 
12) Geometric & Parametric programming 
13) Preventive Maintenance 

  Welding:عنوان به التین  جوشکاري: عنوان به فارسی



 :طرح درس به فارسی

 کلیات -1

 )روش هاي کالسیک( 1-روش هاي جوشکاري -2
 مهندسی مواد در تکنولوژي جوشکاري -3

 عیوب جوشی -4

 قابلیت جوشکاري -5
 2-روش هاي جوشکاري -6

 3-روش هاي جوشکاري -7

 بازرسی جوش -8
 جوشیتنش هاي پسماند  -9

 اعوجاج هاي جوشی -10

 کاربرد روش هاي المان محدود در تحلیل جوش -11
 اصول طراحی سازه هاي جوشی -12
 دستورالعمل اجرا و کنترل کیفی جوش -13

 لحیم کاري -14
  آزمایشات موادي مرتبط با جوش -15

  :التینطرح درس به 
1) Introduction 
2) Welding processes-a 
3) Material engineering 
4) Weld defects 
5) Weldability 
6) Welding processes-b 
7) Welding processes-c 
8) Weld inspection 
9) Welding residual stresses 
10) Welding distortions 
11) FEM analysis in welding 
12) Design of welds 
13) Welding WPS 
14) Brazing 
15) Materail testing of welds 

  Metallurgical Manufacturing Processing:عنوان به التین  متالورژي در تولید: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی
  کتابوجزوهبستهمراجع: روشآزمون -1
–ساخت،ارتباطترکیبشیمیایی -آشناییباروشهایمتالورژي -2

–رفتارکشان–خواصورفتارمکانیکی–خواص -ریزساختار

–روشهایاستحکامدمیآلیاژهایفلزي–رفتارمومسان

 سهمحوریتمرکزتنشتنش
–کرنشحقیقیب - منحنیهایتنشحقیقی - تئوریپالستیسیتهالف -3

 معیارترسکا،فنمیزس:  معیارهایتسلیمبرایموادشکلپذیرشامل

.  رفتارکشانومومسانیکبلورهاوتودههایچندبلورهالف -4
رفتارکشانومومسانتکبلورهاوتودههایچندبلورهدرکشش،فشاروپی

.  ب)  عیوبنقطهایوخطی،لغزش،دوقلوشدن(  چش
 ابرمومسانی -تاثیردمابررفتارکشش،فشاریوپیچشیمواد

 ناهمسانگردي. سختشدنکرنشیموادث. ت -5

 خزش،خستگی،شکست  -6
. استحکامنظریموادب: الف: شکستتردوشکلپذیردرفلزاتوآلیاژها -7

. رشدترکث.  تئوریاوروانت. تئوریگریفیثپ
 چقرمگیشکست. جنبههایآماریشکستتردج

.  لفا:  مباحثمتالورژیکیعملیاتفلزکاري -8
.  کارگرموسردت.  تنشسیالنپ.  طبقهبندیفرایندهایشکلدادنب

.  روانسازیدرتغییرشکلج.  اثرنرخکرنشتغییرشکلث

  :التینطرح درس به 
1) Steels Microstructure &Properties; Honey Comb 
R.W 
2) 
3) 
4) 
5) anisotropy 
6)  
7) fracture toughness 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) Microstracture-perperties correlation of dual phase 
steels, Thermo-mechanical & Heat Treatment Process 



 تنشهایجامانده

. نوردب.  الف: مباحثمتالورژیفرآیندهایمختلفشکلدادنشامل -9
 شکلدادنورقوصفحه.  کشیدنث.  فشارکاریت. آهنگریج

(  ریختهگري -10
وآلیاژهاریختهگریمداوم،اصولطراحیمباحثمتالورژیکیوتولیدفلزات

 سیستمراهگاهیدرریختهگري
 متالورژیپودر -11

تاثیرفرآیندوعملیاتترمومکانیکیبرریزساختاروخواصمکانیکیفوال -12
  مارتنزیتی-دفریت
  Metal Forming:عنوان به التین  دهی فلزات شکل: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

تغییاصولفرآیندهایشکلدادن،مکانیککارکردنفلزات،توزیعتنش، -1
راتجریانکرنش،تأثیرحرارتوسرعتبارگذاري،اصطکاکوروغنکار

 ي

(  پذیریوعواملموثربرآن، شکلمنطقهتغییرفرم،قابلیتشکل -2
anisotropy(ناهمسانگردي 
 : رفتارمکانیکی

 -هایتنشحقیقی منحنی
پذی کرنشحقیقی،سختشدنکرنشیمواد،معیارهایتسلیمبرایموادشکل

:  رشامل
هایچندبل مسانتکبلورهاوتودهمعیارترسکا،فنمیزس،رفتارکشانومو

 : وره

) الف
هایچندبلورهدرکشش،فشارو بلورهاوتوده رفتارکشانومومسانتک

 )ایوخطی،لغزش،دوقلوشدن عیوبنقطه(  پیچش

 - تأثیردماونرخکرنشبررفتارکششی،فشاریوپیچشیمواد) ب
 ابرمومسانی

 :مباحثمتالورژیکیعملیاتفلزکاري -3
) سیالنپتنش) بندیفرآیندهایشکلدادنب طبقه) الف

) اثرنرخکرنشتغییرشکلث) کارگرموسردت
 تنشهایجامانده) روانسازیدرتغییرشکلج

 : مباحثمتالورژیفرآیندهایمختلفشکلدادنشامل -7

) کشیدنث) فشارکاریت) آهنگریج) نوردب) الف
 شکلدادنورقوصفحه

  اصطکاکوروانکاریدرفرایندشکلدهی
4- 

  ساختارتأثیرعملیاتحرارتیبرساختاروخواص،تبلورمجددوتکامل

  :التینطرح درس به 
1) Metal Forming Concepts, Anisotropy 
2) Mechanical Behavior, Super Plasticity 

Metallurgy of Metal Working Process: 
Rolling, Forging, Extrusion, Drawing & Sheet 
Forming, 
 Friction & Lubrication 

3) Metallurgy of Metal Working Process: 
Rolling, Forging, Extrusion, Drawing & Sheet 
Forming, 
Friction & Lubrication 

4) Thermo-mechanical Process 
5) Slab Method Analysis 
6) Drawing 



 تحلیلومکانیکفرآیندهایشکلدادنبااستفادهازتعادلنیرو -5

- 
اکستروژن،فرآیندهایاکستروژن،اکستروژنگرموسرد،آنالیزفرآین

  داکستروژن
: کشش -6

آنالیزفرآیندهایکشش،تنشهایباقیماندهدرمحصوالتمختلفتشکیلش
 ده،کششعمیقوفرمپذیري

- 
آنالیزفرآیناکستروژن،فرآیندهایاکستروژن،اکستروژنگرموسرد،

 داکستروژن

: فشردن -
هممحور،کرنشصفحهیی،نوردکاریفلزات،انواعفرآیندهاینوردکا
ریوانواعنوردها،نوردهایگرموسرد،آنالیزنیروهاومسائلمکانیکینور

  دکاري،قدرتمصرفیدرنوردکاري
  Machine Tool Control & Test Systems:عنوان به التین  سیستمهاي کنترل و آزمایش ماشینهاي ابزار: عنوان به فارسی

  :التینطرح درس به   :طرح درس به فارسی
1) References: VDI/VGQ 3441 VDI/VDE 2617 part 3 
International Standard ISO 230- part 1 to 5 
International Standard ISO 10791-1,3,4,5,6,7 ISO/TC 
39/SC2/WG3 BS4656-38 BS 3800-3 
2) Machine Tools Testing and their Quality Control 1- 
Introduction 1.1- Factors affecting product quality 
Human Errors (this is decreasing by further 
automation) Machine Errors Material inconsistencies 
Manufacturing method and procedure 
3) mbient conditions (Temp.; Pres.; humidity; 
Magnetic, Electrical and electromagnetic Emissions; 
coolant; etc.)(better condition monitoring and 
compensations and also more perfection in protections 
are reducing the influences) Clamping and fixing of 
the tool and workpiece Tool preset and tool wear…. 
1.2-What is Machine Tool Calibration? 1.3-Why 
measure machine performance? 1.4-Statistics 
4) mbient conditions (Temp.; Pres.; humidity; 
Magnetic, Electrical and electromagnetic Emissions; 
coolant; etc.)(better condition monitoring and 
compensations and also more perfection in protections 
are reducing the influences) Clamping and fixing of 
the tool and workpiece Tool preset and tool wear 
5) 1.2-What is Machine Tool Calibration? 1.3-Why 
measure machine performance? 1.4-Statistics …. 
6) 1.2-What is Machine Tool Calibration? 1.3-Why 
measure machine performance? 1.4-Statistics …. 
7) 2.1.2-Controller Errors: Hysteresis Servo mismatch 
Stick-Slip Feed rate Reversal spikes. 
8) 2.3- Environment 2.4-Geometry 2.5-Structure 2.6-
Dynamic Behavior of Machine 2.7-Human Factors. 



9) 3- Machine Tool Testing Methods: 3.1-Static (No 
load or no process). 3.1.1-Positional 
10) 3.1.1.1-Linear axis positioning - Direct old Method 
using length bar, dial indicator, slip gage & rotation 
stop plate on screw - Indirect old Method using length 
bar, dial Indicator, slip gage & rotation stop plate on 
spindle - Microscope & Scale - Michelson Laser 
Interferometer (e.g. Renishaw) - Two frequency Laser 
Interferometer (e.g. HP) 
11) 3.1.1.1-Linear axis positioning - Direct old Method 
using length bar, dial indicator, slip gage & rotation 
stop plate on screw - Indirect old Method using length 
bar, dial Indicator, slip gage & rotation stop plate on 
spindle 
12) - Microscope & Scale - Michelson Laser 
Interferometer (e.g. Renishaw) - Two frequency Laser 
Interferometer (e.g. HP) 
13) 3.1.1.2-Indexing or interpolating rotary axis 
positioning - Auto collimator & precision polygon - 
Laser straighter & precision polygon - Renishaw laser, 
angular reflector & Precision rotary table - Precision 
electronic level & precision rotary table. 
14) 3.1.2-Geometrical 3.1.2.1- Out of straightness of 
guides & motions 3.1.2.2- Angular deviations of 
straight motions 3.1.2.3- Out of flatness of tables 
3.1.2.4- Out of alignment 3.1.2.5- Out of co-axiality 
15) 3.1.2.6- Out of parallelism 3.1.2.7- Out of 
squareness 3.1.2.8- Bed torsion 3.1.2.9- Axial play of 
spindle, center or rotary table 3.1.2.10- Run out of 
spindle, centre or rotary table 
16) 3.1.2.11- Caming of spindle or rotary table 
3.1.2.12- Spindle cone run-out and angular deviations 
3.1.2.13- Angular play 3.1.2.14- Leveling 
17) 3.2- Dynamic (Loaded or in process) 3.2.1-On-
Line 3.2.1.1-Simulation of operation by static or 
dynamic load or by motion - Deflection under force 
and/or torque 
18) - Induced vibrations - Dynamic geometrical 
simulation - Double ball bar of Telescopic LVDT or 
scale type (Renishaw or Heidenhain) - Laser ball bar 
(Optodyne) - Stanimuc Method 
19) 3.2.1.2-Actual operation - Repeatabilities in x, y & 
z directions: a- Tool change b- Spindle head change c- 
Tool adaptor change 
20) d- Workpiece change e- Workpiece adaptor or 
pallet change f- Tool measuring probe g- Workpiece 
measuring probe … 
21) - Deflections measurement under force and/or 
torque - Vibrations a- Under no load while machine is 
on b- Under load of operation 
22) - Noise a- Under no load while machine is on b- 
Under load of operation 
23) - Feed rate a- Linear axis b- Rotary axis 
24) - Feed acceleration and deceleration a- Linear axis 
b- Rotary axis - Spindle speed -Spindle acceleration 



and deceleration 
25) -Field emissions a- Magnetic b- Electromagnetic c- 
Electric -Dust and particle generation 
26) -Fume and chemical gas or vapor generation -
Liquid and solid chemical residues -Dry run repeat 
cycles at least for 8 hours -Power test -Safety and limit 
switches operation 
27) -Machine response to any failure 3.2.2-Off-Line 
3.2.2.1- NAS test 
28) 3.2.2.2- Test Machined Part - Flatness - Roundness 
– Cylindercity 
29) - Screwing - Parallelism 3.2.2.3- Actual Part 
Machined 
30) Measuring Equipment Metrological Requirements 

  Electrophysical Processess:عنوان به التین  ندهایالکتروفیزیکیآیفر: عنوان به فارسی

 :التینطرح درس به   :طرح درس به فارسی
1) References: Morgan Piezoelectric Tamura 
Piezoelectric Vibration Theory Ultrasonic Engineering 
and Applications 
2) Electro-strictive Transducers Magneto-strictive 
Transducers Nontraditional Manufacturing Processes 
Advanced Machining Methods Electro-chemical 
Machining 
3) ULTRASONIC TRANSDUCERS THEORY AND 
APPLICATIONS: Introduction Waves History of 
Ultrasonic Vibration of Simple Discrete Mechanical 
Systems 
4) Equivalent Electrical Oscillating Systems 
Mechanical- Electrical Power of the systems Power 
Balance in a Continuous System without loss Power 
Balance in a 
5) Sound Pressure Level and Intensity Level Electrical 
and Mechanical Theories of Ultrasonic Transducers 
and attachments Equation of vibration in transmitters 
Cylindrical Transmitters 
6) Cylindrical Transmitters Step Transmitters 
Exponential Transmitters Conical Transmitters 
 
7) Theory of Magnetic systems Design of Ultrasonic 
magneto-strictive transducers Piezoelectric Properties, 
behaviors as sensor and actuator Piezoelectric 
Parameters 
8) Effects of heat on Piezoelectric Properties 
Efficiency of Piezoelectric s as sensor and actuator 
Equivalent electrical elements for a continuous 
piezoelectric rod, Vibrating at resonance frequency 
Design of Ultrasonic electro-strictive transducers 

  Sheet Metal Forming Analysis:عنوان به التین  دهی ورقهاي فلزي آنالیز شکل: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 مقدمهایبرروشهایشکلدهیورقهایفلزي -1
  اصولتئوریجریانپالستیکی،کرنشهایبزرگ،ناپایداریکششی -2

  :التینطرح درس به 
1) Different sheet metal forming processes  
2) plasticity: plastic work , Tensile unstability 
3) plasticity: Yield criteria 



 کرنش-معیارهایتسلیم،روابطپالستیکتنش -3

  خمخالص،برگشتفنري: تجزیهوتحلیلعملیاتخمکاري -4

  خمتحتکشش،خمکاریوخمگشایی  -5

  آنالیزغشائیپوستههایدوار -6

  کششعمیقتجزیهوتحلیلعملیات  -7

 بررسیچینخوردگیاالستیکدرعملیاتکششعمیق  -8

  بررسیچینخوردگیپالستیکدرعملیاتکششعمیق -9

 بررسیعملیاتهیدروبالجینگ -10

 بررسیاتساع،گشادکردنسوراخ -11

 تجزیهوتحلیلعملیاتهیدروفرمینگ -12

 استفادهازالمانمحدوددرآنالیزشکلدهیورقهایفلزي -13

 تئوریناپایداري: شکلپذیریورقهایفلزي -14

  منحنیهايتعیینتئوریوتجربی -15

4) Analysis of Bend process- Spring back in 
bending  

5) Bending under Tension, Bending & 
Unbending 

6) Membrane Analysis in deep drawing 
7) Analysis of deep drawing process 
8) Elastic wrinkling of sheet metal in deep 

drawing process 
9) Plastic wrinkling of sheet metal in deep 

drawing process 
10) Analysis of hydro bulging 
11) Analysis of stretch forming/ hole expansion 
12) Analysis of hydro Forming 
13) Using the FEM in Sheet Metal forming 

analysis 
14) Sheet Metal formability study 
15) FLD Theoretical & experimental 

determination of FLD 

  Metal Forming Analysis:عنوان به التین  آنالیز شکل دادن فلزات: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

 فلزاتمروریبرروشهایمختلفشکلدهیحجیم -1
 حالتهایتنش،کرنش،قوانینسیالن -2

معیارهایتسلیم،معادالتمشخصه،کرنشسختی،نرخکرنشوحرارت، -3
 انواعآزمایشهادرتعیینخواصمکانیکی -4

 روشکارایدهآلدرآنالیزفرآیندشکلدادنفلزات -4
 ) الکتروژن،کششسیم(

 کششورق: روشتعادلنیروهاوآنالیزاسلب -5

 کششسیم،آهنگري:  روشتعادلنیروهاوآنالیزاسلب -6
 ،نوردورق:تعادلنیروهاوآنالیزاسلبروش -7

 تئوري: روشکرانهباال -8
 اکستروژنوآهنگري:  روشکرانهباال -9

 بدستآوردنمعادالتحاکم:  روشمیدانخطوطلغزش -10

 اکستروژن،آهنگریو( کاربردروشمیدانخطوطلغزشدرفرایندها -11
(... 

 روشتعیینورسممیدانخطوطلغزش -12

 مقدمهروشالمانمحدود -13

  :التینطرح درس به 
1) Different Bulk metal forming processes 
2) Stress states, Strain & flow rules 
3) Yield criteria,Constitutive equations, strain 

hardening & … Mechanical properties 
4) Ideal work Analysis in metal forming 

(extrusion & wire drawing) 
5) Slab Analysis method,: sheet drawing 
6) Application of Slab Analysis in Wire drawing 

& Forging 
7) Application of Slab Analysis in sheet rolling 
8) (Upper Bound Method (UBM) 
9) Application of UBM in extrusion & forging 
10) Slip line field Methods 
11) Application of Slip line field Method in 

Extrusion & Forging 
12) Drawing of Slip Line Field 
13) Finite element Method  (preface) 
14) Application of FEM in metal forming Analysis 



  یفرآیندهایشکلدهیآنالیزبهکمکروشالمانمحدودوشبیهساز -14
  Metal Coating:عنوان به التین  پوشش فلزات: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی
 اصولخوردگیفلزاتونحوهکنترآلن -1

 فلزيهای پوشش -2
 هایغیرفلزي پوشش -3
  ها هایآزمونپوشش روش -4

 :التینطرح درس به 
1- Principles of corrosion in metals and methods 

of preventing 
2- Met5allic Coatings 
3- Nonmetallic coating 
4- Methods of testing of coatings 

  Automation in Production:عنوان به التین  اتوماسیون در تولید: عنوان به فارسی
  :طرح درس به فارسی

 آشناییبااجزاءومدلسازییکمکانیزمسروو -1

 محرکهاوسنسورهایصنعتی -2

 کنترلرهایصنعتی -3
 انواعرباتهایصنعتی -4

 استراتژیها،تکنولوژیهاوتئوریاتوماسیونصنعتی -5

  پیادهسازییکسلوالتوماسیونبوسیلهتجهیزاتآزمایشگاه -6

  :طرح درس به التین
1- Modeling and design of the components of a servo 
mechanism 
2- Industrial actuators and sensors 
3- PLC 
4- Types of industrial robots 
5- Strategies and technologies of industrial automation 
6- Implementation of an automation cell with the 
laboratory equipments 

  Advanced Hydraulics & Pneumatics:عنوان به التین  ک و نیوماتیک پیشرفتههیدرولی: عنوان به فارسی
 :طرح درس به فارسی

 مقدمه -1
 پمپهایهیدرولیک -2
 عملگرهایهیدرواستاتیک -3

 سیستمهایکنترلشوندهبهکمکپمپ -4

 شیرهایسرو -5
  کنترلسیستمهایسروهیدرولیک -6

 :طرح درس به التین
1- Introduction 
2- Applications, and Concepts 
3- An Introduction to Fluid Properties 
4- Hydraulic Pumps 
5- Hydrostatic Actuation 
6- Pump-Controlled Hydraulic Systems 
7- Hydraulic Control Valves 
8- Hydraulic Control Systems 

  Creep, Fatigue & Fracture:عنوان به التین  خزش، خستگی و شکست: عنوان به فارسی
 :طرح درس به فارسی

 خزشدراجسامتوپرتحلیل -1

 تحلیلخزشدرلوله -2

 تحلیلخزشدرمخزن -3
 تحلیلخستگیدراجسامتوپر -4
 تحلیلخستگیدرسازه -5

 تحلیلخستگیدرلولهنیروگاه -6

 شکستدراجسام -7
 شکستترد -8

 شکستنرم -9

  مدلسازیخزش،خستگیوشکستدرالمانمحدود -10

  :طرح درس به التین
1- Creep Analysis in solid objects 
2- Creep Analysis in pipes 
3- Creep Analysis in vessels 
4- Fatigue is solids 
5- Fatigue in structures 
6- Fatigue in pipes 
7- Fracture in solids 
8- Brittle fracture 
9- Ductile Fracture 
10- Finite Element Modelling of Creep, Fatigue 

and Fracture 

  ADVANCED ROBOTICS:عنوان به التین  رباتیک پیشرفته: عنوان به فارسی
  :طرح درس به التین  :فارسی طرح درس به



 مقدمه و مفاهیم پایه در رباتیک -1

 توصیفات فضایی و تبدیل ها -2

 سینماتیک مستقیم و معکوس -3
 سرعت ها و نیروهاي استاتیک: ژاکوبین -4

 دینامیک -5

 طراحی و تولید مسیر -6
 کنترل موقعیت -7

  کنترل نیرو -8

1- Introduction 
2- Spatial Descriptions and Transformations 
3- Kinematics; Forward & Inverse 
4- Jacobians: Velocities and Static Forces 
5- Dynamics 
6- Trajectory Generation & Path Planning 
7- Position Control 
8- Force Control 

 Selected Topics-Micro Eletromechanical:عنوان به التین  سیستمهاي میکروالکترومکانیکی - مباحث ویژه :عنوان به فارسی
Systems 

  :طرح درس به فارسی
  

  :طرح درس به التین
1- Introduction: What is MEMS, History of 

MEMS 
2- Introduction: MEMS Applications, MEMS 

Market, MEMS Design Methodology, 
Overview of MEMS Processes, Properties of 
Silicon, Materials 

3- Microfabrication: Photolithography 
4- Microfabrication: X-ray and E-beam 

Lithography, Etching 
5- Microfabrication: Surface Micromachining, 

PVD, CVD, MUMPS 
6- Microfabrication: Bulk Micromachining 
7- Setup for Course Projects 
8- Microfabrication: LIGA, CMOS 
9- Clean Rooms, Safety Rules, Fire, Toxicity, 

Acids and Basis 
10- Review of Essential Electrical and Mechanical 

Concepts 
11- Scaling Effects4 (pp. 535-579) • Mechanical 

Resonance, Electrostatics, Electromagnetic 
Actuators, Applications 

12- Electrostatic and Magnetic Sensors and 
Actuators 

13- Thermal Sensors and Actuators 
14- Thermal Sensors and Actuators 

  Fracture Mechanics:عنوان به التین  مکانیک شکست: عنوان به فارسی
  :طرح درس به فارسی

 مقدمه -1
 کلیات -2

 1-تئوریهایپایه -3
 2-تئوریهایپایه -4

 1-مکانیکشکستخطیاالستیک -5

 2-مکانیکشکستخطیاالستیک -6
 3-مکانیکشکستخطیاالستیک -7

  :طرح درس به التین
1- Introduction 
2- General aspects 
3-Theoretical bases 
4-Theoretical bases 
5-Linear elastic fracture mechanics 
6-Nonlinear fracture mechanic 
7- ... 



 4-مکانیکشکستخطیاالستیک -8

 1- شکستتستچقرمگی -9

 1-مکانیکشکستغیرخطی -10
 2-مکانیکشکستغیرخطی -11

 2- تستچقرمگیشکست -12

 رشدترکازطریقخستگی -13
 رشدترکازطریقخزش -14

 مکانیکشکستبارویکردموضعی -15

  برخیمفاهیممهمدیگردرحوزهمکانیکشکست - 16
  Artificial Intelligence & Expert Systems:عنوان به التین  هوشمصنوعیوسیستمهایخبره: عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
  مهندسی جوش

  Engineering of Nuclear Power Plants : التینعنوان به   اي هاي هسته مهندسی نیروگاه -مباحث ویژه: عنوان به فارسی
  :طرح درس به فارسی

اي،  هنگهداري و حمل و نقل مواد سوخت هست: مباحث متفرقه -1
، مقایسـه اقتصـادي بـین    )پسـماند (بازیابی سوخت مصرف شده 

 هاي دیگر اي و نیروگاه هاي هسته نیروگاه

شامل یک بروژه کوتاه و یک پروژه بلنـد میباشـد   : پروژه درس -2
که بررسی دو موضوع در حوزه مهندسی راکتورهاي هسـته اي  

 .را شامل میشود
شکافت هسـته اي و شـرایط   : ايفعالیت راکتورهاي هسته مبانی  -3

هــاي  هــاي عملکــرد نیروگــاه ایجــاد واکــنش زنجیــره اي، روش
انـواع راکتورهـاي   اي،  اي، طراحی و ایمنی راکتـور هسـته   هسته
 اي هسته

هاي آب تحـت فشـار    نیروگاه: اي آب سبک هاي هسته نیروگاه -4
ــی  ــاه(PWR)غربـــ ــار   ، نیروگـــ ــت فشـــ ــاي آب تحـــ هـــ

 .(BWR) هاي آب جوشان غربی ، نیروگاه(VVER)روسی
، (FBR) نیروگـاه هـاي زاینـده سـریع    : هـا  انـواع دیگـر نیروگـاه    -5

ــاه ــده    نیروگ ــک کنن ــا خن ــاي ب ــاه هــاي  (HTGR)ه ، نیروگ
 .(Fusion)حقیقاتی، نیروگاه هاي گدازت

چرخـه سـوخت هسـته اي و    : اي و پسمانداري آن سوخت هسته -6
پسمانداري آن، تولید سوخت هسته اي براي انواع راکتورهـاي  

 پسمانداري سوخت) هسته اي، ج

وضـعیت موجـود،   : اي در کشورهاي مختلف هاي هسته نیروگاه -7
 رانبینی آینده، نیروگاههاي مناسب براي ای پیش

هـاي   تاریخچـه توسـعه نیروگاههـاي هسـته اي، ویژگـی     :تکلیا -8
اي،  هـاي هسـته   بنـدي کلـی نیروگـاه    اي، دسته هاي هسته نیروگاه

 :ح درس به التینطر
1- Other related issues in NPP engineering 
2- Student projects 
3- Fundamentals in NPP 
4- Light water NPP 
5- Other types NPP 
6- Fuels and waste Management 
7- NPP in the world 
8- General 
9- Heavy water NPP 
10- Safety issues in NPP 
11- Safety analyses in NPP 
12- Introduction to fabrication of reactors 



 وضعیت موجود نیروگاههاي هسته اي در دنیا

ــاه -9 ــنگین  نیروگـ ــته اي آب سـ ــاي هسـ ــاه: هـ ــاي آب  نیروگـ هـ
ــنگین ــاه(CANDU)سـ ــت   ، نیروگـ ــنگین تحـ ــاي آب سـ هـ
ــار ــاه(PHWR)فشـــــ ــاي ، نیروگـــــ ــنگین  هـــــ آب ســـــ
 .(BHWR)جوشان

حـوادث احتمـالی هسـته اي و    :هـاي هسـته اي  ایمنی در نیروگاه -10
طبقه بندي آنها، آلودگی و مالحظات زیست محیطی، مقررات 
و سیســـــــــــتمهاي ایمنـــــــــــی، بازرســـــــــــی دوره اي   

 (Surveilance)راکتور
اثر تشعشـع بـر خـواص    : تحلیل هاي ایمنی راکتورهاي هسته اي -11

راکتورهــا، انــواع بارگــذاري و شــوکهاي مکــانیکی فوالدهــاي 
حرارتی وارده بـه راکتـور، مـروري بـر نتـایج برخـی تحلیلهـاي        

 .ایمنی
گـاهی بـه   ن: مروري به مهندسـی سـاخت راکتورهـاي هسـته اي     - 12

ملزومات مـواد و سـاخت راکتـور در اسـتانداردهاي هسـته اي،      
مهندسی مواد راکتورهـا، مـروري بـر تکنولـوژي هـاي سـاخت       

  .راکتورها
 Special Topics (Stress-Analysis & Design:عنوان به التین  )هاي جوش تحلیل تنش و طراحی سازه(مباحث ویژه : عنوان به فارسی

of Welded Structures)  
  :طرح درس به فارسی

مالحظات کلـی در طراحـی مهندسـی،    : اصول طراحی مهندسی - 1
نظر طراحی، انتخـاب مناسـب    ویژگی هاي سازه هاي جوشی از

 مواد، طراحی اتصاالت جوشکاري
تشــریح انــواع تــنش در اتصــاالت : 1-تحلیــل تــنش در جوشــها - 2

 جوشی، تنش هاي پسماند جوشی
، مـدل هـاي تحلیـل جـوش، تحلیـل      :2-تحلیل تنش در جوشـها  - 3

در حــوزه جــوش، تحلیــل تــنش در ) انتقــال حــرارت(حرارتــی 
 (Fillet) جوش نفوذ کامل و جوش نفوذ ناقص

تحلیل استحکام اسـتاتیکی  : طراحی استاتیکی سازه هاي جوشی - 4
، معیار هـاي طراحـی    (Weld factor) جوش، فاکتور جوش

استاتیکی سازه هاي جوشی، طراحی استاتیکی مخازن بر اسـاس  
 .ASME و ENاستاندارد 

ویژگـی هـاي اتصـاالت    : 1-تحلیل خستگی سازه هـاي جوشـی   - 5
سـتگی آنهـا، تحلیـل خسـتگی     جوشی در ارتباط با اسـتحکام خ 

، راهکارهـاي بهبـود    ENسازه هاي جوشی بر اساس اسـتاندارد 
 .استحکام خستگی سازه هاي جوشی

تحلیل خستگی جوش ها : 2-طراحی خستگی سازه هاي جوشی - 6
، تحلیل خسـتگی جـوش هـا بـر      Spot stressبر اساس روش

 :طرح درس به التین
1- Fundamental of structural design 
2- Stress analysis-1 
3- Stress analysis-2 
4- Weld design for static loads 
5- Weld design for fatigue loads-1 
6- Weld design for fatigue loads-2 
7- Fracture analysis of welded structure 
8- Design of welds of resistance welding 
9- Simulation of weld processes 
10- Student projects 
11- General views 
12- Stress analysis-3 



، تحلیل خسـتگی جـوش هـا بـر      Notch stressاساس روش
نیک شکست، تحلیل خستگی جوش ها تحـت  اساس روش مکا

 شرایط تنش چند محوره
پدیـده شکسـت در سـازه    : تحلیل شکست درسازه هاي جوشـی  - 7

هاي جوشی، تحلیل شکست ترد بـر اسـاس مکانیـک شکسـت     
 .خطی، عومل موثر در چقرمگی جوش

مالحظـات  : طراحی اتصاالت جوشکاري مقاومتی نقطه جـوش  - 8
ــنش   ــل ت و اســتحکام در طراحــی جــوش هــاي مقــاومتی، تحلی

 .اتصاالت نقطه جوشی
محاسـبه توزیـع دمـا در منطقـه     : شبیه سازي کـامپیوتري جـوش   - 9

 .جوش، محاسبه تنش پسماند و اعوجاج هاي جوشی
ــروژه درس - 10 ــک ســازه  : پ ــل ی ــروژه درس شــامل طراحــی کام پ

مهندسی جوش بـا رعایـت مالحظـات طراحـی، انتخـاب مـواد،       
 .تعیین ابعادتعیین بارهاي اصلی و فرعی، تحلیل تنش و 

 .کلیاتی در خصوص سازه هاي جوشی، برنامه درس: مقدمه - 11
ــنش در جوشــها  - 12 ــل ت ــاي داراي  : 3-تحلی ــنش در تیره ــل ت تحلی

اتصاالت جوشـی، تحلیـل تـنش در مخـازن تحـت فشـار داراي       
اتصــاالت جوشــی، تحلیــل کمــانش در ســتون هــاي داراي       

  .اتصاالت جوشی
  :عنوان به التین  )متالورژیپیشرفتهاتصاالتجوشی( مباحثویژه: عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
 Advanced Heat Transfer in: عنوان به التین  )انتقال حرارت پیشرفته در مهندسی جوش(مباحث ویژه : عنوان به فارسی

WeldingEngineering  
  :طرح درس به فارسی

 انرژي و انتقال حرارت يمقدمه اي بر قانون بقا -1

 معادله انتقال گرما و نرما لیزه نمودن آن -2

 اصول انتقال گرماي هدایتی در اتصاالت جوشی -3

 بررسی توزیع دما در قوس الکتریکی -4
 حل معادالت توسط روش جداسازي توابع -5

 روش الپالسحل معادالت به  -6

 حل معادالت به روش تقریبی تحایلی -7
  Perturbationبررسی حل معادالت به روش -8

 روش حل معادالت بصورت جسم تکدما -9

 اصول تغییر فاز فلزي و تعیین توزیع دما در اطراف منبع حرارتی -10
 روش محاسباتی -11

 روش المان محدود -12

 اصول انتقال گرماي همرفتی در منطقه جوش -13

  :طرح درس به التین
1- Introduction to energy conservation law and 

heat transfer  
2- Heat transfer equation and normalization 

techniques 
3- Heat conduction transfer in weld joint 
4- Investigation of temperature distribution in 

electric arc 
5- Solution by separation of variables 
6- Solution by laplace transform 
7- Solution by approximate method 
8- Solution by perturbation method 
9- Solution by lamped method 
10- Phase change problem and finding temperature 

distribution around the heat source 
11- Numerical solution 
12- Finite element method 
13- Fundamental of heat convection in weld area 
14- Empirical equations in heat convection and 

their use in weld area 
15- Radiation transfer in welding 



در انتقال گرماي همرفتی و استفاده آنها روابط تجربی و عملی  -14
 براي منطقه جوش

 اصول انتقال گرماي تابشی در منطقه جوش -15
  مبادله گرما میان اجسام غیر سیاه -16

16- Heat exchange between grey bodied 

  Inspection & Quality Control in Welding: عنوان به التین  )بازرسی و کنترل کیفیت جوش(مباحث ویژه : عنوان به فارسی
  :طرح درس به فارسی

روش هاي آزمون و ارزیابی - اجمالی بر مطالب رمرو -1
 -معیار پذیرش - آزمون مخرب - نواقص و عیوب- غیرمخرب

 طرح بازرسی و اجراي آزمون
شرایط -پرسنل بازرسی کننده جوش - مقدمه- بازرسی چشمی -2

 وظایف محوله در بازرسی چشمی -الزم براي بازرسی چشمی

استفاده از  - نوع روش جوشکاري - بوجود آمدن عیوب -3
تشکیل  -تشکیل حفره ها- هندسه، شکل و اندازه هاي خاص

 ا نفوذ کردنعدم ذوب شدن ی -تشکیل ناخالصی ها-نرك ها

 معیار پذیرش جوش -4
  روشهاي پیشرفته ارزیابی جوش -5

 :طرح درس به التین
1- Overview - NDT/NDE methods - 

Imperfections and defects - Destructive testing 
- Acceptance criteria - Inspection and test plan 

2- Visual inspection of welds - Introduction - 
Welding inspection personnel - Condition for 
visual inspection - Visual inspection duties 

3- Weld defects and causes - Weld technique - 
Weld geometry, shape and dimensions - 
Cavities - Cracks - Solid inclusions - Lack of 
fusion or penetration 

4- Weld acceptance criteria 
5- Advanced methods of weld assessment 

  Welding:عنوان به التین  جوشکاري: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

 کلیات -1
 )روش هاي کالسیک( 1-روش هاي جوشکاري -2
 مهندسی مواد در تکنولوژي جوشکاري -3

 عیوب جوشی -4
 قابلیت جوشکاري -5

 2-روش هاي جوشکاري -6

 3-روش هاي جوشکاري -7
 بازرسی جوش -8
 پسماند جوشیتنش هاي  -9

 اعوجاج هاي جوشی -10
 کاربرد روش هاي المان محدود در تحلیل جوش -11

 اصول طراحی سازه هاي جوشی -12

 دستورالعمل اجرا و کنترل کیفی جوش -13
 لحیم کاري -14

  آزمایشات موادي مرتبط با جوش -15

  :التینطرح درس به 
1) Introduction 
2) Welding processes-a 
3) Material engineering 
4) Weld defects 
5) Weldability 
6) Welding processes-b 
7) Welding processes-c 
8) Weld inspection 
9) Welding residual stresses 
10) Welding distortions 
11) FEM analysis in welding 
12) Design of welds 
13) Welding WPS 
14) Brazing 
15) Materail testing of welds 

 & Special Topics (Residual Stresses:عنوان به التین  )تنش پسماند و اعوجاجهاي جوشی(مباحث ویژه : عنوان به فارسی
Deformations Due to Welding)  

 :طرح درس به فارسی

 -معرفی برنامه درس  - :تنش هاي پسماند در سازه هاي جوشی -1

 :التینطرح درس به 



مکانیزم شکل - تغییر شکل پالستیک و تنش پسماند ناشی از آن
عوامل موثر در بزرگی و  - گیري تنش هاي پسماند حرارتی
 توزیع تنش هاي پسماند جوش

به کمک روش روابط  - :تخمین و محاسبه تنش هاي پسماند -2
 به کمک روش المان محدود -مهندسی 

اثر بر  -اثر بر شکست ترد  - :اثر تنش پسماند بر کارکرد سازه -3
 SCC اثر بر -اثر بر کمانش  -استحکام خستگی 

 -رفتار مواد و تاثیر دما در آن  - :رفتار مواد و انتقال حرارت -4

 انتقال حرارت در حوزه جوش
روش کرنش سنجی سوراخ  - :اندازه گیري تنش هاي پسماند -5

 -سایر روش ها  - X-Ray روش -و بررسی استاندارد مربوطه 

 آزمایشگاه اندازه گیري تنش پسماند به روش کرنش سنجی
 :هایتنشگیریوکاهشاعوجاجهایجوشیروش -6

 )PWHT( تنشگیریحرارتی

 تنشگیریمکانیکیوغیره
 راهکارهایپیشگیرییاکاهشاعوجاجهایجوشی

 :اعوجاجهایجوشی -7

 مکانیزمشکلگیریاعوجاجهایجوشی
 عواملموثردراعوجاجهایجوشی
  تخمینومحاسبهاعوجاجهایجوش

  طراحی کاربردي
  Advanced Mathematics (I):عنوان به التین  1 ریاضیاتپیشرفته: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
تابعدلتاتابعگرینحلمعادلهتوسطتابعگرینحسابتغییراتمسائلبامرزثابتم -1

سائلبامرزمتحرکمسائلباگوشهتابعکباشرطروشهایمستقیمتوابععمو
  دبرهمتبدیالتاستفادهازتبدیالتدرحلمعادالتدیفراسیل

  :نطرح درس به التی
1- Delta function Greens function Application of 
Greens function in differential equations Calculus of 
variation Problems with fix boundaries Problems with 
moving boundaries Problems with corner Conditional 
functional Direct methods Orthogonal functions 
Transformations Application of transformations 

  ADVANCED ROBOTICS:عنوان به التین  رباتیک پیشرفته: عنوان به فارسی
  :طرح درس به فارسی

 معرفیرباتها -1
 کاربردرباتها -2

 سینماتیکرباتها -3

 دینامیکرباتها -4
 مسیریابی -5

 کنترلرباتها -6

  حسگرهادرمهندسیرباتیک -7

  :طرح درس به التین
1- Introduction to robots 
2- robots applications 
3- robots kinematics 
4- robots dynamics 
5- path planning 
6- robot control 
7- senors in robotics 

 Composite Technology, Forming Processes:عنوان به التیندهی مواد مرکب و  تکنولوژي تولید و فرایندهاي شکل: عنوان به فارسی



  Lab &  آزمایشگاه
 :طرح درس به فارسی

تعریف و برتریهاي مواد : مقدمه-1مقدمه اي بر مواد مرکب : بخش اول-1
ترکیب و : رزین/ ترکیب مواد مرکب شیشه -2مرکب،انواع مواد مرکب 

ترکیبات -3خواص شیشه ها، زمینه ها براي مواد مرکب شیشه رزین 
قابلیت باال  الیاف با استحکام و: رزین/ دیگرمواد مرکب غیر از شیشه

، Si وBr الیاف کربن و خواص آنها، الیاف آرامید و خواص آنها، الیاف(
( ، الیاف قابلیت متوسط )الیاف مصنوعی با قابلیت باال، الیاف سرامیکی

، الیاف فلزي، الیاف )الیاف پلی استر تافنس باال، الیاف پلی اتیلن تافنس باال
  پنبه کوهی و الیاف گیاهی(طبیعی 

معیارهاي . نقش رزینهاي پوششی و زمینه ها: (نها و زمینه هارزی-2-4
مکانیکی، فیزیکی،شیمیایی، تناسب با (خواص  -اقتصادي: انتخاب زمینه
زمینه پلی استر، رزینهاي گرما : ،رزینهاي گرما سخت)نرمی -محیط کار

خواص (زمینه هاي االستومري، زمینه هاي فلزي....) پلی آمیدها و (نرم
 ، پر کنندها)یائی، قیمت، روشهاي تولید، کاربردهاشیم-فیزیکی

مواد مرکب فلزي، : (کامپوزیتهاي مختلف حاصل از ترکیب مواد-3-5 
مواد مرکب شفاف شیشه اي، سایر شیشه هاي مقاوم به شک، مواد مرکب 

االستومري،مواد مرکب سرامیکی و نانو سرامیکی، مواد مرکب سرامیکی با 
 (4)(یر مواد مرکبنانو لوله هاي کربنی، سا

تقسیم بندي کامپوزیتها بر اساس هندسه و ابعاد الیاف، : ساختارها -4 
پنلهاي ساندویچی، مواد مرکب الیه اي، طراحی قطعات مواد مرکب 

تعیین با در نقاط : (رزین/ رزین، محاسبه قطعات مواد مرکب شیشه/ شیشه
-اربرديتعیین تنش ک -تعیین مواد بر اساس عوامل محیطی -بحرانی

ماتریس، متدولوژي براي / خواص و رفتار الیاف - 7) 2) (ضرایب اطمینان
فوم ها، = 8) 2(جایگزینی یک قطعه از مواد سنتی با یک قطعه مرکب 

، EPDMمکانیزم تشکیل فومها، فوم هاي پلی یورتان، فوم هاي االستومري
، مقدمه اي بر تئوري هایپر EPDM خواص مکانیکی و دینامیکی فومها

  االس
... مواد مرکب پلیمري، سرامیکی و(ساختار و رفتار نانوکامپوزیت ها  -5-9
، مواد مرکب سرامیکی با نانو لوله هاي کربنی، نقش نانو لوله هاي کربنی )

در سایر زمینه هاي مواد مرکب، کاربرد نانو سرامیک در سبک سازي و 
 (2(افزایش مقاومت به ضربه 

قالب گیري تماسی  - 10شکل دهی روشهاي ساخت و : بخش سوم -6
فرایندهاي دستی، قالبگیري پاششی، فرایندهاي تولید (پاشش یا تزریق 

قالبگیري پرسی گرم و ..... متوسط، قالبگیري تزریقی، ماشنیهاي تزریق و
سرد، قالب گیري در فشار کم و سرد، قالب گیري فشاري گرم مرطوب، 

زینها، تقویت کنندها ساخت و شرایط قالبگیري، ابزارهاي مورد استفاده ر

 :درس به التین طرح
1- PART 1—FUNDAMENTALS OF 

CONSTITUENTS FOR COMPOSITES 
MANUFACTURING. Introduction Examples of 
Products Made Using Different Manufacturing 
Techniques General Characteristics of 
Manufacturing Using Composites Functions of 
the Constituents of Composites. Matrix 
Materials. Introduction Different types of Matrix 
Materials and Their Prominence Thermoset 
Matrix Materials Thermoplastic Matrix Fillers, 
Colorants and Other Resin Modifiers Ceramic 
Matrices Metal Matrix 

2- . Reinforcements—Fibers. General Individual 
Filaments Tows Fabrics and Other 
Reinforcement Forms Deformation of a Bed of 
Fibers 

3- Part 2—TECHNIQUES FOR COMPOSITES 
MANUFACTURING. Hand Laminating (or Wet 
Lay-up) and the Autoclave Processing of 
Composites Hand Laminating (or Wet Lay-Up) 
Autoclave Processin 

4-Filament Winding and Fiber Placement Filament 
Winding Fiber Placement Process 

5-. Pultrusion General Materials Combination of 
Other Processes with Pultrusion Factors Affecting 
the Pultrudability of a Composite Component 

6-. Liquid Composite Molding Introduction 
Materials Mold Filling In-Mold Cure 

7-. Long Fiber Thermoplastic Matrix Composites. 
Introduction Materials Preliminary Material 
Combinations (PMCs) Fabrication of the Final 
Product 

8- Lab reports 



 ,SMC, BMCروشهاي(ساخت اجزا : قالب گیري اجزاي مواد مرکب

DMC,TMC ) رزینها، پر کننده ها، کاتالیزورها و افزودنیها، قالب گیري ،
اجزا قالبگیري پیوسته، ساخت ورقهاي موج دار، پولتروژن ، قالبگیري 

 گریز

با استفاده از نرم شکل دهی ورقهاي مواد مرکب گرما نرم  -7-12
روش اجزاي محدود در شکل دهی مواد مرکب، شبیه سازي فرایند :افزار

معادالت، مولفه ها، ماتریس سختی، مدول (کشش عمیق ورقهاي گرما نرم
کششی و برشی، مدل کردن رزین، تغییر ضریب اصطکاك، معادله 

) 2) (تعریف یک پروژه براي دانشجو) ABAQUSمشخصه در نرم افزار
آزمون برش  - 3آزمون کشش  -2آزمون فشار - 1: آزمایشگاه شامل-13

ساخت اجزاء، قالب گیري  -  6و5آزمون عیب یابی ساختاري - 4اي  صفحه
آزمون ضربه - 7) فرایندهاي دستی و تزریق تحت خالء( و الیه چینی 

 *14(سرعت پایین و باال 
  .براي هر آزمایش یک گزارش توسط دانشجو ارائه می شود -8 

 Special Topics- Mechanics of Cellular:ه التینعنوان ب  مکانیکجامداتسلولی: عنوان به فارسی
Solids  

  :طرح درس به فارسی
  آشناییباموادسلولیتعریف،ساخت،خواص،کاربردها -1
 2- 

  ساختارجامداتسلولیساختارسلول،شکلواندازه،دانسیتهنسبی،مشخصهسازي
 3- 

زمکانیکالنهزنبوریهامکانیزمهایتغییرشکلدرالنهزنبوریها،خواصدرصفحهالنه
( ،خواصدرصفحهالنهزنبوریها)بارگذاریمحوري(نبوریها

  ،خواصخارجازصفحهالنهزنبوریها)بارگذاریدوبعدي
4- 

آشناییبافومهاوویژگیهایآنهاساختارفومها،فومهایسلولبازوسلولبسته،روشهایتول
  )آزمونهایتجربی( یدفومها،روشهایمشخصهسازي

( ومهادرفشارمکانیکفومهاسازوکارهایتغییرشکلدرفومها،خواصمکانیکیف -5
کشسانیخطیوغیرخطیوچگالیدگی،فروریزشپالستیکوفرورفتگی،استحکاملهی

،خواصدرکشش،فومهایاالستومر)دگیترد،فروروندگیدرفومهایتردوخستگی
  ي،فومهایمومسانوترد

6- 
اثراتنرخکرنش،دماوناهمسانگردیخواصوابستهبهدماونرخکرنشفومها،ناهمسان

  گردیخواصفوم،بارگذاریچندمحوري
7- 

یدرفومهامکانیزمجذبانرژي،دیاگرامهایطراحی،طراحیوگزینشفومهابجذبانرژ
( رایبستهبندي،بررسیهایموردي

  )طراحیپشتسریصندلی،بستهبندیرایانهکوچک

  :طرح درس به التین
1- intoduction to cellular solids 
2- Structure of cellular solids 
3- Mechanics of Honeycombs 
4- Introduction to Foams and their properties 
5- Mechanics of Foams 
6- Strain rate, temperature and anisotropy effects 
7- Energy absorption in foams 
8- Strain rate, temperature and anisotropy effects 
9- Fracture mechanics in foams 
10- Finite element modelling of foams 
11- Design and properties of sandwich structures 
12- Chancellous Bone 



8- 
تحلیلبرخورددرفومهاحرکتموجدریکمیلهیفومی،برخوردجسمصلببایکمیلهف

  ومیباانتهایگیردار،برخوردجسمصلببایکمیلهفومیآزاد
9- 

کشکستکشسانخطی،تعیینچقرمگیشکستموادفومیتمکانیکشکستدرفومهامکانی
  وسطآزمونتجربی،مدلهایمیکرومکانیکیبرایشکستفومها

10- 
سلولبازوسل(مدلسازیالمانمحدودفومهامدلهایالمانمحدودمیکرومکانیکیفومها

( ،مدلهایمیکرومکانیکیروشهاونتایج)ولبسته
  کشسانی،تسلیم،کمانش،چگالیدگی،بهینهسازیتوزیعچگالیفوم

11- 
اصسازههایساندویچیروشحالالستیسیته،مقدمهایبرتئوریهایپراالستطراحیوخو

فتئوری)روشالمانهایمثلثی،روشپارامترهایمجهول(یسته،تحلیلبارگذاریتماسی
نفوذدرتیرهایساندویچی،طراحیبرایسفتیباکمینهکردنوزن،مقاومتسازههایساند

  )مودهایخرابی(ویچی
13-

ساختاروخواصاستخاستخوانساختاراستخوان،خواصمکانیکیاستخوان،مدلینگ
  وان

  Special Topics (Dynamics of Structures):عنوان به التین  دینامیکسازهها -  مباحثویژه: عنوان به فارسی
 :طرح درس به فارسی

 آشناییبامسائلدینامیکسازه: مقدمه -1
 مروریبرارتعاشاتسیستمهایپیوسته -2

 الگوریتمهایحلمقادیرویژهوشکلمودها -3
 میراییدردینامیکسازه -4
) زمانی(تحلیلپاسخاجباري -5

 سیستمهایچنددرجهآزادیوسیستمهایپیوسته

 هایپیوستهتحلیلپاسخفرکانسیسیستمهایچنددرجهآزادیوسیستم -6

 تحلیلپاسخاتفاقیسیستمهایچنددرجهآزادیوسیستمهایپیوسته -7
بکارگیریتحلیلهایمودال،پاسخاجباري،پاسخفرکانسیوپاسخاتفاقی -8

 برایسازههایچندعضوي

  مدلسازیدینامیکی -9

 :طرح درس به التین
1- Introduction: getting to know to structural 

dynamics problem 
2- Review of vibrations of continuous systems 
3- Eigenvalue and mode shapes solving 

algorithms 
4- Damping in Structural Dynamics 
5- Analysis of Forced vibration response 

(temporal or time) in multi-degree and 
continuous system 

6- Analysis of frequency response in multi-
degree and continuous system 

7- Analysis of accidental vibration response in 
multi-degree and continuous system 

8- Use modal analysis, forced 

  Continuum Mechanics (I):عنوان به التین  1 مکانیکمحیطپیوسته: عنوان به فارسی
 :طرح درس به فارسی

 نالیزتانسورهایکارتزینآ - ١
 سینماتیکاجسامتغییرشکلپذیر - ٢

 اندازهگیرهایتغییرشکل - ٣

 قوانینبقا - ۴

 :طرح درس به التین
1- Analysis of Cartesian tensors 
2- Kinematics of deform-able bodies 
3- Deformation measures 
4- Conservation Laws 
5- Constitutive equations 
6- Fundamentals of fluid mechanics 



 معادالتبنیادي - ۵

 مبانیمکانیکسیاالت - ۶

 حرکتعمومیجسمصلب - ٧
  انتقالدرچارچوبهایمختلف - ٨

7- General rigid body motion 
8- Transformation of frames 

  Robust Control:عنوان به التین  کنترلمقاوم: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی
 مروریبرکنترلکالسیک -1

 مروریبرجبروسیستمهایخطی -2

 وآشناییبانرمهاH2 and H? فضاي -3
 آشناییبامفاهیماساسی -4
 محدودیتهایعملکرديآشناییبا -5

 عدمقطعیتومقاومبودن -6
 تحلیلمیو -7

 بدستآوردنفرمکلیکلیهکنترلرهایپایدارساز -8

 معادلهریکاتی -9
 H2 and LQ کنترلربهینه -10
 H? کنترلر -11

  ارائهمثالکاربردي -12

 :طرح درس به التین
1- An overview on Classical Control 
2- An overview on Linear algebra and Linear 

systems 
3- Norms and H2 and H? Spaces 
4- Basic Concepts 
5- Performance Specification and Limitations 
6- Uncertainty and Robustness 
7- m and m Synthesis 
8- Controller Parametrization 
9- Algebraic Riccati equation 
10- H2 and LQ optimal control 
11- H? control 
12- Design Example 

 Mechanics of Heterogeneous Materials:عنوان به التین  ناهمگنمکانیکمواد: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

 آشناییبااالستیسیتهخطی - 1

 روابطساختاري - 2

 اصالنرژیپتانسیلمکملکمینه - 3

 سازیبهروشهیل همگن - 4

 حدهایپایینوباالیرویسوویت - 5

 تبدیلدوگانه - 6

 تنسورتمرکزکرنش - 7

 هایمرتبهاولوکاربردآنها لمینیت - 8

 بینهایتاشلبیمسئلهذرهدرمحیط - 9

 کاربردهایحالشلبی - 10

 سازیتکرارشونده همگن - 11

 اشترایکمن- اصلتغییراتیهشین - 12

  پاسخترمواالستیکیککامپوزیت -13

 :طرح درس به التین
1- (Linear Elasticity (Kinematics, Force, Material 

Behavior and Geometry 
2- Constitutive Equations 
3- Principle of Minimum Complementary 

Potential Energy 
4- Homogenization a la Hill 
5- Classical Reuss and Voigt Bounds 
6- Duality Transformation 
7- Strain Concentration Tensor 
8- Rank-1 laminates and their applications 
9- Eshelby Inclusion Problem 
10- Applications of Eshelby Solution 
11- (Differential Scheme (or Iterated 

Homogenization 
12- Hashin-Schtrikman Variational Principle 
13- Thermoelastic Response of a Composit 

 Advanced Numerical Methods:عنوان به التین  آنالیزعددیپیشرفته: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 آنالیزخطا+  مقدمهایبرروشهایعددیحلمعادالت - 1

  :طرح درس به التین
1- An introduction to numerical methods- error 

analysis 



 )معادلهبافرمعمومی( روشهایحلعددیتکمعادلهجبریغیرخطی - 2

 )معادلهبافرمچندجملهاي( روشهایحلعددیتکمعادلهجبریغیرخطی - 3

حلعددیسیستمهایمعادالتخطیوغیرخطیومقدارویژهروشهایمستقیمو - 4
 تکرار

 -  بزیر -  چندجملهایهایاسپالین(  روشهایدرونیابیوبرونیابی - 5
 )حداقلمربعات -  بیاسپالین

 چندجملهایهایدرونیابیوبرونیابینیوتنیوالگرانژي - 6

 مشتقوانتگرالعددیباتخمینهایاولیهومرتبهباال - 7

 روشهایانتگرالگیریمرکب+  حلعددیانتگرالباتوابعتقریب - 8

 -  الگر -  الگرانژ -  سریچبیشف( حلعددیانتگرالباکمکسریها - 9
 )هرمیت

) مسائلمقداراولیه( حلعددیمعادالتدیفرانسیلمعمولی - 10
 روشهایتکوچنداستپ

) رمرزيمسائلمقدا( حلعددیمعادالتدیفرانسیلمعمولی - 11
 روشهایشوتینگوتفاضلهایمحدود

 )مسائلبیضوي( حلعددیمعادالتدیفرانسیلپارهاي - 12

 )مسائلسهموي( حلعددیمعادالتدیفرانسیلپارهاي - 13

 )مسائلهذلولوي( حلعددیمعادالتدیفرانسیلپارهاي - 14

 مروریبرروشهایدیگرحلمعادالتدیفرانسیلپارهایدرمقاالت - 15

  مقدمهایبرروشالمانهایمحدود -16

2- Non-linear algebraic equations methods 
(general eq) 

3- Non-linear algebraic equations methods 
(polynomial eq) 

4- System of linear and nonlinear equations plus 
eigenvalue problems direct and iterative 
methods 

5- Interpolation and extrapolation methods 
(Spline – Bezier – B-spline - Least squares) 

6- Interpolation and extrapolation polynomials 
(Newtonian and Lagrangian) 

7- Numerical integration and differentiation first 
and higher order estimates 

8- Numerical integration using approximate 
functions + composite integration formulas 

9- Numerical integration using Gaussian 
quadratures 

10- Numerical solutions for ordinary differential 
equations (IVP) single and multi-step methods 

11- Numerical solutions for ordinary differential 
equations (BVP) shooting method and finite 
difference 

12- Numerical solutions for partial differential 
equations (elliptic eq.) 

13- Numerical solutions for partial differential 
equations (parabolic eq.) 

14- Numerical solutions for partial differential 
equations (hyperbolic) 

15- Other solution methods for PDEs in literature 
(FEM - DQ - GDQ - EKM - ....) 

16- Introduction to finite element method 
 Advanced Automatic Control:عنوان به التین  کنترلخودکارپیشرفته: عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
1- Introduction 
2- State Space Modeling Analysis ,State Space 

Description: Non Linear and Linear Systems 
,Linearization and State Variable Selection 
,Solution of State and Output equations Realization 
Theory 

3- Realization Theory 
4- Compensator Design,Disturbance Rejection 

,Tracking Systems ,Noise Elimination where to 
place the poles 

5- Optimal Control Design ,Formulation of Optimal 
Control Problem ,Formulation of Optimal State 
Feedback Control: A Solution Based on The 
Riccati Equation Optimal Observers: The Kalman 
Filter 

6- Stability Analysis ,Basic Stability Definitions 
,Lyapunov: The First Method (Linearization and 
Stability),Lyapunov: the Second Method Lyapunov 

 Advance Dynamics:عنوان به التین  دینامیکپیشرفته: عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین :طرح درس به فارسی
1- Coordinate Systems 



 دستگاه هاي مختصات - 1

 دوران چارچوبه مختصات - 2

 حرکت نسبی - 3

 مجموعه ذرات - 4

 ممنتوم خطی و زاویه اي - 5

 کار و انرژي - 6

 قیود و فضاي کاري - 7

 جابجایی و کار مجازي - 8

 اصل کار مجازي - 9

 معادالت الگرانژ - 10

 سینماتیک جسم صلب - 11

 دینامیک جسم صلب - 12

  معادالت همیلتون -13

2- Rotation of Coordinate Frame 
3- Relative Motion 
4- System of Particles 
5- Linear and Angular Momentums 
6- Linear and Angular Momentums 
7- Constraints and Configuration Space 
8- Virtual Displacement and Work 
9- Principle of Virtual Work 
10- Lagrange Equations 
11- Kinematics of Rigid Body 
12- Dynamics of Rigid Body 
13- Hamiltonian Equations 

 Elasticity (I):عنوان به التین  1االستیسیته : عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 ،تعریف تانسور کرنش ،تعریف کلی ازدیاد طول نسبی - 1

کرنش هاي اصلی و کوسینوسهاي هادي مر بوط به کرنش 
دوران الملن حجمی و رابطه  ،)جهات اصلی(هاي اصلی 

تئوري  ،تغیرشکل همگن ،آن با گرادیان تغیر مکان
شرایط سازگاري ،کرنشهاي کوچک و زوایاي دوران کوچ

در تئوري کالسیک تغیر مکان هاي کوچک و سینماتیک 
 اجسام تغیر شکل پذیر

 ،تنش در یک نقطه در جسم سه بعدي ،تعریف کلی تنش - 2
انتقال  ،خاصیت تانسوري تنش ،تنش در صفحه مورب

تنشهاي  ،مولفه هاي تنش در دوران محورهاي مختصات
 ،تانسور تنش انحراف و متوسط ،تنشهاي غیر متغیر ،اصلی

معادالت دیفرانسیل حرکت جسم تغیر  ،تنش هشت وجهی
 شکل پذیر نسبت به محورهاي اویلري

رفتار االستیک و غیر  ،معادالت االستیسیته سه بعدي - 3
رابطه مولفه هاي  ،تابع دانسیته انرژي ،االستیک یک جسم
، قانون کلی هوك ،انرژي کرنش تنش با تابع دانسیته

 ،دانسیته انرژي کرنش براي اجسام ایزوتروپ االستیک
معادله  ،معادالت ترمو االستیسیته، حالت هاي خاص تنش

 دیفرانسیل هدایت حرارت

معادالت  ،تئوري مجزاء براي مسائل تعادل االستیسیته - 4

  :طرح درس به التین
1- Theory of Deformation 
2- Theory of Stress 
3- Three Dimensional Equations of Elasticity 
4- Uniqueness Theorem for Equilibrium Problem of 

Elasticity 
5- Fundamentals of Thermoelasticit 
6- Plane Theory of Elasticity in Rectangular Cartesian 

Coordinates 
7- Plane Theory of Elasticity in Polar Coordinates 



مسائل  ،االستیسیته بر حسب مولفه هاي تغیرمکان
 ،روش نیمه معکوس - عدي مقدماتیاالستیسیته سه ب

اصول انرژي در  ،پیچش میله با مقطع مدور ثابت
 )تئوري کاستیگلیانو(اصل تنش مجازي  ،االستیسیته

بررسی مقدماتی مسائل تنش حرارتی برحسب یک و دو  - 5
معادالت ، حرارت - کرنش - روابط تنش ،متعیر

توزیع تنش متقارن  ،ترمواالستیک برحسب تغیرمکان
دالت سازگاري ترمواالستیک برحسب مولفه معا ،کروي

 )میشل- روابط بلترامی(هاي تنش و دما 

 ،تئوري االستیسیته صفحه اي نسبت به محورهاي کارتزین - 6
 ،تابع تنش ایري برحسب توابع هارمونیک ،تابع تنش ایري
 حل مسائل تیر

 ،تئوري االستیسیته صفحه اي نسبت به محورهاي قطبی -7
، تابع تنش ایري برحسب توابع هارمونیک ،تابع تنش ایري
  حل مسائل تیر

 Vibration of Continuous Systems:عنوان به التین  ارتعاشات سیستمهاي ممتد: عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
معادالت حرکت : مروري بر سیستم هاي چنددرجه آزادي - 1

سیستم دودرجه آزادي، تحلیل ارتعاشات آزاد سیستم 
غیرمیرا دودرجه آزادي، سیستم پیچشی، کوپلینگ 

مختصات و مختصات اصلی، تحلیل ارتعاشات اجباري، 
سیستم هاي نیمه معین، معادالت حرکت سیستم چنددرجه 

گرانژ، مسائل مقادیر ویژه، آزادي، ضرایب اثر، معادالت ال
تعامد مودها، مقادیر ویژه تکراري، ارتعاشات آزاد سیستم 

هاي غیرمیرا، ارتعاشات اجباري سیستم هاي غیرمیرا، 
 ارتعاشات اجباري سیستم هاي میراشده ویسکوز

روش دانکرلی، : روش هاي محاسبه فرکانس هاي طبیعی - 2
مایکل روش ریلی، روش هولتزر، ماتریس انتقال، روش 

 ...اشتاد و 

تعامد : مباحث تکمیلی سیستم هاي چند درجه آزادي - 3
مودهاي سیستم هاي میرا، روش تکرار، پایداري سیستم 

 هاي ارتعاشی، مسائل مقادیر ویژه خودهمراه

ارتعاشات عرضی طناب، : ارتعاشات طناب، میله و تیر - 4
تکنیک متغیرهاي از هم جدا، ارتعاشات طولی میله، 

شی محور، ارتعاشات عرضی تیر اویلر ارتعاشات پیچ

  :طرح درس به التین



برنولی، اثر تغییرفرم برشی و اینرسی دورانی، اثر نیروي 
محوري، مسائل مقادیر ویژه در سیستم هاي پیوسته، 

معادالت الگرانژ سیستم پیوسته، ارتعاشات اجباري غیر 
 ، بارهاي متحرك)تحلیل مودال(میرا 

هامیلتون روش  :مباحث تکمیلی سیستم هاي پیوسته - 5
، روش هامیلتون )مسائل مقادیر مرزي طناب، میله، محور(

 براي ارتعاشات عرضی تیر، سیستم هاي پیوسته خودهمراه

معادالت ارتعاشی غشاء، غشاء هاي : غشاء، ورق و پوسته - 6
مربع مستطیلی، غشاء هاي دایروي، معادالت ارتعاشات 

 عرضی ورق، ورق مستطیلی، ورق دایروي

مجزاسازي  :براي سیستم هاي پیوستهروش هاي تقریب  -7
ریتز، روش - سیستم پیوسته، ضرایب ریلی، روش ریلی
  مود هاي فرضی، روش هاي باقیمانده وزنی

 Vibration of Continuous Systems:عنوان به التین  ارتعاشات سیستمهاي ممتد: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

 پایه دینامیکمروري بر مفاهیم  - 1

 حساب تغییرات - 2

 مروري بر مفاهیم دینامیک تحلیلی - 3

 معادالت الگرانژ - 4

 اصل تعمیم یافته همیلتون - 5

 مسئله مقدار مرزي براي تار، ستون و شفت - 6

  مسئله مقدار مرزي براي تیرهاي خمشی - 7

  :طرح درس به التین
1- Review of the Newtonian Dynamics 
2- Calculus of Variation 
3- Review of the Analytical Dynamics 
4- Lagranges Equations of Motion 
5- Hamiltonians Principle 
6- The Boundary-value Problem for Strings, Rods and 
Shafts 
7- The Boundary-value Problem for Beams in Bending 

 Optimal Control:عنوان به التین  کنترل بهینه: عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

 مقدمهایبربهینگی -1

 برنامهریزیپویا -2
 حسابتغییرات -3

 سیستمهایبهینهخطی -4
  سیستمهایبهینهغیرخطی -5

  :طرح درس به التین
1- Introduction to optimization 
2- Dynamic Programming 
3- Variational Calculus 
4- linear optimal Systems 
5- Nonlinear Optimal Systems 

 Selected Topics-Advanced Engineering:عنوان به التین  مباحث ویژه ـ مهندسی آکوستیک پیشرفته: عنوان به فارسی
Acoustics 

  :طرح درس به فارسی
: سیستمهایارتعاشیساده -1

اصوالرتعاشات،موجهایعرضیدرریسمان،معادلهموجیکبعدیوحآل
نامحدودوباطولمحدون،بازتابدرمرز،ارتعاشاجبارییکریسمانباطول

د،مودهاینرمال،انرژیارتعاشاتریسمان،هارمونیکها،ارتعاشاتطولیمیل

  :طرح درس به التین
 



ه،معادلهموجطولی،اثرشرایطمرزیمختلف،ارتعاشاتطولیاجباریمیل
 ه،ارتعاشاتعرضیتیر،معادلهموجعرضی

: معادلهموجآکوستیکوحلهایسادهآن -2
معادلهحالت،معادلهپیوستگی،معادلهنیرو،معادلهخطیموج،سرع

،موجتختهارمونیک،دانسیتهانرژي،شدتآکوستیکی،تصوتدرسیال
امپدانسآکوستیکیمخصوص،مقیاسهایدسیبل،موجهایکرویواستوان

 هاي،معادلهموجغیرهموژن،منبعنقطهاي

 انتقاالزیکسیالبهسیالدیگر: بازتابوانتقال -3
 ،انتقالدرونیکسیال)تابشنرمال(
 ،انتقاالزیکسیالبهسیالدیگر)تابشنرمال(
 کیویژهنرمال،بازتابازسطحجسم،امپدانسآکوستی)تابشمایل(
 ،روشتصویرها)تابشنرمالومایل(

: تشعشعصوت -4
تشعشعازکره،منبعخطپیوسته،تشعشعازیکپیستونمسطحدوار،امپدان

 ستشعشع
: جذبصوتواتالفصوت -5

جذبازویسکوزیته،سرعتصوتمختلط،جذبازهدایتحرارتی،ضریبج
ذبکالسیک،جذبدرسیاالت،افتویسکوزدردیوارصلب،افتدرلولها

 یپهن
 جاذبصوتمواد -6

: انتشارصدادرلولهها،رزوناتورهاوفیلترهایآکوستیکی -7
رزونانسدرلولهها،تشعشعقدرتازلولههایباز،اسلوبهایموجایستا،جذب
صدادرلولهها،رزناتورهلمهولتس،امپدانسآکوستیک،بازتابوانتقال

 موجهادرلولهها،فیلترهایآکوستیکی
: انتشارصدادرمحفظهها -8

روي،هدایتکنندههامحفظهمکعبمستطیلی،محفظههایاستوانهایوک
 یموجبامقطعثابت،منابعدرمحفظههاوهدایتکنندهها

: نوفه،شناساییسیگنالوشنوایی -9
سطوحوباندهایصدا،ترکیبسطوحباندهاوتُنها،شناساییسیگناله/نوفه

 ادرنوفه،حدشناسایی،ویژگیهایاساسیشنوایی،سطحبلندیصدا
: آکوستیکمحیطی -10

 ... وزنهایسطوحصدا،منحنیهایترازشصدا،معیارهاینویزمحیطیو

: آکوستیکزیرآب -11
سرعتصوتدردریا،اتالفانتقالصوت،پدیدههایشکست،کانالهایصوت

  ي
 Special Topics (Design for manufacture:عنوان به التین  )طراحی براي ساخت و همبندي(مباحث ویژه :عنوان به فارسی

and assembly) 
 :طرح درس به التین :طرح درس به فارسی



 و همبندياهداف طراحی براي ساخت  -1

 اصول طراحی محصول براي همبندي با روش دستی -2

 اصول طراحی محصول براي همبندي ماشینی و استفاده از ربات -3
 فرآیند پذیري مواد فلزي و غیر فلزي براي ساخت -4

ارزیابی  -5
هایقابلیتتولیدوقابلیتهمبندیقطعاتوتعیینریسکتولیدمحصو¬شاخص

 ل

 ,MMC مفاهیم - ISO-GD&T استاندارد تلرانس گذاري -6

LMC , RFS , DRF -  ،مبناها بر اساس خطوط مجازي، لبه ها
مستوي بودن سطوح و . سطوح و یا ویژگیهاي ابعادي قطعات

تلرانس گردي ، مخروطی و استوانه اي ،  - ارتباط زاویه اي 
 پروفیل ها، تقارن ، هم مرکزي و خارج مرکزي

 - کب مبناها در تعیین موقعیت سوراخها و کنترل پروفیلهاي مر -7
 هایگروهیوترکیبی¬تعیین تلرانس موقعیت با ویژگی

 - سازیبرداریابعادقطعاتدرتعیینتلرانسبعدهمبندي¬مدل -8
 تخصیصتلرانسابعادیبرایبهینهسازیهزینهکلی

 طراحی قطعات براي ماشینکاري -9

 گریدرماسه¬طراحی براي ریخته -10
 طراحی براي شکل دهی ورق هاي فلزي -11
 طراحی براي دایکست قطعات فلزي -12

 حی براي ساخت با روش متالورژي پودرطرا -13
 داغ) کوبش( دهیبهروشآهنگري¬طراحی براي شکل -14

  دهی¬طراحی قطعات پلیمري براي قالبگیري و شکل -15

1- Design Goals for Manufacture and Assembly 
2- Principals of Product Design for Manual 

Assembly 
3- Principals of Product Design for Automatic 

and Robotic Assembly 
4- Processability of metals and non-metals 
5- Process Capability Evaluation of Manufacture 

and Assembly for Risk Control 
6- ISO-GD&T - Concepts of MMC, LMC , RFS , 

DRF- Virtual Lines- Dimensional and 
Geometrical Tolerances of all types for 
Accuracy and Precision 

7- Datum Reference Frames for Location and 
Positional Tolerances of Groups of Holes and 
Profiles 

8- Direct Linear Method for Kinematic Feature 
Analysis of Assemblies -Tolerance Allocation 
for Minimum Cost 

9- Part Design for Machining 
10- Part Design for Sand Casting 
11- Design for Sheet Metal Forming 
12- Design for Metal Die-Casting 
13- Design for Metal Powder Pressing and 

Sintering 
14- Design for Hot Forging 
15- Designing Polymeric Components for 

Injection Molding 

 Experimental Stress Analysis:التینعنوان به   تحلیل تجربی تنش:عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 اصوالالستیسیته -1

 استرینگیجها -2

 کاربرداسترینگیجهاوسنسورها -3
 فتواالستیسیتهعبوري -4
 فتواالستیسیتهپوششی -5

 روشهایماره -6
 هلوگرافی -7

 اندازهگیریوادادگیتنش -8

 مدلسازینمونههایآزمایشگاهی -9
  جمعآوریاطالعاتدرکامپیوتر -10

  :طرح درس به التین
1- Principles of elasticity 
2- Strain gages 
3- The application of strain gages and sensors 
4- Photoelasticity 
5- Photoelasticity coating 
6- Moire techniques 
7- Holographic 
8- Stress relaxation measurement 
9- Modeling laboratory samples 
10- Computer data acquisition 

 Finite Elements:عنوان به التین  المانهاي محدود :عنوان به فارسی

 :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
1-Finite Element Formulation for one-Dimensional 



 روشالمانمحدودبرایمسائلیکبعدي -1

 روشالمانمحدودبرایمسائلچندبعدیتکمتغیره -2

 روشالمانمحدودبرایمسائلچندبعدیتکمتغیره -3
 االستیسیتهخطی - روشالمانمحدودبرایمسائلبرداري -4

 مقدمهایبرروشالمانمحدود -5

 سیستمهایمجزاروشحلمستقیمبرای -6
 فرمقویوضعیفبرایالمانهاییکبعدي -7

 المانتیر -8

 المانصفحهاي -9
 توابعتقریب،وزنیوروشگوسدرالمانهاییکبعدي -10

 فرمقویوضعیفبرایمسائلچندبعدییکمتغیره -11

 توابعتقریب،وزنیوروشگوسبرایمسائلچندبعدي -12
  مدلسازیبهوسیلهنرمافزارهایتجاري -13

Problems 
2- Finite Element Formulation for Multidimensional 
Scalar Field Problems 
3- Finite Element Formulation for Multidimensional 
Scalar Field Problems 
4- Finite Element Formulation for Vector Field 
Problems - Linear Elasticity 
5- Introduction to Finite Element Method 
6-Direct Approach for Discrete Systems 
7- Strong and Week From for one-Dimensional 
Problems 
8-Beam Element 
9-Plate Element 
10-Approximation of Trial Solutions, Weight 
Functions and Gauss Quadrature for one-Dimensional 
Problems 
11-Strong and Weak Forms for Multidimensional 
Scalar Field Problems 
12-Approximation of Trial Solutions, Weight 
Functions and Gauss Quadrature for Multidimensional 
problems 
13-Modelling with Commercial Finite 
ElementProgram 

 Plasticity:عنوان به التین  پالستیسیته :عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
 Thermoelasticity:عنوان به التین  ترمواالستیسیته :عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
 FINITE ELEMENTS (II):عنوان به التین  2روش اجزا محدود  :عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین  :به فارسیطرح درس 
 Mechanical Behavior of Materials:عنوان به التین  رفتار مکانیکی مواد:عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 :مقدمه -1

 مروریبرریزساختارمواد -1
پیوندها،دستهبندیمواد،موادجدید،الکتروندرفلزات،ساختارهایبل(

 ...)وریفلزاتوآلیاژهاو

: مکانیکیموادشاملمروریبررفتار -2
مکانیزمهایتغییرشکالجسام،تنشهاوکرنشهایجزیی،روابطمشخصهب
رایکرنشهایبسیارکوچکاالستیک،مکانیزمهایجابجایی،تغییرشکل

  ....پالستیکدرموادکریستالیو
 فصالول -2

 توصیفتغییرشکلپالستیکفلزاتخالص

: اصولبررسیتغییرشکلپالستیک،آزمونهایمکانیکیاصلیشامل - 
ترد،شکستنرم،ضربه،مدلهایپیچشیشکست،خستکشش،سختی،شکست

... گی،خزش،اصطکاکوسایش،ریزخراشسنجی،پیلتستو

  :طرح درس به التین



مکانیزمهایتغییرشکلفلزات،تغییرشکلپالستیکتکبلورها،تغییرشکلپالستی
  کپلیکریستال،دینامیکنابجاییها،اثردماوسرعتتغییرشکل،اثرسایرعوامل

 فصلدوم -3
 صاولینمرحلهازتغییرشکلپالستیکحداالستیکفلزاتخال

   - 
مقدمه،توصیفدراشالتمییکبلورتحتتنش،حداالستیکماکروسکپی،ترمو

  دینامیکلغزشفعالنابجایی
 فصلسوم -4

 سختشدنباکارسردبلورهایخالص
 ،لغزشخطیپلیکریستال)مرحلهاول(مقدمه،لغزشآسانپلیکریستال -  
) مرحلهدوم(

،حالتفلزاتمکعبمرکزپر،سختشدنبا)مرحلهسوم(،فلزاتمکعبمرکزوجهپر
  بلورهاییونیکارسرد

 فصلچهارم -5

 سختشدنبامحلولهایجامد
  - 

مقدمه،یادآورینتایجتجربی،اندرکنشیکنابجاییویکناخلصیثابت،واکنشی
کنابجاییثابترویناخالصیهایمتحرك،خواصمکانیکیمحلولهایجامددردما

 یپایین،نابجاییوناخالصیدرحرکت
 سایرسختکنندهها

 - 
ستقیم،اثرتوزیعانکلاندرکنشسختکنندهمستقیم،اندرکنشسختکنندهغیرم

  وژنها،حالتدرصدحجمیفازتوزیعشدهمرتبطباسختشدنالیاف
 فصلپنجم -6
 بازیابی،تبلورمجددورشددانهها -

 حالتکارشدهوبازیابی،تبلورمجدداولیه،رشددانه،بافتبلوریدرآنیل

 شکلدهینیمهجامد -
تیکسوفرمینگ،رئوکس(ویژگیها،روشهایشکلدهیقطعاتدرحالتنیمهجاند

 ،تولیدمواداولیهغیردندریتی)،رئومولدینگتینگ،تیکسومولدینگ

  فصلششم
 خزش -7
 - 

مقدمه،کلیاتخزش،اثرریرساختارنابجاییبرخزش،توصیففرایندیخزش،م
 دلتئوریخزش،فوقاالستیسیته

 شکست

- 
مقدمه،توصیفمدهایشکست،معیارهایشکستترد،شکستصفحاتنرم،بررس
یماکروسکپیشکست،توصیفناحیهپالستیکدرسرترك،اثرشرایطشکستب



  پذیري،اثرریزساختارفلزاتبرشکسترضربه
 خستگی -8

- 
استفادهازدادههایآزمونخستگی،حالتمیکرو:تعریف،حالتماکروسکپی

: تغییرساختارباخستگی،حالتتئوري: سکپی
مکانیزمهاومدلها،فاکتورهایآندورانس،استحالهفوالدهایضدزنگتحتبار

  واثرآنبرمقاومتخستگی
 فصلهفتم -9

 استحالهفلزات
- 

مکانیکیفلزاتطیتغییرشکلگرم،اثرتغییرشکلگرمبرساختارفلزامقدمه،رفتار
ت،آهنگریپذیري،ویژگیهایکلیشکلدهیسرد،کششعمیق،شکلدهیسردم

  حصوالتغیرنازك
 فصلهشتم -10

 سازههایهوشمند
- 

پیدایشورشدسازههایهوشمند،موادوسازهچندمنظوره،مجتمعسازیمواد
واد،رشدترکدرمFGMوسازههاباخواصمتغیر،آلیاژهایحافظهدار،مواد

FGMسرامیکهایضربهپذیر،سرامیکهایپیزوالکتریک،سیاالتالکترورئو،
لوژیک،سیاالتمگنتورئولوژیک،موادمگنتواستریکتیو،موادمرکبپلیمر
یرساناییونی،فیبرنوري،عملگرهایسیاالتی،تحریکهایفرکانسباال،انتخابع

 ملگرهاوحسگرها،نانومواد
اوسازههای،سازههایهوشمنددرمیکروسیستمها،ماشینه)تولیدوکاربردها(

  مقاومدربرابرخطا
 فصلهشتم -11

 سازههایهوشمند

- 
پیدایشورشدسازههایهوشمند،موادوسازهچندمنظوره،مجتمعسازیمواد

،رشدترکدرموادFGMوسازههاباخواصمتغیر،آلیاژهایحافظهدار،مواد
FGMسرامیکهایضربهپذیر،سرامیکهایپیزوالکتریک،سیاالتالکترورئو،

مگنتواستریکتیو،موادمرکبپلیمرلوژیک،سیاالتمگنتورئولوژیک،مواد
یرساناییونی،فیبرنوري،عملگرهایسیاالتی،تحریکهایفرکانسباال،انتخابع

 ملگرهاوحسگرها،نانومواد
،سازههایهوشمنددرمیکروسیستمها،ماشینهاوسازههای)تولیدوکاربردها(

  مقاومدربرابرخطا
 فصلهشتم -12

  سازههایهوشمند
13- 



منظوره،مجتمعسازیموادپیدایشورشدسازههایهوشمند،موادوسازهچند
،رشدترکدرموادFGMوسازههاباخواصمتغیر،آلیاژهایحافظهدار،مواد

FGMسرامیکهایضربهپذیر،سرامیکهایپیزوالکتریک،سیاالتالکترورئو،
لوژیک،سیاالتمگنتورئولوژیک،موادمگنتواستریکتیو،موادمرکبپلیمر
یرساناییونی،فیبرنوري،عملگرهایسیاالتی،تحریکهایفرکانسباال،انتخابع

 لگرهاوحسگرها،نانوموادم
،سازههایهوشمنددرمیکروسیستمها،ماشینهاوسازههای)تولیدوکاربردها(

  مقاومدربرابرخطا
 فصلنهم -14

 روشهایایجادالیههاینازکوبررسیرفتارمکانیکیویژهپوششها

 فصلدهم -15

 اثرخوردگیمرتبطبارفتارمکانیکی
کلیاتخوردگی،الکتروشیمیخوردگی،شکستدرخوردگیتحتتنش،مقاومت

  بهخوردگی
 Viscoelasticity:عنوان به التین  ویسکواالستیسیته:عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 پاسخهایویسکواالستیک -1

 مدلهایویسکواالستیک -2
 تبدیالتانتگرالی -3

 روابطانتگرالیتنشوکرنش -4

 بیانتنسوري -5
 اصلتناظر -6

  .بعداست 3 بعدو 2 مسائلمقدارمرزیدر -7

 :طرح درس به التین
1-Viscoelastic Responses 
2- Viscoelastic Models 
3- Integral Transforms 
4- Hereditary Integral Representation of Stress and 
Stress (Stieltjes Integral) 
5- Tensor Representation 
6- Correspondence Principle 
7- Boundary Value Problems in 2 and 3 dimensional 
spaces 

 Adaptive Control:عنوان به التین  کنترل تطبیقی:عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
 Random Vibration:عنوان به التین  ارتعاشات اتفاقی:عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 اصولومبانیریاضیاتاحتمالیواتفاقی -1
 هایاتفاقیعکسالعملسیستمهاییکدرجهآزادیبهتحریک -2

 عکسالعملسیستمهایدودرجهآزادیبهتحریکهایاتفاقی -3

 عکسالعملسیستمهایچنددرجهآزادیبهتحریکهایاتفاقی -4
  عکسالعملسازههایپیوستهبهتحریکهایاتفاقی -5

 :طرح درس به التین
1- Basic mathematics of random functions and 

proceses 
2- Response of single degree vibrating systems to 

random excitation 
3- Response of two degrees freedom of vibrating 

systems to random excitation 
4- Response of multi degrees freedom of 

vibrating systems to random excitation 
5- Response of continuouse vibrating systems to 

random excitation 
 Modal Analysis in Mechanical Systems:عنوان به التین  در سیستمهاي مکانیکی آنالیز مودال:عنوان به فارسی

  :طرح درس به التین  :طرح درس به فارسی
 Reliability of Mechanical Systems:عنوان به التین  قابلیت اطمینان سیستمهاي مکانیکی:عنوان به فارسی



 :طرح درس به فارسی

 آشناییبامعیارهاوشاخصهایآنتعریفهاومفاهیمقابلیتاطمینانو -1

 - نمودارون -  جایگشتهاوترکیبات -  مبانیتئوریاحتماالت -2
 -  توزیعهایفراوانیوتابعهایتوزیعاحتمال -  قواعدتلفیقاحتماالت

 امیدریاضیوانحرافاستاندارد

 -تفسیرهایاقتصادي: توزیعدوجملهایوکاربردهایمهندسیآن -3
ردواحدذخیرتاثیرکاربردمازاد،شرایطنیمهبار،دسترسپذیري،کارب

 ه،ظرفیتهایغیرمتناظر

مدلسازیشبکهوارزیابیسامانههایسادهباشبکهسري،باشبکهموازي،ب -4
اشبکهمختلط،بابرخیعضوهایمازاد،باعضمهایآمادهکاردارایوضعی

 تدهیبینقصوهمچنینبااحتمالوقوعنقص

: مدلسازیشبکهوارزیابیسامنههایپیچیده -5
ارزیابیروشاحتمالشرطی،مجموعههایانقطاع،مجموعههایاتصال،

تقریبی،مقایسهروشها،شیوهآرایهاتصال،درختوترهرخدادها،درخ
یاحتمالحادثهنهایی،وضعیتهایچندگانهشک توارهمعایب،ارزیابیکم

 ست

 توزیعهایاحتمالوروشهایاستخراجوبررسیتطابقبادادههایتجربی -6

ارزیابیقابلیتاطمینانسامانههایمهندسیبرمبنایتوزیعهایاحتمالبرایانواع -7
اعمازساده،پیچیدهوافزونگی،مدتزمانتاازکاشبکههایوابستگیاجزا
 -تاثیرقطعاتیدکی - رافتادنانواعسیستمها

  قابلیتاطمیناندرمرحلهفرسایشوتاثیرتعمیرات

 :طرح درس به التین
1- Definition and Concepts of Reliability and its 

criteria 
2- Probability Theory - Permutations and 

Combinations - Venn Diagram - Probability 
Rules - Frequency Distributions and 
Probability Density Functions - Expected 
Value and Standard Deviation 

3- Binomial Distribution and its Engineering 
Applications : Economic Assessment, Effect of 
Redundancy, Derating, One unit in Reserve, 
Non identical Capacities 

4- Network Modeling and Evaluation of Simple 
Systems : Series Systems, Parallel Systems, 
compound systems, Partial Redundancy, 
Standby Redundancy with Perfect Switching 
and Imperfect Switching 

5- Network Modeling and Evaluation of Complex 
Systems : Conditional Probability and Cut Set 
Methods, Tie Set Method, Approximate 
Evaluation , Comparison of Techniques, 
Connection Matrix Technique, Event Tree, 
Fault Tree, Quantitative Assessment of a Top 
Event, Multi Failure Modes 

6- Probability density functions and experimental 
data analysis 

7- Reliability evaluation of engineering systems 
based on probability distributions for all types 
of component and network  dependencies 
MTTF Spare part and wear out impact on 
system reliability 

 Theory of Plates & Shells:عنوان به التین  ها و پوستهتئوري صفحات :عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی
- شاملروابطتنش:مقدمهایبرتیوریخمشیورق

: خمشمتقارنمحوري:ورقهایگرد:انحناروابطتعادلروابطحاکمبرخیزورق
: ورقهایگردتوخالی
ورقتحتبارهایعرضیوبهرهایواقع:ورقهایباشکلهایمختلف"ورقهایمستطیلشکل

: تیوریغشاییدربوستهها: درصفحه
تیوریخمشیکاملدربوستههایاستوانهایودورانیتحتبارمتقا:تیوریخمشیدربوستهها

  حللبهاي:رنمحوري

 :طرح درس به التین
Introduction to plate-bending theory, including: stress-
curvature relation,equiblibrium;governing equqtion for 
deflection of plates, Circular plates : Annular plates, 
Rectangular plates, Plates of various geometrical 
forms, Plates under lateral and direct loads, Membrane 
theory of shells, Bending theory of shells, General 
bending theory of cylindrical ansshells of revolution, 
Edge solution 

 Impact Mechanics (I):عنوان به التین  1 اي مکانیک ضربه:عنوان به فارسی

 :طرح درس به فارسی

- کاربردتیوریموجتنش- موجهایتنشاالستیکدرمیتههایبلنداستوانهاي
 -موجهایتنشالستیکبالستیکدرمیلهها- موجتنشالستیکبررسیکلیتر

 - خمشبالستیکیورقهاینازك- برخوردسرعتزیادمیلههاباجدارهصلب
  باردینامیکیتیرها - فروریزشلولههایاستوانهاي

 :طرح درس به التین
Elastic stress waves in long cylindrical bars, 
Application of stress wave theory, Elastic stress wave 
theory-more general considration, Elastic-plastic stress 
waves in bars, High speed normal impact of brs with 
rigid anvil, Plastic bending of thin flat plates, Collapse 
of cylindrical tubes, Impulsive loading of beams 



 Composite Materials:عنوان به التین  مواد مرکب:عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 - تعریفودستهبندي( مقدمهایبرموادمرکب -1

 -  کامپوزیتهایذرهاي -  دهندهساختارهایتشکیل
 -  کاممپوزیتهایامتزاحی -کامپوزیتهایالیافی - کامپوزیتهایالیهاي

 )آشناییباروشهایساخت -عواملموثربرخواصکامپوزیتهایالیافی
(  مختصریازخواصمکانیکیکامپوزیتهایالیافی -2

–تئوریسادهبرایالیافبلند–منحنیتنشکرنشاجزاییکمادهمرکب
 -افکوتاهومکانیسممقاومتآنهاالی–مکانیسمتقویتالیافممتد

–مقدمهایبراثراتفشار–کامپوزیتهاباتوزیعتصادفیالیاف
 )جهتالیافومدهایمختلفشکست

 االستسیتهناهمسانگردها -3
 - سفتیاالستیکوماتریسسازگاریدرموادغیرایزوتروپ(

–مواددرحاالتمختلفتقارناالستیکی
 - مفهومفیزیکیضرایبتانسوراالستیکیکمادهارتوتروپیک

 )یگرماییونمناکیموادمرکببررسیویژگیها

–قانونمخلوطها(  میکرومکانیک -4
–مدوالالستیستهبرشی–مدولهایالستیسیتهطولیوعرضی

–ضرایبپواسونطولیوعرضی–مدولبرشیعرضی
–نفوذرطوبت–هدایتحرارتی–ضرایبانبساطحرارتیورطوبتی

  )روابطنیمهتجربی -قانوناصالحشدهمخلوطها -حرارتمخصوص

  :طرح درس به التین
1- mechanical properties of fibrous composites : 

stress-strain curves of constituents, a simple 
theory for long fibers,strength mechanism of 
long fiber, short fiber and its mechanism of 
strength, random orientation of composites, 
compression, failure modes of composite 
structures 

2- mechanical properties of fibrous composites : 
stress-strain curves of constituents, a simple 
theory for long fibers,strength mechanism of 
long fiber, short fiber and its mechanism of 
strength, random orientation of composites, 
compression, failure modes of composite 
structures 

3- Anisotropic Elasticity ( Elastic stiffness and 
compatibility matrices in anisotropic materials, 
Elastic symmetry of materials, Physical 
meaning of elastic tensor factors in an 
orthotropic material, thermal and hygrothermal 
properties of composite materials). 

4- Anisotropic Elasticity ( Elastic stiffness and 
compatibility matrices in anisotropic materials, 
Elastic symmetry of materials, Physical 
meaning of elastic tensor factors in an 
orthotropic material, thermal and hygrothermal 
properties of composite materials) 

 Advanced Design of Mechanical:عنوان به التین  طراحی اجزا پیشرفته:عنوان به فارسی
Components 

  :طرح درس به فارسی
  انتقالدهندهنیرو -1
رد -2 فتگَ روابطاصلیبرایانتقالدهندهچرخدندهایوج 

کلیست -3  فرآیندطراحی،چِ

 گیربکسبادرجهتبدیلثابت -4
 هایچرخدندهايگیربکس -5
  گیربکسهایچرخدندهسیلندري -6

  :طرح درس به التین
Machine elements design - gearbox and selected 
mechanical systems 

 Behavior of Composite Structures Under:عنوان به التین  هاي مرکب در بار ضربه رفتار سازه:عنوان به فارسی
Impact Loads 

  :طرح درس به فارسی
–انواعبارگذاري–انواعکامپوزیتها(  مقدمه -1

–خصوصیاتپرتابهوهدف–حاالتمختلفبارگذاریدینامیکی
–طبقهبندیروشهایمدلکردنتئوریوتحربی

 -پاسخهایموضعیوکلیهدف–اثراتبارگذاریدینامیکیحرارتی
–انواعمدلهایحرکتموج - حرکتموج

  :طرح درس به التین



 )مطالعاتتجربی–حرکتموجدرورقهایمرکب

–نفوذدرورقها–نفوذدرتیرها–هرتزقانون–حالتکلی(  قوانینتماس -2
 )مدلهایاالستوپالستیک–نفوذدریکلمینیت

 )روشانرژي–حرموفنر–نیمهتجربی–تجربی(  مدلهایضربه -3

–مرتبهباال–تیموشنکو–اولربرنولی:  تئوریهایتیر(  دینامیکضربه -4
–مرتبهباال–مرتبهاولبرشی–کالسیک:  تئوریهایورق

–ربهپاسختیروورقبهض–انتقالموجوارتعاشآزادتیروورق
 )قوانینمقیاسبندي–تئوریپوستهوپاسخضربهآن

 روشهایآزمایشدینامیکیشامل(  بررسیتجربیخواصدینامیکیسازهها -5
–سقوطآزادوزنه–آزمایشهایچارپیوایزود: 

–ماشینهایهیدرولیکوپنوماتیک
–آزمایشثیرفشاریهاپکینسوندرحاالتفشار،کشش،خمشوبرش

 )حلقهمنبسطشونده–آزمایشورقپرنده
–رشدخرابی–انواعخرابیها(  سرعتکمخرابیدراثرضربهبا -6

 )مدلهایکیفیبرایپیشبینینقشههایالیهالیهشدگی
–شیوههایتشخیصخرابی( تشخیصخرابیوخصوصیاتآنها -7

–آکوستیکایمیشن،اولتراسونیک،رادیوگرافی: ارزیابیغیرمخرب
 )مدهایخرابیدرضربه–مکانیسمشروعخرابیورشدآندرموادمرکب

–مقاومتفشاري( تحملخرابییاخواصپسماند -8
–شهایآزمایشیوپیشبینیمقاومتفشاریپسماندرو

 )خستگی–مقاومتکششی–کمانشوالیهالیهشدگی
–حدبالستیکومدالنرژي–روشهایآزمایشی( ضربهبالستیک -9

 )مدهایخرابی

–قانونتماسدرسازههایساندویچی(  ضربهرویسازههایساندویچی -10
 )تئوریهایضربهرویتیروورقساندویچی–رفتارهسته

  کاربردروشهایعددیدرمسائلضربه -11
 Nonlinear Vibration:عنوان به التین  ارتعاشات غیرخطی:عنوان به فارسی

  :طرح درس به فارسی
 صفحهفازي -1
 نقاطمنفرد -2

 پایداري -3
 انواعسیستمهایخطیوغیرخطی -4

 انواعسیستمهایخطیوغیرخطی -5

 سیکلحد -6
 ارتعاشآزادسیستمهایپایستارغیرخطی -7
 ارتعاشآزادسیستمهایپایستارغیرخطی -8

 اجباریسیستمهایپایستارغیرخطیارتعاش -9

 :طرح درس به التین
1- phase plane 
2- fixed points 
3- stability 
4- classification of linear and nonlinear systems 
5- classification of linear and nonlinear systems 
6- limit cycle 
7- free vibration of nonlinear conservative 

systems 
8- free vibration of nonlinear conservative 

systems 
9- forced vibration of nonlinear conservative 

systems 
10- forced vibration of nonlinear conservative 

systems 



 ارتعاشاجباریسیستمهایپایستارغیرخطی -10

 ارتعاشآزادسیستمهایناپایستارغیرخطی -11

 ارتعاشآزادسیستمهایناپایستارغیرخطی -12
 ارتعاشاجباریسیستمهایناپایستارغیرخطی -13

 ارتعاشاجباریسیستمهایناپایستارغیرخطی -14
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