کارشناسی مهندسی مکانیک 2 /

نام درس :ریاضی عمومی 1
نوع درس:

نظری

Course Title: Mathematics I
تعداد واحد3 :

دروس پیش نیاز-- :

هدف :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺪ ،ﭘﯿﻮستگﯽ و ﻣﺸتﻖ ﺗﻮاﺑﻊ ﺣقﯿقﯽ ﯾک ﻣتﻐﯿره ،دنﺒﺎﻟﻪﻫﺎ ،سرﯾﻬﺎ ،انتگرالﻫﺎ ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ و ﮐﺎرﺑرد آنﻬﺎ.

سرفصل مطالب:
 -1ﻣعرفﯽ اعﺪاد ﻣختلط ،فرم قطﺒﯽ و فرﻣﻮل دﻣﻮآر ،اعمﺎل جﺒری و رﯾﺸۀ  nام.
 -2نﻮاﺣﯽ در صفﺤۀ ﻣختلط ،ﮐﺎرﺑرد رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣختلط در ﺑسط چﻨﺪجملﻪایﻫﺎ.
 -3ﺗﻮاﺑﻊ ،ﺣﺪ ،ﭘﯿﻮستگﯽ و قضﺎﯾﺎی :افﺸردگﯽ ،ﻣقﺪار اﮐسترﻣم و ﻣقﺪار ﻣﯿﺎنﯽ.
 -4ﻣﺸتﻖ و قضﺎﯾﺎی ﻣرﺑﻮطﻪ :رول ،ﻣقﺪارﻣﯿﺎنگﯿن و قﺎعﺪۀ ﻫﻮﭘﯿتﺎل.
 -5ﮐﺎرﺑردﻫﺎی ﻣﺸتﻖ ،ﻣسﺎئل اﮐسترﻣﻮم ﻣﻮضعﯽ و ﻣطلﻖ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ سﺎزی و روش نﯿﻮﺗن.
 -6انتگرال و قضﺎﯾﺎی ﻣرﺑﻮطﻪ ،قضﺎﯾﺎی اسﺎسﯽ ﺣسﺎب دﯾفرانسﯿل و انتگرال.
 -7روشﻫﺎی انتگرالگﯿری :ﺗﻐﯿﯿر ﻣتﻐﯿر ،جزء ﺑﻪ جزء ،ﺗجزﯾﻪ ﮐسرﻫﺎ.
 -8ﺗﻮاﺑﻊ ﻣتعﺎﻟﯽ :ﻟگﺎرﯾتمﯽ ،نمﺎﯾﯽ و ﻫذﻟﻮﻟﻮی.
 -9ﺗﻮاﺑﻊ عکس ﻣثلثﺎﺗﯽ و ﻫذﻟﻮﻟﻮی.
 -10روشﻫﺎی انتگرالگﯿری ﺑﻪ ﮐمک ﺗﻮاﺑﻊ ﻣتعﺎﻟﯽ و عکس آنﻬﺎ.
 -11دنﺒﺎﻟﻪﻫﺎ و سرﯾﻬﺎی عﺪدی ،ﻫمگراﯾﯽ و آزﻣﻮنﻬﺎی ﻫمگراﯾﯽ (ﻣقﺎﯾسﻪ ،سریﻫﺎی ﻣتﻨﺎوب ،نسﺒت ،رﯾﺸﻪ ،ﮐﻮﺷﯽ ،آﺑل).
 -12انتگرالﻫﺎی غﯿر عﺎدی و قضﺎﯾﺎی ﻣرﺑﻮطﻪ (آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣقﺎﯾسﻪ ،ﮐﻮﺷﯽ ،سرﯾﻬﺎ و آﺑل).
 -13سری ﻫﺎی ﺗﻮانﯽ ،ﺗﯿلﻮر ،فﺎصلۀ ﻫمگراﯾﯽ ،ﻣﺸتﻖ و انتگرال سریﻫﺎی ﺗﻮانﯽ و ﮐﺎرﺑرد در ﺗقرﯾب ﺗﻮاﺑﻊ.
 -14ﮐﺎرﺑردﻫﺎی ﻣﺸتﻖ ،انتگرال و سریﻫﺎ در ﻣسﺎئل ﮐﺎرﺑردی ﻣتﻨﻮع.
 -15ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی قطﺒﯽ و رسم آنﻬﺎ.
فهرست مراجع:
1. Complex variables and applications, J. W. Brown, R. V. Churchill, 9 th Edition, McGraw-Hill.
2. Calculus a complete course, R. A. Adams, Ch. Essex, 9th Edition, Pearson.
3. Calculus, J. Stewart, 8th Edition, Cengage Learning.
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نام درس :ریاضی عمومی 2
نوع درس:

نظری

Mathematics II
تعداد واحد3 :

دروس پیش نیاز:

Course Title:

رﯾﺎضﯽ عمﻮﻣﯽ 1

هدف :آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗسلّط ﺑر ﻣﺤﺎسﺒﺎت ﺑرداری ،دﯾفرانسﯿﻟﯽ و انتگراﻟﻬﺎ و جﺒر ﺧطﯽ ﻣقﺪّﻣﺎﺗﯽ.

سرفصل مطالب:
 -1جﺒر ﺧطﯽ :فضﺎﻫﺎی ﺑرداری ،استقﻼل ﺧطﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻼت ﺧطﯽ ،ﻣﺎﺗرﯾسﻫﺎ ،ﻣقﺎدﯾر و ﺑردارﻫﺎی وﯾﮋه و ﺣل دستگﺎهﻫﺎی ﺧطﯽ.
 -2ﻫﻨﺪسۀ ﺗﺤلﯿﻟﯽ :ضرب داﺧﻟﯽ و ﺧﺎرجﯽ در فضﺎی سﻪ ﺑعﺪی ،نﺎﻣسﺎوی ﮐﺸﯽ -ﺷﻮارﺗز ،روش گرام اﺷمﯿت ﺑرای سﺎﺧتن ﭘﺎﯾۀ
ﻣتعﺎﻣﺪ ﯾکﻪ ،ﺧط و صفﺤﻪ.
 -3ﺗﻮاﺑﻊ ﺑرداری و ﻣﺸتﻖ آنﻬﺎ ،ﺧمﻫﺎی ﭘﺎراﻣتری و ﭘﺎراﻣتری ﮐردن آنﻫﺎ ﺑرﺣسب طﻮل قﻮس.
 -4ﻫﻨﺪسﻪ دﯾفرانسﯿل :انﺤﻨﺎء ،ﺗﺎب ،فرﻣﻮﻟﻬﺎی فرنﻪ و قضﯿﻪ اسﺎسﯽ ﺧمﻫﺎ.
 -5ﺗﻮاﺑﻊ چﻨﺪ ﻣتﻐﯿره ،ﻣجمﻮعﻪﻫﺎی ﺗراز ،ﺣﺪو ﭘﯿﻮستگﯽ ،روﯾﻪﻫﺎ ،ﻣختﺼﺎت قطﺒﯽ ،ﮐروی و استﻮانﻪ ای.
 -6ﻣﺸتﻖ :ﻣﺸتﻖ جزئﯽ ،ﻣﺸتﻖ سﻮئﯽ ،ﻣﺸتﻖ ﭘذﯾری ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ ﻣﺸتﻖ ،ﻣﺸتقﺎت جزئﯽ ﻣراﺗب ﺑﺎﻻ ﺑرای ﺗﻮاﺑﻊ چﻨﺪ ﻣتﻐﯿره.
 -7قﺎعﺪه زنجﯿر ،چﻨﺪ جملﻪای ﺗﯿلﻮر ،نقﺎط ﺑﺤرانﯽ ،ﻣﺎﺗرﯾس ﻫسﯿﺎن ،آزﻣﻮنﻬﺎی ﻣﺸتﻖ اول و دوم.
 -8ﺗﻮاﺑﻊ ضمﻨﯽ ،قضﯿﻪ ﺗﺎﺑﻊ ضمﻨﯽ ،قضﯿﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣعکﻮس ،ﺑﻬﯿﻨﻪ سﺎزی ،قضﯿﻪ ﻻگرانﮋ ،ﻣسﺎئل ﺑﻬﯿﻨﻪ سﺎزی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾک ﺷرط.
 -9انتگرال چﻨﺪگﺎنﻪ ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ انتگرال چﻨﺪگﺎنﻪ ،قضﯿﻪ فﻮﺑﯿﻨﯽ ،ﺗعﻮﯾﺾ ﻣتﻐﯿر در انتگرال چﻨﺪگﺎنﻪ.
 -10انتگرال روی ﺧم و سطﺢ.
 -11آنﺎﻟﯿز ﺑرداری :قضﺎﯾﺎی گرﯾن ،استﻮﮐس و دﯾﻮرژانس و ﮐﺎرﺑرد آنﻬﺎ در ﻣسﺎئل ﻣﻬﻨﺪسﯽ.
فهرست مراجع:
1. Calculus a complete course, R. A. Adams, Ch. Essex, 9th Edition, Pearson.
2. Multivariable Calculus, J. Stewart, 8th Edition, Cengage Learning.
3. Calculus: Early Transcendentals, J. Stewart, D. K. Clegg, S. Watson, L. Redlin, 9 th Edition, Cengage
Learning.
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نام درس :معادالت دیفرانسیل
نوع درس:

نظری

Differential Equations
تعداد واحد3 :

دروس پیش نیاز:

Course Title:

رﯾﺎضﯽ عمﻮﻣﯽ 2ﻫمزﻣﺎن

هدف :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل و انﻮاع آنﻬﺎ و روشﻫﺎی ﻣختلف ﺣل ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل.

سرفصل مطالب:
 -1ﺗعرﯾف ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل و دستﻪ ﺑﻨﺪی آنﻬﺎ از نظر ﻣعمﻮﻟﯽ ،جزئﯽ ،ﺧطﯽ و غﯿرﺧطﯽ – دستﻪ ﺑﻨﺪی جﻮابﻫﺎی ﻣعﺎدﻟﻪ
دﯾفرانسل (عمﻮﻣﯽ ،ﺧﺼﻮصﯽ) – قضﯿﻪ وجﻮد و ﯾکتﺎﯾﯽ ﻣسﺎئل ﻣقﺪار اوﻟﯿﻪ.
 -2ﺗعرﯾف ﻣعﺎدﻻت جﺪاﭘذﯾر – ﺗعرﯾف ﺗﺎﺑﻊ ﻫمگن – ﺗعرﯾف ﻣعﺎدﻟﻪ ﻫمگن.
 -3ﺗعرﯾف ﻣعﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻣل و ﺑررسﯽ ﺷراﯾط ﮐﺎﻣل ﺑﻮدن – ﺗعرﯾف عﺎﻣل انتگرالسﺎز – ﯾﺎفتن عﺎﻣل انتگرالسﺎز در چﻨﺪ ﺣﺎﻟت ﺧﺎص.
 -4ﺗعرﯾف ﻣعﺎدﻟﻪ ﺧطﯽ ﻣرﺗﺒﻪ اول – ﯾﺎفتن عﺎﻣل انتگرالسﺎز ﺑرای اﯾن ﻣعﺎدﻻت – ﻣعﺎدﻻت ﺧطﯽ نسﺒت ﺑﻪ  xﺑعﻨﻮان ﺗﺎﺑعﯽ از.y
 -5ﻣعﺎدﻻت غﯿرﺧطﯽ ﻣﻬم ﻣرﺗﺒﻪ اول – ﻣعﺎدﻟﻪ ﺑرنﻮﻟﯽ – ﻣعﺎدﻟﻪ رﯾکﺎﺗﯽ.
 -6ﺣﺎﻻت ﺧﺎص در ﻣعﺎدﻻت ﻣرﺗﺒﻪ اول – ﺑررسﯽ ﺗﻐﯿﯿر ﻣتﻐﯿر در ﺣل ﻣعﺎدﻻت ﻣرﺗﺒﻪ اول ﺧﺎص (ﻣعﺎدﻻت قﺎﺑل ﺣل ﺑرﺣسب ،y
ﻣعﺎدﻻت قﺎﺑل ﺣل ﺑرﺣسب  ، xﻣعﺎدﻻت فﺎقﺪ  ، xفﺎقﺪ  yو فﺎقﺪ  xو .)y
 -7ﻣعﺎدﻻت ﻣرﺗﺒﻪ دوم و ﺑﺎﻻﺗر – ﺗعرﯾف ﻣعﺎدﻟﻪ ﻣرﺗﺒﻪ  – nاستقﻼل و واﺑستگﯽ ﺧطﯽ جﻮابﻫﺎ – ﺗعرﯾف رونسکﯿن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ
استقﻼل ﺧطﯽ.
 -8ﺣل ﻣعﺎدﻻت ﻣرﺗﺒﻪ دوم ﺑﺎ ضراﯾب ثﺎﺑت و ﻣتﻐﯿر – ﺑررسﯽ ﺣﺎﻻت ﻣختلف در رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣعﺎدﻟﻪ ﻣﺸخﺼﻪ – روش ﮐﺎﻫﺶ ﻣرﺗﺒﻪ.
 -9ﺣل ﻣعﺎدﻻت ﻣرﺗﺒﻪ دوم و ﺑﺎﻻﺗر نﺎﻫمگن – روش ضراﯾب نﺎﻣعﯿن – روش ﺗﻐﯿﯿر ﭘﺎراﻣتر.
 -10ﺣل ﻣعﺎدﻟﻪ ﮐﻮﺷﯽ-اوﯾلر ﺑﻪ ﮐمک ﺗﻐﯿﯿر ﻣتﻐﯿر – ﺣل دستگﺎه ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل ﺧطﯽ ﺑﻪ ﮐمک روش ﺣذفﯽ.
فهرست مراجع:
1. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, W. E. Boyce, R. C. DiPrima,
D. B. Meade, 11th Edition, Wiley.
2. Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems, R. K. Nagle, E. B. Saff,
A. D. Snider, 7th Edition, Pearson.
3. Differential Equations and Their Applications: An Introduction to Applied Mathematics, M. Braun,
4th Edition, Springer.
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نام درس :برنامهنویسی کامپیوتر
نوع درس:

نظری

Computer Programming
تعداد واحد3 :

دروس پیش نیاز:

Course Title:

رﯾﺎضﯽ عمﻮﻣﯽ1

هدف :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎنﯽ ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗر و ﺑرنﺎﻣﻪنﻮﯾسﯽ و ﯾﺎدگﯿری ﯾک زﺑﺎن ﺑرنﺎﻣﻪنﻮﯾسﯽ ﻣتﺪاول ﺑرای ﻣسﺎئل ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﺑﻪ صﻮرت عملﯽ.

سرفصل مطالب:
 -1ﻣفﺎﻫﯿم اوﻟﯿﻪ ،اصﻮل ﺑرنﺎﻣﻪنﻮﯾسﯽ ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗر و انﻮاع آن ،اعﺪاد دودوﯾﯽ
 -2ﭘردازش اطﻼعﺎت ،سختافزار و نرمافزار
 -3ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑرنﺎﻣﻪنﻮﯾسﯽ ،ﻣراﺣل اﯾجﺎد و ﺗﻮسعﻪ ﺑرنﺎﻣﻪ
 -4آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ طراﺣﯽ اﻟگﻮرﯾتم ،فلﻮچﺎرت ،ﺗکﺎﻣل و طﺒقﻪﺑﻨﺪی زﺑﺎنﻫﺎی ﺑرنﺎﻣﻪ نﻮﯾسﯽ
 -5ﻣقﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ زﺑﺎن ﺑرنﺎﻣﻪنﻮﯾسﯽ ﺑﻪ ﯾکﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻣعتﺒر
 -6عملگرﻫﺎ ،دستﻮرات ،ﺷﻨﺎسﻪ ،انﻮاع اطﻼعﺎت و انﺪازه آنﻫﺎ
 -7ﻣﺤﺎسﺒﺎت رﯾﺎضﯽ ،عﺒﺎرات ﻣﺤﺎسﺒﺎﺗﯽ ،ﺗﻮاﺑﻊ رﯾﺎضﯽ
 -8ﺗعﺎﻣل ﺑﺎ ﮐﺎرﺑر ،ﻣقﺎدﯾر ثﺎﺑت و ﻣتﻐﯿر
 -9ﺗﺼمﯿمگﯿری و دستﻮرات ﺷرطﯽ
 -10دستﻮرات ﺗکرار و ﺣلقﻪ
 -11ﺑرنﺎﻣﻪنﻮﯾسﯽ ﭘﯿمﺎنﻪای و ﺗﻮاﺑﻊ
 -12آراﯾﻪﻫﺎ ،ﻣتﻐﯿرﻫﺎی انﺪﯾسدار
 -13ﺣﺎفظﻪ ﭘﻮﯾﺎ و اﺷﺎرهگرﻫﺎ
 -14ﺗعرﯾف دادهسﺎﺧتﺎرﻫﺎ ،ﮐﻼسﻫﺎی ذﺧﯿرهسﺎزی
 -15ﺣﺎفظﻪﻫﺎی ﻣﺸترک و عمﻮﻣﯽ و ﮐمکﯽ
 -16زﯾرﺑرنﺎﻣﻪﻫﺎ ،چﻨﺪ ﺑرنﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗری
 -17فﺎﯾلﻫﺎ ،عﺒﺎرات ورودی و ﺧروجﯽ
فهرست مراجع:
ﺑراسﺎس زﺑﺎن ﺑرنﺎﻣﻪ نﻮﯾسﯽ ﻣﻮرد نظر ،ﺗﻮسط استﺎد ﺗعﯿﯿن ﻣﯽگردد.
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نام درس :فیزیک عمومی 2
نوع درس:

نظری

General Physics II
تعداد واحد3 :

دروس پیش نیاز:

Course Title:

فﯿزﯾک عمﻮﻣﯽ1

هدف :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣفﺎﻫﯿم اسﺎسﯽ فﯿزﯾک عمﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣل ﻣفﺎﻫﯿم ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ اﻟکترﯾسﯿتﻪ و ﻣﻐﻨﺎطﯿس.

سرفصل مطالب:
 -1ﺑﺎر و ﻣﺎده
 -2قﺎنﻮن ﮐﻮﻟﻮن و ﻣﯿﺪان اﻟکترﯾکﯽ
 -3قﺎنﻮن گﻮس و ﮐﺎرﺑرد
 -4ﭘتﺎنسﯿل اﻟکترﯾکﯽ
 -5ﺧﺎزن و دی اﻟکترﯾک
 -6جرﯾﺎن و ﻣقﺎوﻣت ،نﯿروی ﻣﺤرﮐﻪ اﻟکترﯾکﯽ
 -7ﻣﺪارﻫﺎی اﻟکترﯾکﯽ
 -8ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ
 -9قﺎنﻮن آﻣپر
 -10قﺎنﻮن فﺎراده
 -11ﺧﻮاص ﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ ﻣﺎده ،نﻮسﺎنﺎت اﻟکتروﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ
 -12قﺎنﻮن ﺧﻮداﻟقﺎﯾﯽ
 -13جرﯾﺎن ﻣتﻨﺎوب ،ﻣعﺎدﻻت ﻣﺎﮐسﻮل
 -14اﻣﻮاج اﻟکتروﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ
فهرست مراجع:
1. Fundamentals of Physics: Extended, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, 11 th Edition, Wiley.
2. Fundamentals of Physics II: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics, R. Shankar, 2nd Edition,
Yale University.
3. Basic Physics: A Self-Teaching Guide, K. F. Kuhn, F. Noschese, 3rd Edition, Wiley, Jossey-Bass.
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نام درس :شیمی عمومی
نوع درس:

نظری

General chemistry
تعداد واحد3 :

دروس پیش نیاز:

Course Title:

--

هدف :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣفﺎﻫﯿم اسﺎسﯽ و ﭘﺎﯾﻪای ﺷﯿمﯽ عمﻮﻣﯽ.

سرفصل مطالب:
 -1ﻣقﺪﻣﻪ علم ﺷﯿمﯽ ،نظرﯾﻪ اﺗمﯽ داﻟتﻮن ،قﻮانﯿن ﺗرﮐﯿب ﺷﯿمﯿﺎﯾﯽ
 -2وزن اﺗمﯽ و اﺗم گرم ،عﺪد آواگﺎدرو ،ﺗعرﯾف ﻣﻮل و ﻣﺤﺎسﺒﺎت ﺷﯿمﯿﺎﯾﯽ
 -3سﺎﺧتمﺎن اﺗم ،ﻣﺎﻫﯿت اﻟکترﯾکﯽ ﻣﺎده ،ﺗجزﯾﻪ ﺗﺎﻣسﻮن ،ﺗجزﯾﻪ ﻣﯿلﯿکﺎن
 -4سﺎﺧتمﺎن اﺗم ،ﺗجزﯾﻪ رادرفﻮرد ،ﺗﺎﺑﺶ اﻟکتروﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ ،ﻣﺒﺪأ نظرﯾﻪ ﮐﻮانتﻮم (نظرﯾﻪ ﮐﻼسﯿک ﺗﺎﺑﺶ ،اثر فتﻮاﻟکترﯾک اﺗم ﺑﻮﻫر،
طﯿف اﺷعﻪ و عﺪد اﺗمﯽ)
 -5ﻣکﺎنﯿک ﮐﻮانتﻮﻣﯽ ،دوگﺎنگﯽ ذره و ﻣﻮج ،طﯿف ﺧطﯽ گﯿتﺎر ،اصل عﺪم قطعﯿت
 -6ﻣعﺎدﻟﻪ ﺷرودﯾﻨگر ،ذره در جعﺒﻪ ،اﺗم ﻫﯿﺪرون ،اعﺪاد ﮐﻮانتﻮﻣﯽ،m ،l ، n
 -7اﺗمﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾک اﻟکترون ،ﺗرازﻫﺎی انرژی ،آراﯾﺶ اﻟکترونﯽ
 -8جﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ،ﺷعﺎع اﺗم ،انرژی ﯾﻮنﯽ ،اﻟکترونﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑررسﯽ ﻫستﻪ اﺗم ،اﯾزوﺗﻮپﻫﺎ ،رادﯾﻮاﮐتﯿﻮﯾتﻪ.
 -9ﺗرﻣﻮﺷﯿمﯽ ،اصﻮل ﺗرﻣﻮﺷﯿمﯽ ،واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮدی ،انرژی آزاد و آنتروﭘﯽ ،ﻣعﺎدﻟﻪ گﯿﺒس ،ﻫلمﻬﻮﻟتز.
 -10ﺣﺎﻟت گﺎزی ،قﻮانﯿن گﺎزﻫﺎ ،گﺎزﻫﺎی ﺣقﯿقﯽ ،نظرﯾﻪ جﻨﺒﺸﯽ گﺎزﻫﺎ ،ﺗﻮزﯾﻊ سرعتﻫﺎی ﻣﻮﻟکﻮﻟﯽ گرﻣﺎی وﯾﮋه گﺎزﻫﺎ.
 -11ﭘﯿﻮنﺪﻫﺎی ﺷﯿمﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﻮنﺪﻫﺎی ﯾﻮنﯽ و ﮐﻮواﻻنسﯽ ،ارﺑﯿتﺎلﻫﺎی اﺗمﯽ و ﻣﻮﻟکﻮﻟﯽ ،طﻮل ﭘﯿﻮنﺪ ،زاوﯾﻪ ﭘﯿﻮنﺪی قﺎعﺪه ﻫﺸتﺗﺎﯾﯽ،
ﭘﯿﻮنﺪﻫﺎی چﻨﺪگﺎنﻪ ،قطﺒﯿت ﭘﯿﻮنﺪﻫﺎ ،ﭘﺪﯾﺪه رزونﺎنس ،ﭘﯿﻮنﺪ ﻫﯿﺪروژنﯽ ،ﭘﯿﻮنﺪﻫﺎی فلزی ،نﯿمﻪرسﺎنﺎ ،نﺎرسﺎنﺎﻫﺎ
فهرست مراجع:
1. Chemistry, C. E. Mortimer, Wadsworth Pub., 1991.
2. Introductory chemistry, D. J. DeCoste, S. S. Zumdahl, 9th Edition, 2019, Cengage Learning.
3. Introductory Chemistry, J. T. Nivaldo, 6th Edition, 2017, Pearson.
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نام درس :آز فیزیک عمومی 2
نوع درس:

عملﯽ

General Physics Laboratory II
تعداد واحد1 :

دروس پیش نیاز:

هدف :انجﺎم عملﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑرای درک ﺑﯿﺸتر ﻣفﺎﻫﯿم اسﺎسﯽ فﯿزﯾک عمﻮﻣﯽ.2

سرفصل مطالب:
 -1ﺷﻨﺎسﺎﯾﯽ اسﯿلﻮسکﻮپ.
 -2ﺷﻨﺎسﺎﯾﯽ گﺎﻟﻮانﻮﻣتر و طرز ﺗﺒﺪﯾل آن ﺑﻪ آﻣپرﻣتر ،وﻟت ﻣتر و وات ﻣتر.
 -3رسم ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸخﺼﻪی ﻻﻣپﻫﺎی دوقطﺒﯽ و سﻪقطﺒﯽ ،دﯾﻮد و ﺗرانزﯾستﻮر.
 -4انﺪازهگﯿری ظرفﯿت ﺧﺎزنﻫﺎ و ﺗﺤقﯿﻖ قﻮانﯿن آنﻬﺎ.
 -5انﺪازهگﯿری ﻣقﺎوﻣت ظﺎﻫری سلف انﺪوﮐسﯿﻮن ). (RL-RC
 -6انﺪازهگﯿری ﻣقﺎوﻣت ﭘل ﺗﺎر ،ﭘل وﺗسﻮن ،ﭘل ﮐلﻮﯾن.
 -7رسم ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﯿسترزﯾس.
فهرست مراجع:
دستﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه فﯿزﯾک عمﻮﻣﯽ .2

فﯿزﯾک عمﻮﻣﯽ 2ﻫمزﻣﺎن

Course Title:
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عنوان درس به فارسی:

ریاضیات مهندسی
Engineering Mathematics

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﻣعﺎدﻻت و رﯾﺎضﯽ 2

-

ﭘﺎﯾﻪ

هدف:
ﺣل ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل ﮐﺎﻣل و جزئﯽ ،ﺑررسﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣختلط ﯾک ﻣتﻐﯿر
سرفصل و رئوس مطالب:
•

ایجاد معادالت دیفرانسیل جزئی :ﻣعرفﯽ ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل جزئﯽ ،ﺑسط ﺗﯿلﻮر ،ﺑﻪ دست آوردن ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل جزئﯽ(ﻣسﺎﻟﻪ ی ارﺗعﺎش نخ،
ﻣسﺎﻟﻪ ارﺗعﺎش غﺸﺎ ،ﻣعﺎدﻟﻪ ی ﭘﯿﻮستگﯽ در سﯿﺎﻻت ،ارﺗعﺎش طﻮﻟﯽ ﯾک ﻣﯿلﻪ و )...

•

سری فوریه :ﻣعرفﯽ سری فﻮرﯾﻪ و وﯾﮋگﯽ ﻫﺎی آن ،ﺗﻐﯿﯿر ﺑﺎزه ی سری فﻮرﯾﻪ در ﺣﺎﻟت ﮐلﯽ،ﺷراﯾط درﯾکلﻪ ،فرم ﻣختلط سری فﻮرﯾﻪ

•

حل معادالت دیفرانسیل :روش جﺪاسﺎزی ﻣتﻐﯿر ﻫﺎ ،انتگرال ﭘﻮﯾسﺎن ،روش ﺗﻐﯿﯿر ﭘﺎراﻣتر

•

تبدیالت :ﺗﺒﺪﯾل فﻮرﯾﻪ (ﺗﺒﺪﯾل سﯿﻨﻮسﯽ فﻮرﯾﻪ،ﺗﺒﺪﯾل ﮐسﯿﻨﻮسﯽ فﻮرﯾﻪ،ﺗﺒﺪﯾل ﻣختلط فﻮرﯾﻪ) ،ﺗﺒﺪﯾل ﻻﭘﻼس (قضﯿﻪ ی ﮐﺎنﻮﻟﻮﺷن،ﺷراﯾط وجﻮد ﺗﺒﺪﯾل
ﻻﭘﻼس،ﻻﭘﻼس ﻣعکﻮس) ،ﺣل ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل ﺑﺎ استفﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻼت

•

توابع مختلط :ﻣروری ﺑر اعﺪاد ﻣختلط ،ﺗﻮان رسﺎنﯽ اعﺪاد ﻣختلط ،ﺣل ﻣعﺎدﻻت جﺒری ﻣختلط ،ﺗعﺎرﯾف ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ و ﻫمسﺎﯾگﯽ و ...ﺣﺪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣختلط،
ﭘﯿﻮستگﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣختلط ،ﻣعرفﯽ ﺗﻮاﺑﻊ اﺑتﺪاﯾﯽ ﻣختلط ،ﻣﺸتﻖ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣختلط ،ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺤلﯿلﯽ ،ﺧﻮاص ﻣ قﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺤلﯿلﯽ ،انتگرال در صفﺤﻪ ی ﻣختلط،
انتگرال روی ﺧط ،قضﯿﻪ ی انتگرال ﮐﻮﺷﯽ ،فرﻣﻮل انتگرال ﮐﻮﺷﯽ ،نﺎﻣسﺎوی ﮐﻮﺷﯽ ،قضﯿﻪ ی ﻟﯿﻮوﯾل ،قضﯿﻪ ی ﻣﻮررا ،سری ﻫﺎ (سری عﺪدی ،سری
ﺗﺎﺑعﯽ ،سری ﺗﻮانﯽ ،سری ﺗﯿلﻮر ،سری ﻟﻮرن) ﺗکﯿﻨگﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣختلط ،قضﯿﻪ ی ﺑﺎقﯽ ﻣﺎنﺪه ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ ی انتگرال ﻫﺎ

منابع و مراجع:
Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics

•
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نام درس :محاسبات عددی
نوع درس:

نظری

Numerical analysis
تعداد واحد2 :

دروس پیش نیاز:

Course Title:

ﺑرنﺎﻣﻪنﻮﯾسﯽ ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗر

هدف :ﺗﺸرﯾﺢ ﻣﺒﺎنﯽ ﻣﺤﺎسﺒﺎت عﺪدی ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ ﺗقرﯾﺒﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣعﺎدﻟﻪ جﺒری ،ﺣل دستگﺎه ﻣعﺎدﻻت ﺧطﯽ ،درونﯾﺎﺑﯽ و ﺑرونﯾﺎﺑﯽ،
ﺑرازش ،ﻣﺸتﻖ و انتگرالگﯿری عﺪدی ،ﺣل عﺪدی ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل ﻣعمﻮﻟﯽ.

سرفصل مطالب:
 -1ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧطﺎ ،نمﺎﯾﺶ اعﺪاد ﺣقﯿقﯽ در ﻣﺎﺷﯿن ،گردﮐردن و قطﻊ ﮐردن
 -2ﺧطﺎی ﻣطلﻖ و نسﺒﯽ گردﮐردن و قطﻊ ﮐردن ،ﺧطﺎی ﻣﺤﺎسﺒﻪ ﺗﻮاﺑﻊ
 -3رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﺑﻊ و دستگﺎه ﻫﺎی غﯿر ﺧطﯽ ،ﺗعﯿﯿن ﺣﺪود رﯾﺸﻪﻫﺎ
 -4روش دوﺑخﺸﯽ ،روش نﺎﺑجﺎﯾﯽ ،روش نقطﻪ ثﺎﺑت ،روش نﯿﻮﺗن و ﺑﻬﺒﻮد آن ،روش وﺗری
 -5ﻫمگراﯾﯽ روﺷﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤث و ﻣرﺗﺒﻪی ﻫمگراﯾﯽ آنﻬﺎ ،ﺣل دستگﺎهﻫﺎی غﯿر ﺧطﯽ ﺑﺎ روش نﯿﻮﺗن
 -6درون ﯾﺎﺑﯽ ،درون ﯾﺎﺑﯽ ﻻگرانﮋ ،ﺗفﺎضﻼت ﺗقسﯿم ﺷﺪه نﯿﻮﺗن ودرون ﯾﺎﺑﯽ نﯿﻮﺗن ،ﺧطﺎی درون ﯾﺎﺑﯽ
 -7ﺗقرﯾب ﮐمترﯾن ﻣرﺑعﺎت
 -8انتگرالگﯿری عﺪدی ،قﺎعﺪه انتگرالگﯿری نقطﻪ ﻣﯿﺎنﯽ ،قﺎعﺪه انتگرالگﯿری ذوزنقﻪای
 -9قﺎعﺪه انتگرالگﯿری سﯿمسﻮن ،فرﻣﻮلﻫﺎی انتگرالگﯿری گﺎوسﯽ ،درجﻪ دقت فرﻣﻮلﻫﺎی انتگرالگﯿری
 -10ﺣل عﺪدی ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل ﻣعمﻮﻟﯽ ﻣقﺪار اوﻟﯿﻪ ،روش اوﯾلر
 -11روشﻫﺎی ﺗﯿلﻮر ﻣرﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻ ،روشﻫﺎی رانگﻪ ﮐﻮﺗﺎ
 -12ﺣل عﺪدی دستگﺎهﻫﺎی ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل ﻣعمﻮﻟﯽ ،ﺣل عﺪدی ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل ﻣعمﻮﻟﯽ ﻣرﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻ
 -13ﺣل دستگﺎهﻫﺎی ﺧطﯽ ،روش ﺣذفﯽ گﺎوس ﺑﺎ ﻣﺤﻮرگزﯾﻨﯽ
 -14روشﻫﺎی ﺗکراری ژاﮐﻮﺑﯽ و گﺎوس سﺎﯾﺪل و ﻫمگراﯾﯽ آنﻬﺎ
فهرست مراجع:
 -1ﻣﺤﺎسﺒﺎت عﺪدی ،اصﻐر ﮐراﯾﻪ چﯿﺎن ،نﺎﺷر رواق ﻣﻬر ،چﺎپ سﯿزدﻫم ،سﺎل .1398
2. Numerical Analysis , R. L. Burden, J. D. Faires, A. M. Burden, 10th Edition, 2015, Cengage
Learning.
3. Numerical Mathematics and Computing, E. W. Cheney, D. R. Kincaid, 7th Edition, 2012, Cengage
Learning.
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عنوان درس به فارسی:

نقشهکشی صنعتی 1
Engineering Drawing 1

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

-

-

اصلﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن ﺑﺎ استﺎنﺪارد ﻫﺎی نقﺸﻪ ﮐﺸﯽ صﻨعتﯽ و ﺗقﻮﯾت ﺗجسم فضﺎﯾﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن در درک اﺣجﺎم
سرفصل و رئوس مطالب:
•

تعاریف و اصول اولیه :ﻣقﺪﻣﻪ ای ﺑر ﭘﯿﺪاﯾﺶ نقﺸﻪ ﮐﺸﯽ صﻨعتﯽ و اﻫمﯿت آن در صﻨعت ،اصﻮل ﺗرسﯿم و ﻣعرفﯽ صفﺤﺎت اصلﯽ ﺗﺼﻮﯾر و فرجﻪ
ﻫﺎ ،استﺎنﺪاردﻫﺎی ﮐﺎغذ ،انﻮاع ﺧطﻮط و ﮐﺎرﺑرد آنﻬﺎ ،جﺪول نقﺸﻪ و ﻣقﯿﺎس

•

رسم سه تصویر :رسم سﻪ ﺗﺼﻮﯾر ﺑﺎ اﺣجﺎم ﻣستﻮی ،رسم سﻪ ﺗﺼﻮﯾر ﺑﺎ اﺣجﺎم استﻮانﻪ ای ،راﺑط ﺑﯿن ﺗﺼﺎوﯾر و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رسم سﻪ ﺗﺼﻮﯾر در فرجﻪ
سﻮم ،رسم ﺷﺶ ﺗﺼﻮﯾر

•

رسم تصویر سوم :رسم ﺗﺼﻮﯾر سﻮم از طرﯾﻖ ﺗجسم اﺣجﺎم ﺷﻨﺎﺧتﻪ ﺷﺪه ،رسم ﺗﺼﻮﯾر سﻮم از طرﯾﻖ آنﺎﻟﯿز سطﻮح ،رسم ﺗﺼﻮﯾر سﻮم از طرﯾﻖ
آنﺎﻟﯿز ﺣجم

•

تصویر مجسم :رسم ﺗﺼﻮﯾر ﻣجسم اﯾزوﻣترﯾک ،رسم ﺗﺼﻮﯾر ﻣجسم ﮐﺎواﻟﯿر ،ﮐﺎﺑﯿﻨت و دﯾمترﯾک

•

برش :ﺑرش سﺎده ﻣتقﺎرن و نﺎ ﻣتقﺎرن ،ﺑرش ﺷکستﻪ ،ﺑرش ﻣﺎﯾل ﯾﺎ ﺷعﺎعﯽ ،نﯿم ﺑرش ،ﺑرش ﻫﺎی ﻣتفرقﻪ (ﺑرش ﻣﻮضعﯽ ،ﺑرش گردﺷﯽ و ،)...
ﻣستثﻨﯿﺎت ﺑرش

منابع و مراجع:
•
•

انتﺸﺎرات دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ ﺷرﯾف ،رسم فﻨﯽ و نقﺸﻪ ﻫﺎی صﻨعتﯽ  ،1ﻣﻬﻨﺪس اﺣمﺪ ﻣتقﯽ ﭘﻮر
انتﺸﺎرات ﺷرﯾف ﮐﺪ ﮐم ،اصﻮل نقﺸﻪ ﮐﺸﯽ صﻨعتﯽ  ،1ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺒﯿن ﻣتقﯽ ﭘﻮر
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عنوان درس به فارسی:

نقشهکشی صنعتی 2
Engineering Drawing 2

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

نقﺸﻪﮐﺸﯽ صﻨعتﯽ 1

-

اصلﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن ﺑﺎ استﺎنﺪارد ﻫﺎی نقﺸﻪ ﮐﺸﯽ صﻨعتﯽ ،ﺗقﻮﯾت نقﺸﻪ ﺧﻮانﯽ ،درک قطعﺎت صﻨعتﯽ ،ﻣﻮنتﺎژ و دﻣﻮنتﺎژ قطعﺎت و ﺗﻬﯿﻪ ی نقﺸﻪ ﻫﺎی
اجرائﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

هندسه ترسیمی :انﻮاع ﺧط ،وضعﯿت دو ﺧط نسﺒت ﺑﻪ ﻫم(ﻣتقﺎطﻊ ،ﻣﻮازی ،ﻣتﻨﺎفر) ،انﺪازه واقعﯽ ﺧط(انﺪازه واقعﯽ ﺧط غﯿر ﻣﺸخص ﺑﻪ روش
ﺗﻐﯿﯿر صفﺤﻪ ،انﺪازه واقعﯽ ﺧط غﯿر ﻣﺸخص ﺑﻪ روش دوران) ،انﻮاع صفﺤﻪ ،وضعﯿت ﺧط نسﺒت ﺑﻪ صفﺤﻪ

•

تقاطع :ﺗقﺎطﻊ ﺧط و صفﺤﻪ ،ﺗقﺎطﻊ دو صفﺤﻪ ،ﺗقﺎطﻊ صفﺤﺎت ﺧﺎص ﺑﺎ اﺣجﺎم ﻣستﻮی ،ﺗقﺎطﻊ صفﺤﺎت غﯿر ﻣﺸخص ﺑﺎ اﺣجﺎم ﻣستﻮی ،ﺗقﺎطﻊ
اﺣجﺎم ﻣستﻮی ﺑﺎ ﻫم ،ﺗقﺎطﻊ صفﺤﻪ ﺑﺎ اﺣجﺎم دورانﯽ ،ﺗقﺎطﻊ استﻮانﻪ ﺑﺎ ﻣخروط ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣتفﺎوت ،ﺗقﺎطﻊ استﻮانﻪ ﺑﺎ استﻮانﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی
ﻣتفﺎوت ،ﺗقﺎطﻊ ﻣخروط ﺑﺎ ﻣخروط ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣتفﺎوت

•

گسترش :گسترش ﻫرم ،گسترش ﻣﻨﺸﻮر ،گسترش استﻮانﻪ ،گسترش ﻣخروط ،گسترش ﮐﺎنﺎل ﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾل

•

اتصاالت :اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮقت(ﭘﯿچ و ﻣﻬره و واﺷر( استﺎنﺪارد ﻫﺎی ﭘﯿچ و ﻣﻬره و واﺷر ،انﻮاع ﭘﯿچ و ﻣﻬره و واﺷر ،نﺤﻮه ی ﺗرسﯿم ﭘﯿچ و ﻣﻬره و واﺷر،
انﻮاع ﭘروفﯿل دنﺪه و ﮐﺎرﺑرد آنﻬﺎ ،دنﺪه ﻫﺎی چﻨﺪ راﻫﻪ ،گﺎم واقعﯽ و گﺎم ظﺎﻫری)) ،ﭘ ﯿن(انﻮاع ﭘﯿن و ﮐﺎرﺑر آنﻬﺎ) ،ﺧﺎر(انﻮاع ﺧﺎر و ﮐﺎرﺑرد آنﻬﺎ)،
اﺗﺼﺎﻻت دائم(جﻮش( استﺎنﺪارد ﻫﺎی ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ جﻮش ،نقﺸﻪ ﺧﻮانﯽ جﻮش و عﻼئم ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ آن)) ،ﭘرچ (انﻮاع ﭘرچ ،ﮐﺎرﺑرد ﭘرچ ﻫﺎ و عﻼئم اﺧتﺼﺎری
آنﻬﺎ)

•

اجزای ماشین :ﻣعرفﯽ ﮐلﯽ اجزای ﻣﺎﺷﯿن ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ نﺤﻮه ی نمﺎﯾﺶ اجز ای ﻣﺎﺷﯿن در نقﺸﻪ ﻫﺎ ،رسم چرﺧﺪنﺪه و انﻮاع آن ،رسم ﺑلﺒرﯾﻨگ و
انﻮاع آن

•

اندازه گذاری ،تلرانس گذاری و کیفیت سطوح :اصﻮل و استﺎنﺪارد ﻫﺎی انﺪازه گذاری صﻨعتﯽ ،ﺗلرانس ﻫﺎی اﺑعﺎدی و استﺎنﺪارد ﻫﺎی ﻣرﺑﻮطﻪ(
انﻮاع انطﺒﺎق ﻫﺎ و نﺤﻮه ﻣﺤﺎسﺒﻪ انﺤراف ﻫﺎی ﻣرﺑﻮطﻪ ،نﺤﻮه ی نمﺎﯾﺶ انﻮاع ﺗلرانس ﻫﺎی اﺑعﺎدی)ﺗلرانس ﻫﺎی ﻫﻨﺪسﯽ(انﻮاع ﺗلرانس ﻫﺎی ﻫﻨﺪسﯽ،
ﮐﺎرﺑرد ﻫﺎی ﺗلرانس ﻫﺎی ﻫﻨﺪسﯽ ،نﺤﻮه ی نمﺎﯾﺶ انﻮاع ﺗلرانس ﻫﺎی ﻫﻨﺪسﯽ) ،ﮐﯿفﯿت سطﻮح(ﺗعﺎرﯾف ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿفﯿت سطﻮح ،نﺤﻮه ی نمﺎﯾﺶ
استﺎنﺪارد ﻫﺎی ﮐﯿفﯿت سطﻮح)

•

نقشه های مونتاژ و دمونتاژ :ﺗﺸخﯿص انﻮاع اجزای ﻣﺎ ﺷﯿن در نقﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮنتﺎژ ،ﻣﻮنتﺎژ و دﻣﻮنتﺎژ قطعﺎت صﻨعتﯽ ﺑﺎ رعﺎﯾت استﺎنﺪارد ﻫﺎ

منابع و مراجع:
•

انتﺸﺎرات ﺷرﯾف ﮐﺪ ﮐم ،اصﻮل نقﺸﻪ ﮐﺸﯽ صﻨعتﯽ  ،2ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺒﯿن ﻣتقﯽ ﭘﻮر

•

عﺒﺪاهلل وﻟﯽ نﮋاد ،جﺪاول و استﺎنﺪاردﻫﺎی طراﺣﯽ و ﻣﺎﺷﯿن سﺎزی ،نﺸر طراح
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عنوان درس به فارسی:

فیزیک اندازه گیری
Physics of Metrology

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

-

-

اصلﯽ

هدف:
ﺗﺤلﯿل و آﻣﻮزش فﯿزﯾک انﺪازه گﯿری (ﻣتروﻟﻮژی) ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗخﺼﺼﯽ ﺑﺎ انﻮاع ﭘﺎراﻣتر ﻫﺎی ﻣتروﻟﻮژی و طراﺣﯽ ﺑﺎﻻ ﺗرﯾن درجﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒراسﯿﻮن روش انﺪازه
گﯿری
سرفصل و رئوس مطالب:
•

تعاریف :ﺗعﺎرﯾف در فﯿزﯾک انﺪازه گﯿری ،ﺧطﺎ در انﺪازه گﯿری ،اﻣﻮاج نﻮر ﺑﻪ عﻨﻮان استﺎنﺪارد طﻮل

•

اندازه گیری :انﺪازه گﯿری ﺧطﯽ ،انﺪازه گﯿری زاوﯾﻪ ،ﺗقسﯿم داﯾروی ،ﺑلﻮک گﯿج ﻫﺎ جﻬت ﮐﻨترل دقﯿﻖ و سرﯾﻊ ،طراﺣﯽ روش انﺪازه گﯿری قطعﺎت
ﺷکستﻪ ،ﻣتروﻟﻮژی ﻣﺎﺷﯿن اﺑزار ،انﺪازه گﯿری چرﺧﺪنﺪه ﻫﺎ ،انﺪازه گﯿری دنﺪه ﭘﯿچ ﻫﺎ ،انﺪازه گﯿری زﺑری و ﺑﺎفت سطﺢ و انﺤﻨﺎی قطعﺎت ،انﺪازه
گﯿری جﺎ ﺑﻪ جﺎ ﯾﯽ ،ﮐرنﺶ ،زﻣﺎن ،سرعت و ﺷتﺎب در ﺣرﮐت ﺧطﯽ و دورانﯽ ،انﺪازه گﯿری جرم ،وزن و جرم ﻣخﺼﻮص ،انﺪازه گﯿری نﯿرو و گﺸتﺎور،
انﺪازه گﯿری فﺸﺎر دﻣﺎ و سرعت سﯿﺎل ،نرخ جرﯾﺎن و ارﺗفﺎع سطﺢ ﻣﺎﯾعﺎت ،طراﺣﯽ وسﺎﯾل انﺪازه گﯿری ﻣﺎنﻨﺪ گﯿج ﺑرو – نرو

منابع و مراجع:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تالیف آقای مهندس مرتضی دشتی زاده ودکتر فریدرضا بیگلری ،مترولوژی سطح و زبری سنجی
تماسی

•

Webster, John G., and Halit Eren. "Operational Modes of Instrumentation." Measurement,
Instrumentation, and Sensors Handbook. CRC Press, 2017. 53-60.

•

Hebra, Alexius J. "Clocks and the measurement of time." The Physics of Metrology. Springer, Vienna,
2010. 39-64.

•

G.F.W.Galyer, C.R.Shotbolt, Metrology for Engineers,1990

•

Williams, David C., ed. Optical methods in engineering metrology. Springer Science & Business
Media, 2012.

•

Weise, K., et al. "Bayesian decision threshold, detection limit and confidence limits in ionisingradiation measurement." Radiation protection dosimetry 121.1 (2006): 52-63.

•

Huisman, Wim, et al. "Accreditation of medical laboratories in the European Union." (2007): 268-275.

•

Guarneros, O., et al. "Uncertainty estimation for performance evaluation of a confocal microscope as
metrology equipment." Mapan 29.1 (2014): 29-42.

•
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عنوان درس به فارسی:

آز فیزیک اندازه گیری
Physics of Metrology Lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

-

فﯿزﯾک انﺪازه گﯿری (پ /ه)

اصلﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی انﺪازه گﯿری و ﮐﺎﻟﯿﺒراسﯿﻮن ﮐمﯿتﻬﺎی فﯿزﯾکﯽ و اﺑعﺎدی
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه :ﻣقررات آزﻣﺎﯾﺸگﺎه ،نﺤﻮه گزارش نﻮﯾسﯽ و ﺗعﺎرﯾف اوﻟﯿﻪ در فﯿزﯾک انﺪازه گﯿری

•

آزمایش :1اصﻮل ﮐﺎرﮐرد سﺎعت انﺪازهگﯿری و ﺧطﺎﯾﺎﺑﯽ و ﮐﺎﻟﯿﺒراسﯿﻮن آن

•

آزمایش :2ﺧطﺎﯾﺎﺑﯽ و ﮐﺎﻟﯿﺒراسﯿﻮن ﻣﯿکروﻣتر

•

آزمایش :3ﺗست و ﮐﻨترل ﮐﻮﻟﯿس ﻫﺎ

•

آزمایش :4انﺪازه گﯿری اﺧتﻼف ارﺗفﺎع ﺑﺎ طﻮل ﻣﻮج نﻮر ﺑﺎ استفﺎده از ﺗختﯽ سﻨج نﻮری

•

آزمایش :5طراﺣﯽ روﺷﻬﺎی اﺑتکﺎری ﺑرای انﺪازه گﯿری قطعﺎت ﺷکستﻪ

•

آزمایش :6روش انﺪازه گﯿری غﯿر ﺗمﺎسﯽ ﺑﺎ ﮐمپراﺗﻮر ﺑﺎدی و ﮐمپراﺗﻮر نﻮری

•

آزمایش :7ﺑﺎزرسﯽ ﺑلﻮک گﯿج ﻫﺎی استﺎنﺪارد ﺑﺎ ﮐمپراﺗﻮر ﻣکﺎنﯿکﯽ و ﮐمپراﺗﻮر اﻟکترﯾکﯽ

•

آزمایش :8انﺪازه¬گﯿری زﺑری و ﺑﺎفت سطﺢ و انﺤﻨﺎی سطﻮح

•

آزمایش :9انﺪازه¬گﯿری جرم ،وزن ،جرم ﻣخﺼﻮص ،جﺎﺑجﺎﯾﯽ ،ﮐرنﺶ ،زﻣﺎن ،سرعت¬ ،ﺷتﺎب ،نﯿرو و گﺸتﺎور

•

آزمایش :10چرﺧﺪنﺪﻫﺎ و ﭘﯿچ ﻫﺎ

•

آزمایش :11انﺪازه گﯿری ﺷﯿب ﺑﺎ ﺗراز دقﯿﻖ آزﻣﺎﯾﺸگﺎﻫﯽ و ﮐﻨترل گﻮنﯿﺎی دقﯿﻖ

•

آزمایش :12انﺪازه¬گﯿری فﺸﺎر ،دﻣﺎ ،سرعت سﯿﺎل ،نرخ جرﯾﺎن ،و ارﺗفﺎع سطﺢ ﻣﺎﯾعﺎت

•

آزمایش :13اصﻮل ﺑزرگﻨمﺎﯾﯽ اﭘتﯿکﯽ در ﭘروفﯿل ﭘروژﮐتﻮر

•

آزمایش :14انﺪازه گﯿری ﮐرنﺶ ﺑﺎاستفﺎده از ﭘل وﺗسﻮن و اصﻮل ﮐﺎرﮐرد سلﻮل نﯿرو سﻨج

منابع و مراجع:
•

ﺗﺎﻟﯿف آقﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣرﺗضﯽ دﺷتﯽ زاده ودﮐتر فرﯾﺪ رضﺎ ﺑﯿگلری ،ﻣتروﻟﻮژی سطﺢ و زﺑری سﻨجﯽ ﺗمﺎسﯽ ،نﺸر دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر

•

ﺗﺎﻟﯿف آقﺎی دﮐتر فرﯾﺪ رضﺎ ﺑﯿگلری ،سﯿتم انﺪازه گﯿری دقﯿﻖ ،نﺸر دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر
Webster, John G., and Halit Eren. "Operational Modes of Instrumentation." Measurement,
Instrumentation, and Sensors Handbook. CRC Press, 2017. 53-60.

•

Hebra, Alexius J. "Clocks and the measurement of time." The Physics of Metrology. Springer,
Vienna, 2010. 39-64. Metrology for Engineers by G.F.W.Galyer, C.R.Shotbolt. 1990

•

Williams, David C., ed. Optical methods in engineering metrology. Springer Science & Business
Media, 2012.

•

"Small, A. C., and Inductive Voltage Dividers. "Publication Reference EAL-G32.

•
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عنوان درس به فارسی:

استاتیک
Statics

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

-

اصلﯽ

پ -رﯾﺎضﯽ عمﻮﻣﯽ  ،1آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪسﯽ
ﻣکﺎنﯿک

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣفﺎﻫﯿم نﯿرو و گﺸتﺎور و ﺗعﺎدل اجسﺎم و آنﺎﻟﯿز سﺎزه ﻫﺎی در ﺣﺎﻟت ﺗعﺎدل و اﯾستﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

آ شنایی با مفاهیم و تعاریف اولیه مورد نیاز :ﻣقﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑر درس استﺎﺗﯿک ،ﻣفﺎﻫﯿم اوﻟﯿﻪ و اصلﯽ ،ﻣروری ﺑر قﻮانﯿن نﯿﻮﺗن ،ﺑردارﻫﺎ و قﻮانﯿن
رﯾﺎضﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر آنﻬﺎ

•

سیستم نیرویی :نﯿروﻫﺎی  2و  3ﺑعﺪی ،ﻣمﺎن ،ﮐﻮﭘل ﻫﺎ و زوج نﯿرو ﻫﺎ ،ﻣﻨتجﻪ نﯿرو ﻫﺎ و ﻣمﺎنﻬﺎ

•

تعادل :ﺗعﺎدل در سﯿستم ﻫﺎی  2ﺑعﺪی ،رسم دﯾﺎگرام آزاد نﯿروﻫﺎ ،ﺷراﯾط ﺗعﺎدل ،ﺗعﺎدل در سﯿستم ﻫﺎی  3ﺑعﺪی ،ﺗعﺎدل سﯿستم ﻫﺎی ﻣعﯿن و
نﺎﻣعﯿن استﺎﺗﯿکﯽ

•

سازه ها :ﺧرﭘﺎ ﻫﺎی دو و سﻪ ﺑعﺪی ،قﺎب ﻫﺎ ،ﻣﺎﺷﯿن ﻫﺎ

•

نیروهای گسترده :ﺑﺎر ﻫﺎی گسترده ،ﻣرﮐز جرم ،ﻣرﮐز سطﺢ و طﻮل و اﺣجﺎم ،ﻣرﮐز سطﻮح و اﺣجﺎم ﻣرﮐب

•

آنالیز تیر ها :ﺗعﯿﯿن ﻣعﺎدﻻت نﯿروی ﻣﺤﻮری ،نﯿروی ﺑرﺷﯽ و گﺸتﺎور ﺧمﺸﯽ و رسم نمﻮدار آنﻬﺎ ﺑرای ﺗﯿرﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺎر گذاری ﻣتمرﮐز و ﺑﺎر گذاری
گسترده ،رواﺑط ﺑﯿن ﺑﺎر گذاری گسترده ،نﯿروی ﺑرﺷﯽ و گﺸتﺎور ﺧمﺸﯽ

•

کابل ها :ﮐﺎﺑل ﻫﺎ ﺗﺤت ﺑﺎرﻫﺎی جﺎنﺒﯽ ﻣتمرﮐز و گسترده ،ﮐﺎﺑل ﻫﺎی سﻬمﻮی ،ﮐﺎﺑل زنجﯿر

•

ممان های اینرسی سطح :ﺗعرﯾف ﻣمﺎن ﻫﺎی اﯾﻨرسﯽ سطﺢ و ﺣﺎصل ضرب آنﻬﺎ ،ﻟﻨگر قطﺒﯽ سطﺢ ،ﺷعﺎع ﻫﺎی ژﯾراسﯿﻮن ،انتقﺎل و دوران ﻣﺤﻮر
ﻫﺎ ،ﻣﺤﻮر ﻫﺎی اصلﯽ ،داﯾره ی ﻣﻮر

•

اصطکاک :قﻮانﯿن اصطکﺎک ﺧﺸک  ،اصطکﺎک در گﻮه ﻫﺎ ،ﭘﯿچ ﻫﺎ ،ﯾﺎﺗﺎقﺎن ﻫﺎ ،دﯾسک ﻫﺎ ،ﮐﻼچ ﻫﺎی ﺧﺸک و ﺗسمﻪ ﻫﺎ ،اصطکﺎک غلتﺸﯽ

•

کار مجازی و روش انرژی :ﺗﻐﯿﯿر ﻣکﺎن ﻣجﺎزی ،اصﻮل ﮐﺎر ﻣجﺎزی ،ﮐﺎرﺑرد اصلﯽ ﮐﺎر ﻣجﺎزی در ﻣﺎﺷﯿن ﻫﺎ ،روش انرژی ﭘتﺎنسﯿل

منابع و مراجع:
& Meriam, James L., and L. Glenn Kraige. Engineering mechanics: dynamics. Vol. 2. John Wiley
Sons, 2012.
Shames, Irving Herman, and G. Krishna Mohana Rao. Engineering mechanics: statics and dynamics.
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967.
Hibbeler, Russell Charles, and Russell C. Hibbeler. Engineering mechanics: statics & dynamics.
Pearson Education India, 2007

•
•
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مقاومت مصالح 1

عنوان درس به فارسی:

Mechanics of Material 1

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

استﺎﺗﯿک

-

اصلﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺣل انﻮاع رواﺑط و ﻣسﺎئل در ﺗﺤلﯿل استﺤکﺎم ﻣﻮاد فلزی و غﯿر فلزی در جﻬت ﺗﺤلﯿل علت ﺷکست و ﺧراﺑﯽ قطعﺎت
سرفصل و رئوس مطالب:
•

تنش و کرنش :ﺗعرﯾف ﮐرنﺶ ﺗک ﻣﺤﻮری در ﮐﺸﺶ و فﺸﺎر و ﮐرنﺶ ﺑرﺷﯽ ،نمﻮدار ﺗﻨﺶ-ﮐرنﺶ و ﺗﻨﺶ و ﮐرنﺶ ﺣقﯿقﯽ و ﻣقﺎﯾسﻪ رفتﺎر
اﻻستﯿک در ﻣقﺎﯾسﻪ ﺑﺎ رفتﺎر ﭘﻼستﯿک ﻣﻮاد ،قﺎنﻮن ﻫﻮک و ﻣﺪول اﻻستﯿسﯿتﻪ ،ﺗﻐﯿﯿر ﺷکل عضﻮﻫﺎ ﺗﺤت اثر ﺑﺎر ﻣﺤﻮری ﻣسﺎﯾل نﺎﻣعﯿن استﺎﺗﯿکﯽ،
نسﺒت ﭘﻮاسﻮن و ﺑﺎرگذاری چﻨﺪ ﻣﺤﻮری ،ﺗمرﮐز ﺗﻨﺶ

•

پیچش :ﭘﯿچﺶ ﻣقﺎطﻊ ﻣﺪور ،فرﻣﻮل ﭘﯿچﺶ و زاوﯾﻪ ﭘﯿچﺶ ،ﭘﯿچﺶ ﻣﯿلﻪ ﻫﺎی ﻣرﮐب ،ﭘﯿچﺶ ﻣقﺎطﻊ ﻣرﺑﻊ و ﻣستطﯿل ﺗﻮﭘر ،انرژی ﮐرنﺶ اﻻستﯿک
در ﭘﯿچﺶ ،ﭘﯿچﺶ ﻣقﺎطﻊ جﺪار نﺎزک ﺑﺎ ﺷکل سطﺢ ﻣقطﻊ دﻟخﻮاه ،اﺗﺼﺎل ﻣﯿلﻪ ﻫﺎ

•

خمش خالص تیر ها :ﺗﻨﺶ ﺧمﺸﯽ ،طراﺣﯽ ﺗﯿرﻫﺎ در ﺧمﺶ ،ﺧمﺶ ﺗﯿرﻫﺎی ﻣرﮐب

•

تنشهای برشی در خمش :ﺗﻨﺸﻬﺎی ﺑرﺷﯽ در عضﻮﻫﺎی جﺪار نﺎزک ،ﻣرﮐز ﺑرش

•

انتقال تنش و کرنش :انتقﺎل ﺗﻨﺶ صفﺤﻪ ای ،ﺗﻨﺸﻬﺎی اصلﯽ و جﻬﺎت اصلﯽ ،ﺗﻨﺸﻬﺎی ﺑرﺷﯽ ﺣﺪاﮐثر و ﺣﺪاقل ﺑﺎ زواﯾﺎی ﻣرﺑﻮطﻪ ،انتقﺎل ﮐرنﺶ
صفﺤﻪ ای ،ﮐرنﺶ ﻫﺎی اصلﯽ و جﻬﺎت اصلﯽ ،ﮐرنﺶ ﻫﺎی ﺑرﺷﯽ ﺣﺪاﮐثر و ﺣﺪاقل ﺑﺎ زواﯾﺎی ﻣرﺑﻮطﻪ ،داﯾره ﻣﻮر ﺑرای انتقﺎل ﺗﻨﺶ و ﮐرنﺶ صفﺤﻪ
ای

•

تنش های مرکب :ﺗﻨﺸﻬﺎی نﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﻫﺎی ﺧمﺶ و ﭘﯿچﺶ ،ﺗﻨﺸﻬﺎی نﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﻫﺎی ﺧمﺶ و ﻣﺤﻮری ،ﺗﺤلﯿل استﻮانﻪ ﻫﺎی جﺪار نﺎزک ،ﺗﻨﺸﻬﺎی
طﻮﻟﯽ و ﻣﺤﯿطﯽ در استﻮانﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻨﺶ در ﮐره ،ﻣقﺪﻣﻪ ای ﺑر ﺧمﺶ نﺎ ﻣتقﺎرن ،ﺗﻨﺶ در ﺗﯿر ﻫﺎی ﺧمﯿﺪه

منابع و مراجع:
F. P. Beer and E. R. Johnston, Mechanics of Materials, McGraw Hill Book Company, 1981
J.M. Gere and S.P. Timoshenko, Mechanics of Materials, Second Edition, Brooks/Cole Engineering Division,
1984
E. P. Popov, Engineering Mechanics of Solids, Prentice-Hall Inc., 1990
I.H. Shames, Introduction to Solid Mechanics, Second Edition, Prentice-Hall Inc., 1989
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عنوان درس به فارسی:

مقاومت مصالح 2
Mechanics of Material 2

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

ﻣقﺎوﻣت ﻣﺼﺎﻟﺢ 1

-

اصلﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺣل انﻮاع رواﺑط و ﻣسﺎئل در ﺗﺤلﯿل استﺤکﺎم ﻣﻮاد فلزی و غﯿر فلزی در جﻬت ﺗﺤلﯿل علت ﺷکست و ﺧراﺑﯽ قطعﺎت و ﺑﻪ دست
آوردن ﺗﻐﯿﯿر ﺷکل ﻫﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺑﺎرگذاری ﻫﺎی ﻣتفﺎوت
سرفصل و رئوس مطالب:
•

کلیات  :ﻣروری ﺑرﻣقﺎوﻣت ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻣروری ﺗکمﯿل ﻣﺒﺎﺣث ﺧمﺶ و ﺗﺒﺪﯾﻼت ﺗﻨﺶ ،ﻣرور و ﺗکمﯿل ﺧمﺶ نﺎﻣتقﺎرن ،ﻣرﮐز ﺑرﺷﯽ و ﺧمﺸﯽ ﺗﯿرﻫﺎی
ﺧمﯿﺪه ،ﺗﺒﺪﯾﻼت ﺗﻨﺶ در ﺑﺎرگذاری ﻣرﮐب ،ﮐﺎرﺑرد داﯾرهی ﻣﻮر سﻪ ﺑعﺪی ،ﺧﯿز ﺗﯿر و روش ﻫﺎی ﺗعﯿﯿن ﺧﯿزﺗﯿر ،ﺗأﮐﯿﺪ ﺑر ﻣسﺎئل نﺎﻣعﯿن استﺎﺗﯿکﯽ،
روش جمﻊ آثﺎر

•

معیارهای تسلیم و شکست مواد :ﻣعﯿﺎر ﺗرسکﺎ ،ﻣعﯿﺎر فﻮن ﻣﯿزز ،ﻣعﯿﺎر ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﻨﺶ عمﻮدی ،ﻣعﯿﺎرﻫﺎی ﺷکست ﻣﻮاد ﺗرد

•

روش های انرژی :ﻣفﻬﻮم انرژی اﻻستﯿک و ﮐﺎر ﺧﺎرجﯽ ،ﺗعﯿﯿن راﺑطﻪ انرژی ﺑرای ﺑﺎرگذاری ﻣختلف ،اصل ﮐﺎر ﻣجﺎزی ،نﯿرو و ﺗﻐﯿﯿر ﻣکﺎن ﻣجﺎزی،
اصل ﺗﻐﯿﯿر ﻣکﺎن ﻣتقﺎﺑل ،روش ﺑﺎر واﺣﺪ ،انرژی ﻣکمل ،قضﺎﯾﺎی ﮐﺎستﯿگلﯿﺎنﻮ و ﮐﺎرﺑرد آنﻬﺎ در ﺣل ﻣسﺎﯾل نﺎﻣعﯿن و ﮐﺎرﺑرد در ﺑﺎرگذاری ضرﺑﻪ ای

•

پایداری ستون ها :ﻣفﻬﻮم ﭘﺎﯾﺪاری در ﺣﺎﻟت ﺗعﺎدﻟﯽ ،ﺗئﻮری ﭘﺎﯾﺪاری ستﻮن ﻫﺎ ،ﺑﺎر ﺣﺪی اوﯾلر ﺑرای ﺷراﯾط ﻣرزی ﻣتفﺎوت و ﻣﺤﺪودﯾتﻫﺎی آن،
ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﺤت ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻮری ﺧﺎرج از ﻣرﮐز ،رواﺑط ﺗجرﺑﯽ ﮐمﺎنﺶ ستﻮن ﻫﺎ و ﺗﯿر -ستﻮن ﻫﺎ

منابع و مراجع:
Popov, Egor P. "Mechanics of materials." Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ (1976).

•

FP Beer, ER Johnston Jr - 1974 - McGraw-Hill, New York

•

• Timoshenko, Stephen. History of strength of materials: with a brief account of the history of
theory of elasticity and theory of structures. Courier Corporation, 1983.
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عنوان درس به فارسی:

آز مقاومت مصالح
Strength of Material Lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

-

ﻣقﺎوت ﻣﺼﺎﻟﺢ ( 2پ /ه)

اصلﯽ

هدف:
ﺑررسﯽ عملﯽ ﻣطﺎﻟب و نکﺎت و قﻮانﯿن ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ ﻣقﺎوﻣت ﻣﺼﺎﻟﺢ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ انﻮاع آزﻣﻮن ﻫﺎی استﺎنﺪارد ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ آنﻬﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

آزمایش اول :آزﻣﻮن ﮐﺸﺶ

•

آزمایش دوم :آزﻣﻮن ﮐمﺎنﺶ

•

آزمایش سوم :ﮐﺎرﺑرد استرﯾن گﯿج ﻫﺎ در ﺑﻪ دست آوردن ضرﯾب اﻻستﯿسﯿتﻪ و نسﺒت ﭘﻮاسﻮن و ﺑﻪ دست آوردن ضرﯾب ﺗمرﮐز ﺗﻨﺶ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی
اصلﯽ

•

آزمایش چهارم :آزﻣﻮن ﭘﯿچﺶ و ﺑرش

•

آزمایش پنجم :آزﻣﻮن ﺗﯿر ﻣرﮐب

•

آزمایش ششم :آزﻣﻮن ﺧمﺶ ﻣرﮐب

•

آزمایش هفتم :آزﻣﺎﯾﺶ قﻮس دو ﻣفﺼل ،ﺗئﻮری ﺑتﯽ ﻣﺎﮐسﻮل و ﺧط اثر

•

آزمایش هشتم :ﺗئﻮری ﮐﺎستﯿگﻼنﻮ

•

آزمایش نهم :آزﻣﻮن ضرﺑﻪ

•

آزمایش دهم :آزﻣﻮن سختﯽ

منابع و مراجع:
•

علﯿزاده ،ﯾﻮنس ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر
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عنوان درس به فارسی:

مبانی برق و الکترونیک
Basic Electric and Electronic

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

فﯿزﯾک عمﻮﻣﯽ 2

-

اصلﯽ

هدف:
آﻣﻮزش ﻣﺒﺎنﯽ ﺑرق و اﻟکترونﯿک ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اجزا اﻟکترونﯿکﯽ ،ﺗﺤلﯿل ﻣﺪارﻫﺎی  ACو  ، DCﺗﺤلﯿل ﻣﺪارﻫﺎی سﻪ فﺎز ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪار ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ و
انﻮاع ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ و ژنراﺗﻮر ﻫﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

فصل اول :ﻣقﺪﻣﻪ ،ﺗعﺎرﯾف اوﻟﯿﻪ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟکترﯾکﯽ

•

فصل دوم :ﻣﺪار ﻫﺎی اﻟکترﯾکﯽ جرﯾﺎن ﻣستقﯿم ،ﻣعرفﯽ اجزا ،روﺷﻬﺎی ﺗﺤلﯿل ﻣﺪار

•

فصل سوم :ﻣﺪار ﻫﺎی اﻟکترﯾکﯽ جرﯾﺎن ﻣتﻨﺎوب( ﺗعﺎرﯾف ،اجزا ،ﻣﺪارﻫﺎی )RLC

•

فصل چهارم :دﯾﻮد(ﻣﺒﺎنﯽ عملکرد ،ﺗﺤلﯿل ﻣﺪار ،ﮐﺎرﺑردﻫﺎ)

•

فصل پنجم :ﺗرانزﯾستﻮر(ﻣﺒﺎنﯽ عملکرد ،ﺗﺤلﯿل ﻣﺪار ،ﮐﺎرﺑردﻫﺎ)

•

فصل ششم :ﻣﺪار ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ(ﺗعﺎرﯾف ،ﺣل ﻣﺪار)

•

فصل هفتم :اﻟکترو ﻣﻐﻨﺎطﯿس ،ﻣﺒﺎنﯽ اﯾجﺎد وﻟتﺎژ و ﺣرﮐت

•

فصل هشتم :ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ و ژنراﺗﻮر ﻫﺎی (DCسﺎﺧتﺎر ،انﻮاع ،ﻣعﺎدﻻت عملکردی)

•

فصل نهم :ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی AC

•

فصل دهم :ﻣﺒﺎﺣث وﯾﮋه ،اﻟکترونﯿک ﮐﺎرﺑردی(ﻣﯿکروﮐﻨترﻟر ﻫﺎ ،ﺗرانسفﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ)

منابع و مراجع:
William, H. A. R. T., and Jack E. Kemmerly. Engineering circuit analysis. McGraw-Hill Book
Company, 1986.

•

کارشناسی مهندسی مکانیک 21 /

عنوان درس به فارسی:

آز مبانی برق و الکترونیک
Basic Electric and Electronic lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

ﻣﺒﺎنﯽ ﺑرق و اﻟکترونﯿک

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اصﻮل و ﮐﺎرﮐرد انﻮاع ﻣﺎﺷﯿن ﻫﺎی اﻟکترﯾکﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

آزمایش اول :ﻣﻮﻟﺪ  DCﺗﺤرﯾک ﻣستقل

•

آزمایش دوم :ﻣﻮﻟﺪ ﺷﻨت ﺗﺤرﯾک ﺧﻮدی

•

آزمایش سوم :ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎی سری

•

آزمایش چهارم :ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻨت

•

آزمایش پنجم :ﺗعﯿﯿن رانﺪﻣﺎن در ﺗرانسفﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎی ﺗک فﺎز

•

آزمایش ششم :ﻣﻮازی ﮐرن دو ﺗرانسفﻮرﻣﺎﺗﻮر سﻪ فﺎز و ﺗعﯿﯿن اﺧتﻼف ﺗﻮزﯾﻊ قﺪرت ﺑﯿن آنﻬﺎ

•

آزمایش هفتم :ﻣﻮﺗﻮر آسﻨکرون ﺗک فﺎز

•

آزمایش هشتم :ﻣﻮﺗﻮر اﻟقﺎﯾﯽ سﻪ فﺎز آسﻨکرون

منابع و مراجع:
•

دستﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه ﻣﺒﺎنﯽ ﺑرق و ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی اﻟکترﯾکﯽ ،دانﺸکﺪه ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﺑرق ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
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عنوان درس به فارسی:

دینامیک
Dynamics

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

استﺎﺗﯿک

ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل (پ /ه)

اصلﯽ

هدف:
ﻣطﺎﻟعﻪ ،ﺑررسﯽ ،ﺗﺸرﯾﺢ و ﺗﺤلﯿل عملکرد رفتﺎر و ﺣرﮐت ذرات و اجسﺎم صلب ﺗﺤت ﺗﺎثﯿر نﯿروﻫﺎ و گﺸتﺎور ﻫﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

پیش گفتار :ﻣقﺪﻣﻪ ،ﺗﺎرﯾخچﻪ ﺗعﺎرﯾف اصﻮل و ﻣفﺎﻫﯿم اوﻟﯿﻪ قﻮانﯿن نﯿﻮﺗﻮن

•

سینماتیک ذره مادی :ﺣرﮐت ﻣستقﯿم اﻟخط ،ﻣﺸتﻖ زﻣﺎنﯽ ﺑردارﻫﺎ در ﻣختﺼﺎت دوار ،ﺣرﮐت ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻟخط در فضﺎ ،ﺣرﮐت نسﺒﯽ

•

سینتیک ذره :قﺎنﻮن دوم نﯿﻮﺗﻮن ،ﻣعﺎدﻟﻪ ﺣرﮐت ،ﺣرﮐت ﻣقﯿﺪ و غﯿرﻣقﯿﺪ ،دﯾﺎگرام ﭘﯿکره آزاد ،ﺣرﮐت ﻣستقﯿم اﻟخط ،ﺣرﮐت ﻣﻨﺤﻨﯽاﻟخط
صفﺤﻪای ،ﺣرﮐت ﻣﻨﺤﻨﯽاﻟخط فضﺎﯾﯽ ،ﮐﺎر و انرژی ،ﺗﻮان و ﺑﺎزده ﻣکﺎنﯿکﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ ﭘتﺎنسﯿل و انرژی ﭘتﺎنسﯿل ،ﻣعﺎدﻟﻪ ﮐﺎر و انرژی ،اصل ﺑقﺎء انرژی
ﻣکﺎنﯿکﯽ ،ضرﺑﻪ و ﻣقﺪار ﺣرﮐت ﺧطﯽ ضرﺑﻪ و ﻣقﺪار ﺣرﮐت زاوﯾﻪای ،ﺑقﺎء ﻣقﺪار ﺣرﮐت در ﺑرﺧﻮرد

•

سینتیک مجموعه ذرات :قﺎنﻮن دوم نﯿﻮﺗﻮن و ﻣعﺎدﻻت ﺣرﮐت ،ﮐﺎر و انرژی ،ضرﺑﻪ و ﻣقﺪار ﺣرﮐت ،ﺑقﺎء انرژی و ﻣقﺪار ﺣرﮐت

•

سینماتیک و سینتیک اجسام صلب :سﯿﻨتﯿک اجسﺎم صلب در صفﺤﻪ ،ﻣمﺎن اﯾﻨرسﯽ ﺣﻮل ﯾک ﻣﺤﻮر ،ﻣعﺎدﻻت عمﻮﻣﯽ ﺣرﮐت در صفﺤﻪ،
اصل داﻻﻣﺒر ،ﮐﺎر و انرژی ،ضرﺑﻪ و ﻣقﺪار ﺣرﮐت ،ﺑقﺎء ﻣقﺪار ﺣرﮐت

منابع و مراجع:
& Meriam, James L., and L. Glenn Kraige. Engineering mechanics: dynamics. Vol. 2. John Wiley
Sons, 2012.
Shames, Irving Herman, and G. Krishna Mohana Rao. Engineering mechanics: statics and dynamics.
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967.

•
•
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عنوان درس به فارسی:

دینامیک ماشین
Dynamics of Machine

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

دﯾﻨﺎﻣﯿک

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎنﯽ سﯿﻨمﺎﺗﯿک و سﯿﻨتﯿک ﻣﺎﺷﯿن ﻫﺎ و ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مفاهیم و اصول پایه :ﺗعرﯾف و ﻣقﺎﯾسﻪ سﻨتز و آنﺎﻟﯿز ،ﺗعرﯾف و ﻣقﺎﯾسﻪ ی سﯿﻨمﺎﺗﯿک و سﯿﻨتﯿک ،دﯾﺎگرام ﻫﺎی سﯿﻨمﺎﺗﯿکﯽ ،ﺗعرﯾف و ﻣقﺎﯾسﻪ ی
ﻣکﺎنﯿزم و ﻣﺎﺷﯿن ،انﻮاع ﻣﯿلﻪ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ،ﺣلقﻪ ﻫﺎی سﯿﻨمﺎﺗﯿکﯽ ﺑﺎز و ﺑستﻪ ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ ی درجﻪ آزادی ،ﺗعرﯾف ﺑرگردان و ﻣقﺎﯾسﻪ ی ﺑرگردان
ﻫﺎی ﻣتفﺎوت ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎ

•

روش های انتقال حرکت :ﻣفﻬﻮم ﺣرﮐت ،روش ﻫﺎی انتقﺎل ﺣرﮐت ،ﺗمﺎس ﻟﻐزﺷﯽ ،ﺗمﺎس غلتﺸﯽ ،رانﺶ ﻣثﺒت

•

مرکز آنی دوران :ﺗعرﯾف ﻣرﮐز آنﯽ دوران ،ﻣرﮐز آنﯽ دوران در اﺗﺼﺎﻻت دورانﯽ ،ﻣرﮐز آنﯽ دوران جسم ﻟﻐزنﺪه ،قضﯿﻪ ی ﮐﻨﺪی ،ﻣرﮐز ﻫﺎی آنﯽ
دورانﯽ اوﻟﯿﻪ ،روش دﯾﺎگرام داﯾره ای ﺑرای جﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣراﮐز آنﯽ دورانﯽ ،ﻣکﺎن ﻫﻨﺪسﯽ ﻣرﮐز آنﯽ

•

سرعت در مکانیزم ها :ﻣﺤﺎسﺒﻪ ی سرعت ﺑﺎ استفﺎده از ﻣراﮐز آنﯽ دوران ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ ی سرعت ﺑﺎ استفﺎده از روش ﻣﻮﻟفﻪ ای ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ ی سرعت
ﺑﺎ استفﺎده از روش سرعت ﻫﺎی نسﺒﯽ

•

شتاب در مکانیزم ها :ﻣعرفﯽ ﺷتﺎب ﺧطﯽ و زاوﯾﻪ ای در ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎ ،ﻣعرفﯽ ﺷتﺎب ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿس ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ ی ﺷتﺎب در ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎی ﻣختلف
ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎی ﻣعﺎدل ،روش ﻫﺎی ﺑﻪ دست آوردن ﻣرﮐز انﺤﻨﺎ(روش ﺗرسﯿمﯽ ﻫﺎرﺗمن ،روش اوﯾلر سﺎواری)

•

روش های تحلیلی ریاضی :استفﺎده از رواﺑط ﻣثلثﺎﺗﯽ ،استفﺎده از روش اعﺪاد ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ

•

نیرو های استاتیکی مکانیزم ها و تحلیل آن :انﻮاع نﯿرو ﻫﺎ در ﻣﺎﺷﯿن ﻫﺎ ،انتقﺎل نﯿرو ﻫﺎ در ﻣﺎﺷﯿن ،ﺑررسﯽ نﯿرو ﻫﺎ در اﺗﺼﺎﻻت ،ﺑررسﯽ ﻣکﺎنﯿزم
ﻫﺎی ﻣتفﺎوت

•

نیرو های اینرسی در ماشین ها :ﺷتﺎب ﻫﺎی ﺧطﯽ و دورانﯽ ،ﻣﺪل ﻫﺎی اصطکﺎﮐﯽ(اصطکﺎک ﺧﺸک ،اصطکﺎک وﯾسکﻮز) ،روش ﻫﺎی ﺗجرﺑﯽ
ﻣﺤﺎسﺒﻪ ی ﻣمﺎن اﯾﻨرسﯽ و ﻣرﮐز ثقل ،ﻣجمﻮعﻪ ﻫﺎی ﻣعﺎدل دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ

•

بادمک ها :ﺗقسﯿم ﺑﻨﺪی انﻮاع ﺑﺎداﻣک ،ﺗقسﯿم ﺑﻨﺪی انﻮاع ﭘﯿرو ،دﯾﺎگرام ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿر ﻣکﺎن ﭘﯿرو روی ﺑﺎداﻣک ،ﺣرﮐت ﻫﺎی ﻣتﺪاول ﭘﯿرو ،ﻣقﺎﯾسﻪ ی
ﺑﯿن ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﺣرﮐت ﭘﯿرو ،ﺗعﯿﯿن ﭘروفﯿل ﺑﺎداﻣک ﻫﺎ ،ﺗعﯿﯿن سﺎﯾز ﺑﺎداﻣک

•

باالنس جرم ها :ﺑﺎﻻنس جرم ﻫﺎی دوار(ﺑﺎﻻنس استﺎﺗﯿکﯽ ،ﺑﺎﻻنس دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ)

•

چرخ دنده ها :ﺑررسﯽ استﻮانﻪ ﻫﺎی غلتﺎن( غلتﺶ داﺧلﯽ ،غلتﺶ ﺧﺎرجﯽ) اصﻮل ﺣﺎﮐم ﺑر چرﺧﺪنﺪه ﻫﺎ ،ﺗعﺎرﯾف و اصطﻼﺣﺎت ،ﻣﺸخﺼﺎت ﭘروفﯿل
ﻫﺎی چرﺧﺪنﺪه ،انﻮاع چرﺧﺪنﺪه ،استﺎنﺪارد ﻫﺎی چرﺧﺪنﺪه ،رﺷتﻪ چرﺧﺪنﺪه ﻫﺎی سﺎده و ﻣرﮐب ،رﺷتﻪ چرﺧﺪنﺪه ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،روش ﻫﺎی
ﻣختلف ﺗﺤلﯿل

منابع و مراجع:
Martin, George H. Kinematics and dynamics of machines. Waveland Press, 2002.
Norton, Robert L., and Jianyou Han. Design of machinery. Vol. 2. New York: McGraw-Hill, 1999.

•
•

کارشناسی مهندسی مکانیک 24 /

عنوان درس به فارسی:

آز دینامیک وارتعاشات
Mechanical Vibration Lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

دﯾﻨﺎﻣﯿک ﻣﺎﺷﯿن

ارﺗعﺎﺷﺎت ﻣکﺎنﯿکﯽ (پ /ه)

اصلﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ انﺪازه گﯿری عملﯽ و ﺗﺤلﯿلﯽ سﯿستم ﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿک ﻣﺎﺷﯿن ،ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎ و ارﺗعﺎﺷﺎت
سرفصل و رئوس مطالب:
•

تعیین ممان اینرسی :آزﻣﺎﯾﺶ اول :ﺗعﯿﯿن ﻣمﺎن اﯾﻨرسﯽ ﺑﻪ روش ﭘﺎنﺪول ﻣرﮐب ،آزﻣﺎﯾﺶ دوم :ﺗعﯿﯿن ﻣمﺎن اﯾﻨرسﯽ ﺑﻪ روش سقﻮط وزنﻪ ،آزﻣﺎﯾﺶ
سﻮم :ﺗعﯿﯿن ﻣمﺎن اﯾﻨرسﯽ ﺑﻪ روش سطﺢ ﺷﯿﺒﺪار ،آزﻣﺎﯾﺶ چﻬﺎرم :ﺗعﯿﯿن ﻣمﺎن اﯾﻨرسﯽ ﺑﻪ روش آونگ ﭘﯿچﺸﯽ ﻣعلﻖ

•

مکانیزم ها :آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﻨجم :قفل انﯿﻮرسﺎل (ﮐﺎردان) ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺸم :ﺑﺎداﻣک ﻫﺎ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻫفتم :ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎ

•

ارتعاشات :آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺸتم :ارﺗعﺎﺷﺎت دورانﯽ آزاد ﺑﺎ ﻣﯿراﯾﯽ ،آزﻣﺎﯾﺶ نﻬم :ارﺗعﺎﺷﺎت اجﺒﺎری ﺑﺎ ﻣﯿراﯾﯽ ،آزﻣﺎﯾﺶ دﻫم :جﺎذب دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ ارﺗعﺎش،
آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎزدﻫم :ﺑﺎﻻنس دورانﯽ ،آزﻣﺎﯾﺶ دوازدﻫم :ژﯾرسکﻮپ ،آزﻣﺎﯾﺶ سﯿزدﻫم :گﺎورنر

منابع و مراجع:
•

دﮐتر ﻣﻬﯿﺎر نراقﯽ و دﮐتر ﻣﻨﺼﻮر ﮐﺒگﺎنﯿﺎن ،دستﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه دﯾﻨﺎﻣﯿک ﻣﺎﺷﯿن و ارﺗعﺎﺷﺎت ،دانﺸکﺪه ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک ،دانﺸگﺎه
صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
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عنوان درس به فارسی:

کارگاه ماشین ابزار 1
Machining Workshop

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

-

-

اصلﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ نسﺒﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗجﻬﯿزات ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری و ﭘروژه عملﯽ سﺎﺧت ﯾک گﯿره ﭘﯿچﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

کارگاه ماشین ابزار  :1ﻣعرفﯽ ﺗجﻬﯿزات ﻣﻮجﻮد در ﮐﺎرگﺎه ،ﻣعرفﯽ اﺑزار ﻫﺎی ﻣﻮرد استفﺎده در ﮐﺎرگﺎه ،آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿن ﺗراش ،آﻣﻮزش ﺑرش
ﺑﺎ اره ﻟﻨگ ،آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ دستگﺎه فرز ،آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ درﯾل رو ﻣﯿزی ،آﻣﻮزش صﺤﯿﺢ ﺑستن قطعﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ گﯿره ﻫﺎی ﻣختلف و استفﺎده از ﭘﺎراﻟل و
وی ﺑلﻮک(گﯿره سﻪ نظﺎم و چﻬﺎر نظﺎم ،گﯿره روﻣﯿزی) ،آﻣﻮزش فراﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣختلف ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری(نﺤﻮه ی نﺼب ﻣﻨﺎسب اﺑزار ﺑرش و سﻨتر ﮐردن آن،
سﻮراخ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿن ﺗراش و ﻣتﻪ ﻣرغک زدن ،رو ﺗراﺷﯽ ،ﮐف ﺗراﺷﯽ و ﺷﯿﺎر ﺗراﺷﯽ ،اﯾجﺎد قطعﺎت ﻣکعﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿن ﺗراش ،فرزﮐﺎری ،سﻮراخ
ﮐﺎری ،ﺣﺪﯾﺪه زنﯽ و قﻼوﯾز زنﯽ) ،ﻣﻮنتﺎژ ﮐردن قطعﺎت سﺎﺧتﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﮐرد صﺤﯿﺢ گﯿره

منابع و مراجع:
•

عﺒﺪاهلل وﻟﯽ نﮋاد ،جﺪاول و استﺎنﺪاردﻫﺎی طراﺣﯽ و ﻣﺎﺷﯿن سﺎزی ،نﺸر طراح

•

نقﺸﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرگﺎﻫﯽ ﺑرای سﺎﺧت گﯿره ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر
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عنوان درس به فارسی:

ترمودینامیک 1
Thermodynamics 1

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

-

ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل (پ /ه)

اصلﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ قﻮانﯿن ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک و نﺤﻮه استفﺎده از آنﻫﺎ در ﺗﺤلﯿل ﻣسﺎﯾل ﻣﻬﻨﺪسﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمات و آشنایی با مفاهیم :ﻣفﻬﻮم سﯿستم ،دﯾﺪگﺎهﻫﺎی ﻣﺎﮐروسکپﯽ و ﻣﯿکروسکپﯽ ،ﻣفﻬﻮم ﺧﻮاص و دستﻪﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ﺑﻪ گسترده و ﻣتمرﮐز،
ﺧﻮاص دﻣﺎ ،فﺸﺎر و ﺣجم ﻣخﺼﻮص ،ﻣفﻬﻮم ﺗعﺎدل ،فرآﯾﻨﺪ ،فرآﯾﻨﺪ ﺷﺒﻪ ﺗعﺎدﻟﯽ و چرﺧﻪ ،ﻣعرفﯽ گﺎز اﯾﺪهآل

•

تحلیل انرژی در سیستم بسته :ﻣفﻬﻮم ﮐﺎر ،ﺣﺎﻟتﻫﺎ و ﻣﺤﺎسﺒﻪ آن ،ﺑﯿﺎن ﭘﺎﯾﻪای قﺎنﻮن اول ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک ﺑرای چرﺧﻪ ،ﻣفﻬﻮم انرژی داﺧلﯽ و
قﺎنﻮن اول ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک ﺑرای فرآﯾﻨﺪ ،ﻣعرفﯽ انﻮاع فرآﯾﻨﺪﻫﺎ (ﻫم فﺸﺎر ،ﻫم دﻣﺎ ،ﻫم ﺣجم ،آدﯾﺎﺑﺎﺗﯿک) ،انتﺎﻟپﯽ ،انرژی داﺧلﯽ ،ظرفﯿت ﺣرارﺗﯽ وﯾﮋه
ﺑرای گﺎز اﯾﺪهآل

•

خواص مواد خالص :ﻣعرفﯽ ﻣﺎده ﺧﺎﻟص ،قﺎنﻮن فﺎز گﯿﺒس و نمﻮدار  ،PVTﻣعرفﯽ نﻮاﺣﯽ اﺷﺒﺎع ،ﺗک فﺎز ،نقطﻪ ﺑﺤرانﯽ ،نقطﻪ سﻪگﺎنﻪ ،ﻣعرفﯽ
جﺪاول ﺑخﺎر(جﺪول اﺷﺒﺎع ﻣﺎﯾﻊ-ﺑخﺎر ،جﺪول ﺑخﺎر فﻮق گرم ،جﺪول ﻣﺎﯾﻊ ﻣتراﮐم)

•

تحلیل انرژی در سیستم باز :ﻣعرفﯽ ﻣفﻬﻮم سﯿستم ﺑﺎز و ﺣجم ﮐﻨترل ،استخراج قﺎنﻮن ﺑقﺎی جرم ﺑرای سﯿستم ﺑﺎز ،استخراج قﺎنﻮن اول
ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک ﺑرای سﯿستم ﺑﺎز ،ﻣفﻬﻮم فرآﯾﻨﺪﻫﺎی گذرا ،ﭘﺎﯾﺎ ،ﺷراﯾط ﯾکﻨﻮاﺧت ،ﺗﺤلﯿل انرژی در اجزای ﻣختلف( ﮐمپرسﻮر ،ﭘمپ ،ﺗﻮرﺑﯿن ،ﻣﺒﺪل
ﺣرارﺗﯽ ،ﺷﯿر اﺧتﻨﺎق ،ﻣخلﻮطﮐن)

•

قانون دوم ترمودینامیک :ﻣفﻬﻮم ﺑﺎزگﺸت ﭘذﯾری ،ﻣﺎﺷﯿن ﺣرارﺗﯽ ﺑﺎزگﺸت ﭘذﯾر ،ﺑﯿﺎنﻫﺎی قﺎنﻮن دوم ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک( ﮐلﻮﯾن-ﭘﻼنک ،ﮐلﻮزﯾﻮس)
رانﺪﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿن ﺣرارﺗﯽ ﺑرگﺸت ﭘذﯾر ،چرﺧﻪ ﮐﺎرنﻮ ،ﺑﺎزگﺸت نﺎﭘذﯾری ،نﺎﻣسﺎوی ﮐلﻮزﯾﻮس ،ﺗعرﯾف انتروﭘﯽ و ﻣﺤﺎسﺒﻪ آن ﺑﺎ استفﺎده از جﺪاول
ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ ،اصل افزاﯾﺶ انتروﭘﯽ ،ﺗﺤلﯿل قﺎنﻮن دوم ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک ﺑرای سﯿستم ﺑستﻪ ،ﺗﺤلﯿل قﺎنﻮن دوم ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک ﺑرای سﯿستم ﺑﺎز

•

ترکیب قانون اول و دوم ترمودینامیک-اگزرژی :ﻣفﻬﻮم ﮐﺎر ﺑﺎزگﺸت ﭘذﯾر و قﺎﺑلﯿت ﮐﺎردﻫﯽ ،ﻣعرفﯽ اگزرژی ﺑﻪ عﻨﻮان ﯾک ﺧﺎصﯿت
ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ ،ﺗﺤلﯿل اگزرژی ﺑرای سﯿستم ﺑستﻪ ،ﺗﺤلﯿل اگزرژی ﺑرای سﯿستم ﺑﺎز ،ﺑﺎزگﺸت نﺎﭘذﯾری و رانﺪﻣﺎن قﺎنﻮن دوم

منابع و مراجع:
Sonntag, R. E., Borgnakke, C., Van Wylen, G. J., & Van Wyk, S. (1998). Fundamentals of
thermodynamics (Vol. 6). New York: Wiley.
Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2010). Fundamentals of engineering
thermodynamics. John Wiley & Sons.

•
•
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عنوان درس به فارسی:

ترمودینامیک 2
Thermodynamics 2

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک 1

ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت 1

اصلﯽ

هدف:
ﮐﺎرﺑرد اصﻮل ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣختلف ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک
سرفصل و رئوس مطالب:
•

چرخههای توان و سرمایش :چرﺧﻪ رنکﯿن(چرﺧﻪ سﺎده ،ﺑﺎزﯾﺎب ،ﺑﺎزگرﻣﺎﯾﺶ ،اثرات واقعﯽ و انﺤراف از ﺣﺎﻟت اﯾﺪهآل ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗرﮐﯿﺒﯽ ﺗﻮان و
ﺣرارت) ،چرﺧﻪﻫﺎی گﺎزی( چرﺧﻪ استﺎنﺪارد ﻫﻮا ،چرﺧﻪ ﺑراﯾتﻮن ،چرﺧﻪ ارﯾکسن ،چرﺧﻪ ﺗﻮرﺑﯿن گﺎزی ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺎب ،چرﺧﻪ ﺗﻮرﺑﯿن گﺎزی ﺑرای رانﺶ
جت،چرﺧﻪ ﺗرﮐﯿﺒﯽ ﺗﻮرﺑﯿن گﺎز و ﺑخﺎر) ،چرﺧﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی رفت و ﺑرگﺸتﯽ(چرﺧﻪ اﺗﻮ ،چرﺧﻪ دﯾزل ،چرﺧﻪ استرﻟﯿﻨگ ،چرﺧﻪ ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ) ،چرﺧﻪ
سرﻣﺎﯾﺶ( چرﺧﻪ سرﻣﺎﯾﺶ ﺗراﮐمﯽ سﺎده ،اثرات واقعﯽ و انﺤراف از ﺣﺎﻟت اﯾﺪهآل ،ﻣﺒردﻫﺎ ،چرﺧﻪ سرﻣﺎﯾﺶ جذﺑﯽ ،چرﺧﻪ سرﻣﺎﯾﺶ گﺎزی)

•

روابط ترمودینامیکی :رواﺑط ﻣﺎﮐسﻮل ،رواﺑط ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ ﺑرای ﻣﺎده ﻫمگن ،ﻣعﺎدﻟﻪ ﮐلﻮزﯾﻮس-ﮐﻼﭘﯿرون ،رواﺑط انرژی داﺧلﯽ ،انتﺎﻟپﯽ و انتروﭘﯽ،
ضراﯾب ﺗراﮐمﭘذﯾری و انﺒسﺎط ،ﺧﻮاص گﺎز واقعﯽ و ﻣعﺎدﻻت ﺣﺎﻟت ،ضرﯾب ﺗراﮐمﭘذﯾری عمﻮﻣﯽ ،نمﻮدارﻫﺎی عمﻮﻣﯽ ﺑرای انﺤراف انتﺎﻟپﯽ و انتروﭘﯽ،
ﺧﻮاص ﻣخلﻮطﻫﺎ

•

مخلوطهای گازی :ﻣﺪلﻫﺎی سﺎده ﺑرای ﻣخلﻮط گﺎزﻫﺎی اﯾﺪهآل ،ﻣخلﻮط گﺎز اﯾﺪهآل و ﺑخﺎر آب ،اﺷﺒﺎع آدﯾﺎﺑﺎﺗﯿک ،رطﻮﺑت سﻨجﯽ و نمﻮدار
سﺎﯾکروﻣتری ،فراﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣطﺒﻮع

•

واکنشهای شیمیایی :سﻮﺧتﻫﺎ ،واﮐﻨﺶ ﺷﯿمﯿﺎﯾﯽ اﺣتراق ،انتﺎﻟپﯽ ﺗﺸکﯿل و ﻣﺤﺎسﺒﻪ انرژی اﺣتراق ،دﻣﺎی آدﯾﺎﺑﺎﺗﯿک ﺷعلﻪ ،قﺎنﻮن سﻮم
ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک و انتروﭘﯽ ﻣﻮاد ،ﺗﺤلﯿل قﺎنﻮن دوم ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک ﺑرای اﺣتراق

•

جریان سیال تراکم پذیر :ﻣفﻬﻮم ﺧﻮاص سکﻮن و استﺎﺗﯿک ،ﻣعﺎدﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨتﻮم ﺑرای ﺣجم ﮐﻨترل ﺷﺒﻪ ﯾک ﺑعﺪی ،انتﺸﺎر اﻣﻮاج و سرعت صﻮت در
گﺎز اﯾﺪهآل ،جرﯾﺎن آﯾزنتروﭘﯿک ﺷﺒﻪ ﯾک ﺑعﺪی در نﺎزل ﻫمگرا ،جرﯾﺎن آﯾزنتروﭘﯿک ﺷﺒﻪ ﯾک ﺑعﺪی در نﺎزل ﻫمگرا-واگرا ،ﻣﻮج ضرﺑﻪ عمﻮدی،
ﺗﺤلﯿل ﮐلﯽ جرﯾﺎن ﺷﺒﻪ ﯾک ﺑعﺪی در نﺎزل ﻫمگرا-واگرا

منابع و مراجع:
Sonntag, Richard Edwin, et al. Fundamentals of thermodynamics. Vol. 6. New York: Wiley, 1998.
Moran, Michael J., et al. Fundamentals of engineering thermodynamics. John Wiley & Sons, 2010.

•

•
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عنوان درس به فارسی:

آز ترمودینامیک
Thermodynamics Lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

-

ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک 2

اصلﯽ

هدف:
ﺑررسﯽ عملﯽ ﻣطﺎﻟب و نکﺎت و قﻮانﯿﻨﯽ ﮐﻪ در درس ﻫﺎی ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک ﺗﺪرﯾس ﺷﺪه انﺪ.
سرفصل و رئوس مطالب:
•

آزمایشها :ﻫفتﻪ :1ﻣعرفﯽ آزﻣﺎﯾﺸگﺎه و آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ ،ﻫفتﻪ  :2ﺗئﻮری و آزﻣﺎﯾﺶ دﯾگ ﻣﺎرست ،ﻫفتﻪ  :3ﺗئﻮری و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻟری ﻣتر ،ﻫفتﻪ  :4ﺗئﻮری
ﮐمپرسﻮر رفت و ﺑرگﺸتﯽ ،ﻫفتﻪ  :5آزﻣﺎﯾﺶ ﮐمپرسﻮر رفت و ﺑرگﺸتﯽ ،ﻫفتﻪ  :6ﺗئﻮری و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﯿپﻮره ﻫمگرا واگر ،ﻫفتﻪ  :7ﺗئﻮری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑخﺎر،
ﻫفتﻪ  :8آزﻣﺎﯾﺶ دستگﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑخﺎر ،ﻫفتﻪ  :9ﺗئﻮری ﺗﻮرﺑﯿن ﺑخﺎر ،ﻫفتﻪ  :10آزﻣﺎﯾﺶ دستگﺎه ﺗﻮرﺑﯿن ﺑخﺎر ،ﻫفتﻪ  :11ﺗئﻮری ﺑرج ﺧﻨک ﮐن ،ﻫفتﻪ
 :12آزﻣﺎﯾﺶ ﺑرج ﺧﻨک ﮐن ،ﻫفتﻪ  :13ﺗئﻮری و آزﻣﺎﯾﺶ دستگﺎه ﺧﻨک ﮐن ﻫﻮا ،ﻫفتﻪ  :14ﺗئﻮری ﺗﻮرﺑﯿن گﺎز ،ﻫفتﻪ  :15آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮرﺑﯿن گﺎز

منابع و مراجع:
•

دﮐتر رضﺎ ﺣسﯿﻨﯽ اﺑرده ،دستﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک ،دانﺸکﺪه ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
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عنوان درس به فارسی:

مکانیک سیاالت 1
Fluid Mechanics 1

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

دﯾﻨﺎﻣﯿک ،ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل

ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک ( 1پ /ه)

اصلﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ قﻮانﯿن ﭘﺎﯾﻪ ﻣکﺎنﯿک در ﻣﺤﯿط سﯿﺎل و رفتﺎر آن در ﺣﺎﻟت سکﻮن و ﺣرﮐت
سرفصل و رئوس مطالب:
•

آشنایی با سیال ،مفاهیم آن و خواص :وﯾسکﻮزﯾتﻪ ،ﮐﺸﺶ سطﺤﯽ ،زاوﯾﻪ ﺗمﺎس ،فﯿلم سﯿﺎل

•

هیدرواستاتیک :قﺎنﻮن ﭘﺎسکﺎل و ﺑراﯾﻨﺪ نﯿروی فﺸﺎر ،ﺗعﺎدل در سﯿﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ فﺸﺎر ﻫﯿﺪرواستﺎﺗﯿک ،اصﻮل ﮐﺎر ﻣﺎنﻮﻣتر و فﺸﺎرسﻨجﯽ ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ
نﯿروی نﺎﺷﯽ از فﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﻪ صفﺤﻪ ﺗخت ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ نﯿروی نﺎﺷﯽ از فﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﻪ صفﺤﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ،قﺎنﻮن ارﺷمﯿﺪس و نﯿروی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ
جسم ﺷﻨﺎور و غﻮطﻪور ،ﭘﺎﯾﺪاری ﺗعﺎدل جسم ﺷﻨﺎور

•

حرکت شناسی سیال :ﻣعرفﯽ دﯾﺪگﺎه ﻻگرانﮋی و اوﻟری ،ﺑﯿﺎن ﺗفﺎوت ذره ﻣﺎدی و نقطﻪ فضﺎﯾﯽ ،ﻣعرفﯽ ﻣفﻬﻮم ﺧط جرﯾﺎن ،ﺧط رگﻪ ،ﺧط ﻣسﯿر
و ﺧط زﻣﺎن

•

شکل انتگرالی قوانین مکانیک در سیال :ﺑﯿﺎن ﺗفﺎوت سﯿستم و ﺣجم ﮐﻨترل ،قضﯿﻪ انتقﺎل رﯾﻨﻮﻟﺪز و ﺗﺒﺪﯾل دﯾﺪگﺎه ﻻگرانﮋی ﺑﻪ اوﻟری ،ﺗﺒﯿﯿن
ﻣفﻬﻮم ﺗﻐﯿﯿرات زﻣﺎنﯽ و ﺗﻐﯿﯿرات جﺎﺑجﺎﯾﯽ در ﺣجم ﮐﻨترل ،قﺎنﻮن ﺑقﺎی جرم و ﻣعﺎدﻟﻪ ﭘﯿﻮستگﯽ ،قﺎنﻮن دوم نﯿﻮﺗن و ﻣعﺎدﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨتم ،ﺗرﮐﯿب ﻣعﺎدﻟﻪ
ﻫﺎی ﭘﯿﻮستگﯽ و ﻣﻮﻣﻨتم ﺑرای ﺗﺤلﯿل ﻣسﺎﯾل ﮐﺎرﺑردی(نﯿروی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘره ،ﺗﻮرﺑﯿن و جت و نﺎزل) ،ﻣعﺎدﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨتم زاوﯾﻪ ای(ﻣعﺎدﻟﻪ ﺗﻮرﺑﻮﻣﺎﺷﯿن
اوﻟر) ،ﺗرﮐﯿب ﻣعﺎدﻟﻪ ﭘﯿﻮستگﯽ و ﻣﻮﻣﻨتم در اﻣتﺪاد ﺧط جرﯾﺎن(ﻣعﺎدﻟﻪ اوﻟر ﺑرای ﺧط جرﯾﺎن ،ﻣعﺎدﻟﻪ ﺑرنﻮﻟﯽ فرضﯿﺎت آن و ﮐﺎرﺑردﻫﺎ ،ﻣفﻬﻮم فﺸﺎر
استﺎﺗﯿکﯽ و دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ و ﮐل ،ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿتﻮ) ،قﺎنﻮن اول ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک و ﻣعﺎدﻟﻪ انرژی(سﺎده سﺎزی ﺑرای ﺧط جرﯾﺎن و ﻣعﺎدﻟﻪ ﺑرنﻮﻟﯽ ﺗعمﯿم ﯾﺎفتﻪ ،ﻣفﻬﻮم
ﻫﺪ ﭘمپ و ﻫﺪ ﺗﻮرﺑﯿن و ﻫﺪ ﺗلف ﺷﺪه)

•

تحلیل ابعادی :ﺗفﺎوت ﮐمﯿت ﻫﺎی فﯿزﯾکﯽ ﺑﺎ اعﺪاد رﯾﺎضﯽ و ﻣفﻬﻮم ﺑعﺪ ،واﺣﺪ و انﺪازه ،سﯿستم آﺣﺎد و ﻣفﻬﻮم اﺑعﺎد اصلﯽ و نﺤﻮه استخراج اﺑعﺎد
ﮐمﯿت ﻫﺎی فﯿزﯾکﯽ ،اصل ﻫمگﻨﯽ اﺑعﺎدی ،قضﯿﻪ ﭘﺎی ﺑﺎﮐﯿﻨگﻬﺎم ،گروهﻫﺎی ﺑﯽ ﺑعﺪ و نﺤﻮه استخراج آنﻫﺎ ،ﺗﺸﺎﺑﻪ(ﻫﻨﺪسﯽ ،سﯿﻨمﺎﺗﯿکﯽ ،دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ)،
ﮐﺎرﺑرد ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﺗعمﯿم نتﺎﯾج آزﻣﺎﯾﺸگﺎﻫﯽ و نمﻮنﻪﻫﺎی ﻣﻮفﻖ(ضرﯾب ﭘسﺎی استﻮانﻪ و ﮐره ،افت فﺸﺎر در ﻟﻮﻟﻪ و نمﻮدار ﻣﻮدی)

منابع و مراجع:
"White, F. M. "Fluid Mechanics, McGraw-Hill, New York, 1986.

•

Fox, Robert W., Alan T. McDonald, and John W. Mitchell. Fox and McDonald's introduction to
fluid mechanics. John Wiley & Sons, 2020.

•
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عنوان درس به فارسی:

مکانیک سیاالت 2
Fluid Mechanics 2

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت 1

-

اصلﯽ

هدف:
ﮐﺎرﺑرد قﻮانﯿن ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت در ﺗﺤلﯿل ﻣسﺎﯾل ﻣﻬﻨﺪسﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

معادالت دیفرانسیلی سیال :ﺷتﺎب سﯿﺎل در دﯾﺪگﺎه اوﻟری ،ﺗﺒﺪﯾل ﺣجم ﮐﻨترل انتگراﻟﯽ ﺑﻪ دﯾفرانسﯿلﯽ و ﺑرعکس ،ﻣعﺎدﻟﻪ ﭘﯿﻮستگﯽ ،ﻣعﺎدﻟﻪ
ﻣﻮﻣﻨتم ،ﻣعﺎدﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨتﻮم زاوﯾﻪای ،ﻣعﺎدﻟﻪ انرژی ،ﺷراﯾط ﻣرزی ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿلﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ جرﯾﺎن ،ورﺗﯿسﯿتﯽ و جرﯾﺎن چرﺧﺸﯽ و غﯿر چرﺧﺸﯽ،
جرﯾﺎن غﯿر چرﺧﺸﯽ غﯿر ﻟزج و ﺗﺎﺑﻊ ﭘتﺎنسﯿل ،ﺣلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺑﻊ جرﯾﺎن و ﺗﺎﺑﻊ ﭘتﺎنسﯿل ،ﺗﺤلﯿل جرﯾﺎنﻫﺎی ﭘﯿچﯿﺪه ﺑﺎ ﺗرﮐﯿب ﺣل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای

•

جریان خارجی :جرﯾﺎن اطراف اجسﺎم ﺑﺎرﯾک و ﭘﻬن ،ﻣفﻬﻮم ﻻﯾﻪ ﻣرزی ،ﻣعﺎدﻟﻪ انتگراﻟﯽ فﻮن ﮐﺎرﻣن ﺑرای ﻻﯾﻪ ﻣرزی ،ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿلﯽ ﻻﯾﻪ
ﻣرزی و ﺣل ﺑﻼزﯾﻮس ﺑرای جرﯾﺎن آرام ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﻮﻻنس و ﻻﯾﻪ ﻣرزی ﻣﻐﺸﻮش ،ﺗأثﯿر گرادﯾﺎن فﺸﺎر روی ﻻﯾﻪ ﻣرزی ،رواﺑط ﺗجرﺑﯽ ﺑرای
جرﯾﺎن ﺧﺎرجﯽ اطراف اجسﺎم

•

جریان داخلی :رژﯾمﻫﺎی جرﯾﺎن درون ﻟﻮﻟﻪ و عﺪد رﯾﻨﻮﻟﺪز ،ﺗﺤلﯿل جرﯾﺎن آرام درون ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺤﺎسﺒﻪ افت فﺸﺎر،رواﺑط نﯿمﻪ ﺗجرﺑﯽ ﺑرای جرﯾﺎن
ﻣﻐﺸﻮش ،جرﯾﺎن درون ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻣقطﻊ داﯾروی ،انﻮاع ﻣسﺎﯾل ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ  ،جرﯾﺎن در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی غﯿر داﯾروی ،افتﻫﺎی ﻣﻮضعﯽ ،ﺗﺤلﯿل ﺷﺒکﻪ ﻟﻮﻟﻪ،
دﯾفﯿﻮزرﻫﺎ

•

جریان سیال تراکمپذیر :سرعت انتﺸﺎر صﻮت در سﯿﺎل ﺗراﮐمﭘذﯾر ،جرﯾﺎن آﯾزنتروﭘﯿک ،ﻣﻮج ضرﺑﻪ عمﻮدی ،جرﯾﺎن ﺗراﮐمﭘذﯾر آدﯾﺎﺑﺎﺗﯿک ﻫمراه
ﺑﺎ اصطکﺎک ،جراﯾن ﺗراﮐمﭘذﯾر ﺑﺪون اصطکﺎک ﻫمراه ﺑﺎ انتقﺎل ﺣرارت ،جرﯾﺎن ﺗراﮐمﭘذﯾر دو ﺑعﺪی ،ﻣﻮج انﺒسﺎطﯽ

منابع و مراجع:
"White, F. M. "Fluid Mechanics, McGraw-Hill, New York, 1986.
Fox, Robert W., Alan T. McDonald, and John W. Mitchell. Fox and McDonald's introduction to fluid
mechanics. John Wiley & Sons, 2020.

•

•
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عنوان درس به فارسی:

آز مکانیک سیاالت
Fluid Mechanics Lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1
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-

ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت 2

اصلﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ عمﯿﻖ ﺗر داﺷﻨجﻮﯾﺎن ﺑﺎ رواﺑط اسﺎسﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗجرﺑﯽ ﺑعضﯽ از رﺧﺪاد ﻫﺎی ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿک
سرفصل و رئوس مطالب:
•

آزمایش اول :آزﻣﺎﯾﺶ ﭘمپ سﺎنترﯾفﻮژ :ﺑﺪست آوردن ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸخﺼﻪ ی ﭘمپ ،اثر دور ﮐﺎرﮐرد ﻣﻮﺗﻮر ﺑر عملکرد ﭘمپ ،انﺪازه گﯿری انﻮاع ﺑﺎزده
ﻫﺎی قﺎﺑل ﺗعرﯾف

•

آزمایش دوم :آزﻣﺎﯾﺶ انﺪازه گﯿری ضرﯾب درگ ﯾک گﻮی در ﺣﺎل سقﻮط آزاد ،ﺗعرﯾف ضرﯾب درگ ،راﺑطﻪ ی استﻮﮐس

•

آزمایش سوم :آزﻣﺎﯾﺶ ضرﺑﻪ ی فﻮران و استفﺎده از آنﺎﻟﯿز انتگراﻟﯽ ﺑرای ﻣﺤﺎسﺒﻪ ی انﺪرﮐﺶ سﯿﺎل و سطﺢ جﺎﻣﺪ در ﺗمﺎس ﺑﺎ آن

•

آزمایش چهارم :انﺪازه گﯿری افت فﺸﺎر در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی داﯾروی در رژﯾم جرﯾﺎن ﻫﺎی آرام و درﻫم

•

آزمایش پنجم :انﺪازه گﯿری دﺑﯽ جرﯾﺎن سﯿﺎل ﺑﺎ وانتﻮری

•

آزمایش ششم :انﺪازه گﯿری دﺑﯽ سﯿﺎل ﺑﺎ سرﯾز

منابع و مراجع:
•

دستﻮ رﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه سﯿﺎﻻت ،دانﺸکﺪه ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
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عنوان درس به فارسی:

انتقال حرارت 1
Heat Transfer 1

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک  ،2ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت 2

-

اصلﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ قﻮانﯿن انتقﺎل ﺣرارت و نﺤﻮه استفﺎده از آنﻫﺎ در ﺗﺤلﯿل ﻣسﺎﯾل ﻣﻬﻨﺪسﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمات و آشنایی با مفاهیم :ﻣفﻬﻮم انتقﺎل ﺣرارت و اﺷکﺎل آن(ﻫﺪاﯾت ،جﺎﺑجﺎﯾﯽ ،ﺗﺸعﺸﻊ) ،انتقﺎل ﺣرارت ﺗرﮐﯿﺒﯽ و ﻣعﺎدﻟﻪ انرژی

•

هدایت :قﺎنﻮن ﻫﺪاﯾت فﻮرﯾﻪ ،ﻣعﺎدﻟﻪ ﻫﺪاﯾت درون ﻣﺎده ،ﺷراﯾط ﻣرزی ،ﻫﺪاﯾت ﯾک ﺑعﺪی ﭘﺎﯾﺎ(ﻣقﺎوﻣت ﺣرارﺗﯽ ،دﯾﻮار ﺗرﮐﯿﺒﯽ ،ﻣقﺎوﻣت ﺗمﺎسﯽ،
ﻣختﺼﺎت ﺷعﺎعﯽ و ﮐروی ،سطﻮح گسترده (فﯿن)) ،ﻫﺪاﯾت دو ﺑعﺪی ﭘﺎﯾﺎ(روش ﺗفکﯿک ﻣتﻐﯿرﻫﺎ ،روش ضرﯾب ﺷکلﯽ ،روش عﺪدی) ،ﻫﺪاﯾت گذرا
(ﻣﺪل جرم ﻣتمرﮐز ،اثرات ﻣکﺎنﯽ-نمﻮدارﻫﺎی ﻫﺎﯾزﻟر ،جسم نﯿمﻪ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾت ،روش عﺪدی)

•

تشعشع :ﻣفﺎﻫﯿم ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻼنک و ﺗﺎﺑﺶ جسم سﯿﺎه ،قﺎنﻮن انتقﺎل وﯾن ،ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺎنﺪی ،ضرﯾب صﺪور و جسم ﺧﺎﮐستری ،قﺎنﻮن ﮐرﺷف ،ﺗﺎﺑﺶ
جسم سﯿﺎه ﺑﯿن سطﻮح ،ﻣفﻬﻮم ضرﯾب ﺷکل ،ﺷﺒکﻪ انتقﺎل ﺣرارت ﺗﺸعﺸعﯽ ﺑﯿن سطﻮح سﯿﺎه ،سپر ﺗﺸعﺸعﯽ

•

اصول جابجایی :ﻻﯾﻪ ﻣرزی سرعت و ﻻﯾﻪ ﻣرزی دﻣﺎ ،ﻣعرفﯽ ضرﯾب جﺎﺑجﺎﯾﯽ ﻣﺤلﯽ و ﻣتﻮسط ،ﻣعﺎدﻟﻪ ﻻﯾﻪ ﻣرزی

•

جابجایی خارجی :ﺗﺤلﯿل ﻻﯾﻪ ﻣرزی روی صفﺤﻪ ﺗخت ،ﺷرط ﻣرزی دﻣﺎ ثﺎﺑت و ﺷﺎر ثﺎﺑت ،ﻻﯾﻪ ﻣرزی روی صفﺤﻪ ﺑﺎ طﻮل اوﻟﯿﻪ عﺎﯾﻖ ،رواﺑط
ﺗجرﺑﯽ ،جﺎﺑجﺎﯾﯽ روی استﻮانﻪ و ﮐره ،جﺎﺑجﺎﯾﯽ روی دستﻪ ﻟﻮﻟﻪ

•

جابجایی داخلی :ﺗﻮسعﻪ ﯾﺎفتگﯽ ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ و ﺣرارﺗﯽ ،ﻣعﺎدﻟﻪ انرژی و دﻣﺎی ﻣتﻮسط ،ﺗﺤلﯿل جﺎﺑجﺎﯾﯽ در نﺎﺣﯿﻪ ﺗﻮسعﻪ ﯾﺎفتﻪ ،ﺗﺤلﯿل
جﺎﺑجﺎﯾﯽ در نﺎﺣﯿﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮسعﻪ ،ﺗﻐﯿﯿر ﺧﻮاص فﯿزﯾکﯽ ﺑﺎ دﻣﺎ ،جﺎﺑجﺎﯾﯽ در ﻣقﺎطﻊ غﯿر داﯾروی

منابع و مراجع:
Bergman, Theodore L., et al. Introduction to heat transfer. John Wiley & Sons, 2011.
McGinnis III, F. K., and J. P. Holman. "Individual droplet heat-transfer rates for splattering on hot
surfaces." International Journal of heat and mass transfer 12.1 (1969): 95-108.

•
•
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عنوان درس به فارسی:

علم مواد
Materials Science

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

دروس پیشنیاز
ﺷﯿمﯽ عمﻮﻣﯽ

دروس همنیاز

نوع درس

-

اصلﯽ

هدف :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﻨترل رﯾزسﺎﺧتﺎر ﻣﻮاد ،ﺧﻮاص فﯿزﯾکﯽ و ﻣکﺎنﯿکﯽ و قﺎﺑلﯿتﻫﺎی آنﻬﺎ در سﺎﺧت قطعﺎت ﻣﻬﻨﺪسﯽ در جﻬت افزاﯾﺶ دانﺶ انتخﺎب
ﻣﻮاد فلزی و غﯿر فلزی
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه ای بر علم مواد :ﻣعرفﯽ و ﮐﺎرﺑرد ﻫﺎ ،ﺗﻮضﯿﺢ ﺧﻮاص ﻣکﺎنﯿکﯽ ،ﺣرارﺗﯽ ،ﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ و  ،...سﺎﺧتمﺎن اﺗمﯽ ،اﯾزوﺗﻮپﻫﺎ ،جﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ،طﺒقﻪ
ﺑﻨﺪی عﻨﺎصر

•

مروری بر پیوند های اتمی :اﺗمﻬﺎی ﻣﻨفرد ،نﯿروﻫﺎی ﭘﯿﻮنﺪ قﻮی ،ﻣلکﻮﻟﻬﺎ ،نﯿروﻫﺎی ﭘﯿﻮنﺪی نﻮع دوم ،فﻮاصل ﺑﯿن اﺗمﯽ

•

آرایش اتمی در جامدات :ﺗﺒلﻮر ،سﯿستمﻬﺎی ﺑلﻮری (ﺑلﻮرﻫﺎی ﻣکعﺒﯽ ،ﺑلﻮرﻫﺎی ﺷﺶ وجﻬﯽ) ،ﺧﺎصﯿت چﻨﺪ ﺷکلﯽ ﺑﻮدن ،ﺷﺒکﻪ چﻨﺪ اﺗمﯽ،
جﻬﺎت ﺑلﻮری ،صفﺤﺎت ﺑلﻮری ،سﺎﺧتمﺎن ﻣﻮاد غﯿر ﺑلﻮری

•

بی نظمی و عیوب در جامدات :عﯿﻮب نقطﻪ ای ،عﯿﻮب ﺧطﯽ ،عﯿﻮب صفﺤﻪ ای و ﺣجمﯽ ،نﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎ در جﺎﻣﺪات ،ﻣﺤلﻮل جﺎﻣﺪ در فلز

•

نفوذ اتمی در فلزات :سﺎز وﮐﺎر نفﻮذ ،عﻮاﻣل ﻣﻮثر ،ﺗعﯿﯿن سرعت و نمﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ اﺗمﯽ

•

خواص مکانیکی :ﺗﻨﺶ ،ﮐرنﺶ ،رفتﺎر اﻻستﯿکﯽ ،رفتﺎر ﭘﻼستﯿکﯽ ،چقرﻣگﯽ

•

نابجایی و تغییر شکل پالستیک :روش ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿر ﺷکل ﭘﻼستﯿک(ﻟﻐزش نﺎ ﺑﻪ جﺎﯾﯽ ،دو قلﻮﯾﯽ ﺷﺪن) ،روشﻫﺎی ﺗقﻮﯾت سﺎﺧتﺎر(ﺗﺎثﯿر ﮐﺎر
سرد) ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺒلﻮر ﻣجﺪد  ،رﺷﺪ دانﻪ

•

خرابی و شکست :ﻣقﺪﻣﻪ ،ﻣﺒﺎنﯽ ﺷکست ،ﺷکست نرم ،ﺷکست ﺗرد ،اصﻮل ﻣکﺎنﯿک ﺷکست ،آزﻣﺎﯾﺶ چقرﻣگﯽ ﺷکست ،ﺧستگﯽ-ﺗﻨﺶ ﻫﺎی
سﯿکلﯽ(ﻣﻨﺤﻨﯽ  ،S-Nﺗﺸکﯿل و ﺗﻮسعﻪ ﺗرک ،عﻮاﻣل ﻣﻮثر ﺑر عمر ﺧستگﯽ) ،اثرات ﻣﺤﯿطﯽ ﺧزش-رفتﺎر ﺧزﺷﯽ ،ﺗﻨﺶ و اثرات درجﻪ ﺣرارت،
روشﻫﺎی ﺑرونﯾﺎﺑﯽ داده ،آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﻣﻨﺎسب ﺑرای دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ

•

نمودار فاز :ﺣﺪ انﺤﻼل ،فﺎز ،سﺎﺧتﺎر ﻣﯿکروسکپﯽ ،ﺗعﺎدل فﺎزی ،نمﻮدار فﺎز ﺗک سﺎزنﺪهای ،سﯿستمﻫﺎی دوﺗﺎﯾﯽ ،ﺗفسﯿر نمﻮدار فﺎز ،ﺗﺸکﯿل
ﻣﯿکروسﺎﺧتﺎر در آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﺗک سﺎزنﺪهای ،ﺧﻮاص ﻣکﺎنﯿکﯽ آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﺗک سﺎزنﺪهای ،سﯿستمﻫﺎی دوﺗﺎﯾﯽ ﯾﻮﺗکتﯿکﯽ ،ﺗﺸکﯿل ﻣﯿکروسﺎﺧتﺎر در
آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﯾﻮﺗکتﯿکﯽ ،نمﻮدارﻫﺎی ﺗعﺎدﻟﯽ دارای فﺎزﻫﺎی ﻣﯿﺎنﯽ ﯾﺎ سﺎزنﺪهﻫﺎی دﯾگر ،واﮐﻨﺶﻫﺎی ﯾﻮﺗکتﻮئﯿﺪی و ﭘرﯾتکتﯿکﯽ ،قﺎنﻮن فﺎز گﯿﺒس ،سﯿستم
آﻫن-ﮐرﺑن ،ﺗﺸکﯿل فﺎز در آﻟﯿﺎژﻫﺎی آﻫن ﮐرﺑن ،ﺗﺎثﯿر سﺎﯾر عﻨﺎصر آﻟﯿﺎژی

•

خوردگی و کاهش کیفیت در مواد :ﺧﻮردگﯽ چگﻮنﻪ اﺗفﺎق ﻣﯽافتﺪ؟ ،ﮐﺪام ﻣﻮاد ﺑﯿﺸتر دچﺎر ﺧﻮردگﯽ ﻣﯽﺷﻮنﺪ؟ ،چﻪ عﻮاﻣلﯽ در ﻣﺤﯿط ﺑر سرعت
ﺧﻮردگﯽ ﻣﻮثر ﻫستﻨﺪ؟ ،چطﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮردگﯽ را ﮐﻨترل و ﯾﺎ ﻣتﻮقف نمﻮد؟

منابع و مراجع:
Callister Jr, William D., and David G. Rethwisch. Callister's materials science and engineering. John
Wiley & Sons, 2020.
•

ﺣسﯿن ﺗﻮﯾسرﮐﺎنﯽ ،اصﻮل علم ﻣﻮاد (سﺎﺧتﺎر ،ﺧﻮاص و ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣﻮاد)

•
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دﯾﻨﺎﻣﯿک ،رﯾﺎضﯿﺎت ﻣﻬﻨﺪسﯽ

-

اصلﯽ

هدف:
ﻣعرفﯽ ﻣفﺎﻫﯿم ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺒﺎنﯽ ﻣﺒﺤث ارﺗعﺎﺷﺎت وﺑررسﯽ ﮐﺎرﺑردﻫﺎی آن
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مفاهیم و اصول ارتعاشات :ﻣﺪﻟسﺎزی ،ﻣفﺎﻫﯿم ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗقسﯿم ﺑﻨﺪی ارﺗعﺎﺷﺎت ،ﭘروسﻪ ﻣﺪﻟسﺎزی و ﺗﺤلﯿل ارﺗعﺎﺷﯽ ،اﻟمﺎن ﻫﺎی فﻨر ،اﻟمﺎن ﻫﺎی،
جرم ﯾﺎ اﯾﻨرسﯽ ،اﻟمﺎن ﻫﺎی ﻣﯿراﯾﯽ ،ﺣرﮐت ﻫﺎرﻣﻮنﯿک ،ﭘﺪﯾﺪه ضرﺑﺎن

•

ارتعاشات آزاد سیستم های یک درجه آزادی :ﻣعﺎدﻻت ﺣرﮐت سﯿستم ﺑﺪون ﻣﯿراﯾﯽ ،ﺣل ﻣعﺎدﻟﻪ دﯾفرانسﯿل ﺣﺎﮐم ،ﺣرﮐت ﻫﺎرﻣﻮنﯿک،
ارﺗعﺎﺷﺎت آزاد سﯿستم ﭘﯿچﺸﯽ غﯿرﻣﯿرا ،ﺷراﯾط ﭘﺎﯾﺪاری ،روش انرژی رﯾلﯽ ،ارﺗعﺎﺷﺎت آزاد ﺑﺎ ﻣﯿراﯾﯽ وﯾسکﻮز (ﮐﺎﻫﺶ ﻟگﺎرﯾتمﯽ ،انرژی ﺗلف ﺷﺪه
در ﻣﯿراﯾﯽ وﯾسکﻮ) ،سﯿستم ﻫﺎی ﭘﯿچﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﯿراﯾﯽ وﯾسکﻮز ،ارﺗعﺎﺷﺎت آزاد سﯿستم دارای ﻣﯿراﯾﯽ ﺧﺸک ،ارﺗعﺎﺷﺎت آزاد ﺑﺎ ﻣﯿراﯾﯽ ﻫﯿسترزﯾس

•

ارتعاشات تحت تحریک هارمونیک  :ﻣعﺎدﻟﻪ ﺣرﮐت ،ﭘﺎسخ سﯿستم ﺑﺪون ﻣﯿراﯾﯽ ﺗﺤت نﯿروی ﻫﺎرﻣﻮنﯿک ،ﭘﺎسخ سﯿستم ﻣﯿرا ﺑﻪ ﺗﺤرﯾک
ﻫﺎرﻣﻮنﯿک نﯿروﯾﯽ ،ﭘﺎسخ فرﮐﺎنسﯽ سﯿستم ،ﭘﺎسخ سﯿستم ﻣﯿرا ﺑﻪ ﺗﺤرﯾک ﻫﺎرﻣﻮنﯿک ﭘﺎﯾﻪ ،ﭘﺎسخ سﯿستم ﻣﯿرا ﺑﻪ نﺎﻣﯿزانﯽ چرﺧﺎن ،ارﺗعﺎﺷﺎت
اجﺒﺎری ﺑﺎ ﻣﯿراﯾﯽ ﮐﻮﻟمب

•

ارتعاشات اجباری تحت تحریک عمومی :ﭘﺎسخ ﺑﻪ نﯿروی ﭘرﯾﻮدﯾک ،ﭘﺎسخ ﺑﻪ نﯿروی غﯿرﭘرﯾﻮدﯾک (انتگرال ﮐﺎنﻮﻟﻮﺷن ( طﯿف ﭘﺎسخ ﺑرای
ﺗﺤرﯾک ﭘﺎﯾﻪ) ،ﭘﺎسخ سﯿستم از روش ﺗﺒﺪﯾل ﻻﭘﻼس ،روش عﺪدی)

•

سیستم های چنددرجه آزادی :ﻣعﺎدﻻت ﺣرﮐت سﯿستم دودرجﻪ آزادی ،ﺗﺤلﯿل ارﺗعﺎﺷﺎت آزاد سﯿستم غﯿرﻣﯿرا دودرجﻪ آزادی(سﯿستم ﭘﯿچﺸﯽ
ﮐﻮﭘلﯿﻨگ ﻣختﺼﺎت و ﻣختﺼﺎت اصلﯽ ،ﺗﺤلﯿل ارﺗعﺎﺷﺎت اجﺒﺎری) ،سﯿستم ﻫﺎی نﯿمﻪ ﻣعﯿن ،ﻣعﺎدﻻت ﺣرﮐت سﯿستم چﻨﺪدرجﻪ آزادی ،ضراﯾب اثر،
ﻣعﺎدﻻت ﻻگرانﮋ ،ﻣسﺎئل ﻣقﺎدﯾر وﯾﮋه ،ﺗعﺎﻣﺪ ﻣﻮدﻫﺎ ،ﻣقﺎدﯾر وﯾﮋه ﺗکراری ،ارﺗعﺎﺷﺎت آزاد سﯿستم ﻫﺎی غﯿرﻣﯿرا ،ارﺗعﺎﺷﺎت اجﺒﺎری سﯿستم ﻫﺎی
غﯿرﻣﯿرا ،ارﺗعﺎﺷﺎت اجﺒﺎری سﯿستم ﻫﺎی ﻣﯿراﺷﺪه وﯾسکﻮز

•

کنترل ارتعاشات :جﺎذب ﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ ﺑﺪون ﻣﯿراﯾﯽ ،جﺎذب ﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ ﺑﺎ ﻣﯿراﯾﯽ

منابع و مراجع:
Singiresu, S. Rao. Mechanical vibrations. Boston, MA: Addison Wesley, 1995.
Inman, Daniel J., and Ramesh Chandra Singh. Engineering vibration. Vol. 3. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall, 1994.

•
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ﻣقﺎوﻣت ﻣﺼﺎﻟﺢ  ،1دﯾﻨﺎﻣﯿک

علم ﻣﻮاد (پ /ه)

اصلﯽ

هدف:
افزاﯾﺶ دانﺶ و ﻣﻬﺎرت دانﺸجﻮﯾﺎن در طراﺣﯽ قطعﺎت ﻣختلف صﻨعتﯽ از طرﯾﻖ ﮐسب ﻣﻬﺎرت در ﺗﺤلﯿل انﻮاع ﺧراﺑﯽ ﻫﺎ و ﺷکست قطعﺎت
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه طراحی :ﻣفﻬﻮم طراﺣﯽ در ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک و ﻣراﺣل آن ،راﺑطﻪ ﺑﯿن ﻣراﺣل ﻣختلف طراﺣﯽ ،اﯾمﻨﯽ و ﻣسئﻮﻟﯿتﭘذﯾری در قﺒﺎل ﻣﺤﺼﻮل،
ﻣفﺎﻫﯿم ضرﯾب اطمﯿﻨﺎن و قﺎﺑلﯿت اطمﯿﻨﺎن ،ﺧﻮاص ﻣکﺎنﯿکﯽ ﻣﻮاد ﻣﻬﻨﺪسﯽ ،ﮐلﯿﺎﺗﯽ از روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐلﯿﺎﺗﯽ از عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ ،سﯿستم
نﺎﻣگذاری فﻮﻻدﻫﺎ

•

مروری بر مباحث مکانیک جامدات :انﻮاع ﻣختلف ﺑﺎرگذاری سﺎده و ﻣرﮐب ،ﻣﻮﻟفﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﺶ ،رواﺑط ﺗﻨﺶ-ﮐرنﺶ ،ﺗﻨﺶ ﻫﺎی نﺎﺷﯽ از ﺑرگذاری
طﻮﻟﯽ ،ﺧمﺸﯽ ،ﭘﯿچﺸﯽ و ﺑرﺷﯽ ،ﺗﻨﺶﻫﺎی اصلﯽ و داﯾره ﻣﻮر

•

تغییر شکل ها و سفتی :ﯾﺎفتن ﺗﻐﯿﯿر ﻣکﺎن ﺑﻪ روش(انتگرال گﯿری ،انرژی ﮐرنﺸﯽ) ،قضﯿﻪ ﮐﺎستﯿگلﯿﺎنﻮ

•

شکست و خرابی در بارگذاری استاتیکی :ﺗئﻮری ﻫﺎی ﻣختلف ﺷکست و ﺗسلﯿم در ﻣﻮاد ﻣختلف ،ﻣعﯿﺎر ﺗسلﯿم ﺣﺪاﮐثر ﺑرﺷﯽ (ﺗرسکﺎ) در ﻣﻮاد
نرم ،ﻣعﯿﺎر ﺗسلﯿم فﻮن ﻣﯿزز در ﻣﻮاد نرم ،ﻣعﯿﺎر ﮐﻮﻟمب  -ﻣﻮر در ﻣﻮاد نرم ،ﻣعﯿﺎر ﺣﺪاﮐثر ﺗﻨﺶ عمﻮدی در ﻣﻮاد ﺗرد ،ﻣعﯿﺎر ﻣﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎفتﻪ در ﻣﻮاد
ﺗرد ،طراﺣﯽ ﺑر اسﺎس قﺎﺑلﯿت اطمﯿﻨﺎن ،ﺗمرﮐز ﺗﻨﺶ ،طراﺣﯽ ﺑر اسﺎس ﻣکﺎنﯿک ﺷکست

•

شکست در بارگذاری دینامیکی (خستگی) :رواﺑط ﮐرنﺸﯽ – عمر و رواﺑط ﺗﻨﺶ – عمر ،ﺣﺪ دوام ،استﺤکﺎم ﺧستگﯽ ،ضراﯾب ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﺪ
دوام ،ﺗمرﮐز ﺗﻨﺶ و ﺣسﺎسﯿت ﺑﻪ ﺷﯿﺎر ،ﺗﻨﺶ ﻫﺎی نﻮسﺎنﯽ ،ﻣعﯿﺎرﻫﺎی ﺧستگﯽ ،آسﯿب نﺎﺷﯽ از ﺧستگﯽ انﺒﺎﺷتگﯽ ،روﯾکرد ﻣکﺎنﯿک ﺷکست در
ﻣسﺎئل ﺧستگﯽ

•

طراحی شفت :ﺗعرﯾف و ﻣفﺎﻫﯿم ﮐلﯽ ،طراﺣﯽ ﺷفت ﺑر اسﺎس ﺗﻨﺶ و رواﺑط ﮐلﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮجﻮد ،ﺗلرانﺶ ﻫﺎ و انطﺒﺎقﺎت

•

طراحی اتصاالت غیر دائم (پیچ و مهره و پرچ) :ﺗعﺎرﯾف و استﺎنﺪاردﻫﺎی دنﺪه ﭘﯿچ ،ﭘﯿج ﻫﺎی انتقﺎل قﺪرت ،سفتﯽ ﭘﯿچ و ﻣﻬره ﻫﺎ و سفتﯽ
عضﻮﻫﺎ ،استﺤکﺎم ﭘﯿچ ،اﺗﺼﺎﻻت ﺗﺤت ﺑﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ ﺧﺎرجﯽ ،راﺑطﻪ گﺸتﺎور وارد ﺑر ﭘﯿچ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎر آن ،ﭘﯿﺶ ﺑﺎر در اﺗﺼﺎﻻت ،ﺑﺎرگذاری دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ
در اﺗﺼﺎﻻت ،ﺑﺎرﻫﺎی ﺑرﺷﯽ وارد ﺑر اﺗﺼﺎﻻت  ،ﻣعرفﯽ انﻮاع ﭘرچ ﻫﺎ و نﺤﻮه ی ﭘرچ ﮐﺎری ،چﯿﻨﺶ ﻣﻨﺎسب ﭘرچ ﻫﺎ ،نمﻮنﻪ ای از ﻣﺤﺎسﺒﺎت ﭘرچ ﻫﺎ

•

طراحی اتصاالت دائم (جوشکاری و لحیم گرم) :نمﺎدﻫﺎی جﻮﺷکﺎری ،جﻮشﻫﺎی ﻟب ﺑﻪ ﻟب و گلﻮﯾﯽ ،ﺗﻨﺶﻫﺎی ﭘﯿچﺸﯽ در جﻮش ﻫﺎ ،ﺗﻨﺶ
ﻫﺎی ﺧمﺸﯽ در جﻮﺷﯽ ﻫﺎ ،استﺤکﺎم اﺗﺼﺎﻻت جﻮﺷﯽ ،ﺑﺎرگذاری استﺎﺗﯿکﯽ ،ﺑﺎرگذاری ﺧستگﯽ

•

فنرهای مکانیکی :ﺗﻨﺶ در فﻨرﻫﺎی ﻣﺎرﭘﯿچ ،ﺗﻐﯿﯿر ﺷکل در فﻨرﻫﺎی ﻣﺎرﭘﯿچ ،فﻨرﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ ،فﻨرﻫﺎی فﺸﺎری ،ﻣﻮاد فﻨر ،فﻨرﻫﺎی ﻣﺎرﭘﯿچ فﺸﺎری
در ﺑﺎرگذاری استﺎﺗﯿکﯽ ،ﺑﺎرگذاری ﺧستگﯽ ،طراﺣﯽ فﻨرﻫﺎی ﻣﺎرﭘﯿچ ﭘﯿچﺸﯽ

منابع و مراجع:
Budynas, Richard G., J. Keith Nisbett, and Kiatfa Tangchaichit. Shigley's mechanical engineering
design. New York: McGraw Hill, 2005.
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عنوان درس به فارسی:

طراحی اجزا 2
Machine Design 2

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

طراﺣﯽ اجزا  ،1نقﺸﻪﮐﺸﯽ صﻨعتﯽ 2

-

اصلﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ طراﺣﯽ اجزا ﻣﺎﺷﯿن ﺷﺎﻣل انﻮاع ﯾﺎﺗﺎقﺎنﻫﺎ ،چرخدنﺪه ﻫﺎ و سﯿستم ﻫﺎی ﮐﻼچ و ﺗرﻣز
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مسائل متقارن محوری :ﺗﺤلﯿل ﺗﻨﺶ در ﻣخﺎزن استﻮانﻪ ای جﺪار ضخﯿم ،ﺗﺤلﯿل ﺗﻨﺶ در انطﺒﺎقﺎت ﭘرسﯽ ،ﺗﺤلﯿل ﺗﻨﺶ در ﺑﺎرگذاری ﺗمﺎسﯽ،
انتقﺎل گﺸتﺎور ﺑﺎ استفﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺤکم و ﻣطمئن ،انتقﺎل گﺸتﺎور ﺑﺎ استفﺎده از اﺗﺼﺎﻻت اصطکﺎﮐﯽ

•

یاتاقان لغزشی :ﺗعرﯾف گرانروی و روشﻫﺎی انﺪازهگﯿری آن ،استﺎنﺪاردﻫﺎی روغن و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آنﻬﺎ ،جﺪاول روغن ،ﻣﺪل ﯾﺎﺗﺎقﺎن ﭘتروف و آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﭘﺎراﻣترﻫﺎی دﺧﯿل ،ﭘﺎﯾﺪاری و نﺎﭘﺎﯾﺪاری فﯿلم روغن ،ﺗﺤلﯿل دو ﺑعﺪی ﯾﺎﺗﺎقﺎن ﻫﺎی ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﻪ روغن اﺗمسفری ،فرﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﻣعﺎدﻟﻪ
ﻫﺎی ﺣﺎﮐم ،فرﻣﻮل ﺑﻨﺪی سﻪ ﺑعﺪی ،ﺣل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣعﺎدﻻت ﯾﺎﺗﺎقﺎن ،درجﻪ ﺣرارت ﮐﺎرﮐرد و انتخﺎب روغن ﻣﻨﺎسب ﺑرای ﮐﺎرﮐرد ،ﺑﺪست آوردن
ﭘﺎراﻣترﻫﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐﺎرﮐرد ﯾﺎﺗﺎقﺎن ،سﺎﺧتﺎر و جﻨسﯽ ﺑﻮش و ﭘﻮستﻪ اﯾن ﯾ ﺎﺗﺎقﺎن ﻫﺎ ،روﺷﻬﺎی ﺗﻐذﯾﻪ روغن ،سﺎﺧتﺎر ﯾﺎﺗﺎقﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﻪ روغن
ﺗﺤت فﺸﺎر ،ﺑﺪست آوردن درجﻪ ﺣرارت ﺗعﺎدل ،ﺑﺪست آوردن روغن ﻣﻨﺎسب در ﺷراﯾط ﻣختلف ﮐﺎر ﮐرد

•

یاتاقان غلتشی غلتک ساچمهای و استوانهای :سﺎﺧتﺎر ﮐلﯽ ﯾﺎﺗﺎقﺎنﻬﺎی غلتﺸﯽ ،دقت سﺎﺧت و جﻨس آنﻬﺎ ،نﺎﻣگذاری و ﺷﻨﺎسﺎﯾﯽ ﺑلﺒرﯾﻨگ ﻫﺎ
و روﻟرﺑرﯾﻨگ ﻫﺎ در استﺎنﺪار د انجمن سﺎزنﺪگﺎن ﯾﺎﺗﺎقﺎن غلتﺸﯽ اﻣرﯾکﺎ ( ،)AFBMAانﻮاع ﺑلﺒرﯾﻨگ ﻫﺎ و روﻟرﺑرﯾﻨگ ﻫﺎ و سﺎﺧتﺎر و ﮐﺎرﺑرد آنﻬﺎ،
ﺗعرﯾف عمر ﺑلﺒرﯾﻨگ ﻫﺎ و روﻟرﺑرﯾﻨگﻬﺎ ،ضرائب ﺑﺎر ﺑرای ﻫر ﯾک از انﻮاع آنﻬﺎ ،ظرفﯿت ﺣمل ﺑﺎر اﯾستﺎﯾﯽ و دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ ،عﻮاﻣل ﻣؤثر ﺑر عمر ،استفﺎده
از جﺪاول جﻬت ﺗعﯿﯿن ﯾﺎﺗﺎقﺎن غلتﺸﯽ ﻣﻨﺎسب ،ﻣرور ﺑر جﺪاول ﮐلﯿﻪ ﺑلﺒرﯾﻨگ ﻫﺎ و روﻟرﺑرﯾﻨگ ﻫﺎ ،ﻣﻼﺣظﺎت ﮐﺎرﺑرد و نﺼب و روغن ﮐﺎری ،ﺗلرانس
ﻫﺎی نﺼب ،ﺗثﺒﯿت صﺤﯿﺢ و ﺷﻨﺎوری ،روﺷﻬﺎی ﺗثﺒﯿت ﻣﺤﻮری و استﺎنﺪارد آنﻬﺎ ،نﻮار نمﺪی ،غﯿر ﺗمﺎسﯽ

•

چرخدنده ها :ﺗعﺎرﯾف انتقﺎل قﺪرت ﺗﻮسط چرﺧﺪنﺪهﻫﺎ و وﯾﮋگﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑرد و انﻮاع آنﻬﺎ ،سﯿﻨمﺎﺗﯿک ﺗمﺎس دنﺪه ﻫﺎ ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﻮش اﯾﻨﻮﻟﻮت،
استﺎنﺪاردﻫﺎی دنﺪه در دنﯿﺎ ،دنﺪهﻫﺎی ﻣترﯾک ،ﺗکﻨﻮﻟﻮژی سﺎﺧت چرﺧﺪنﺪه و روﺷﻬﺎی ﻣعمﻮل ،ﻫﻨﺪسﻪ ﺗمﺎس و رواﺑط ﻫﻨﺪسﯽ ﻣرﺑﻮطﻪ ،ﺗﺪاﺧل و
رفﻊ آن ،چرﺧﺪنﺪه ﻫﺎی سﺎده ،رواﺑط ﺣﺎﮐم ﺑر استﺤکﺎم استﺎﺗﯿکﯽ دنﺪه ﻫﺎ ،اثرات دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ و اﻣکﺎن ﺑروز ﺧستگﯽ ﺧمﺸﯽ ،استﺤکﺎم ﺧستگﯽ
ﺧمﺸﯽ دنﺪانﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎرﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ ،ﺧستگﯽ سطﺤﯽ دنﺪانﻪ ﻫﺎ ،رواﺑط ﺗﻨﺶ ﻫرﺗز ﺑرای ﺗﻨﺶ ﻟﻬﯿﺪگﯽ دو استﻮانﻪ و ﭘﺪﯾﺪه ﮐچلﯽ سطﺢ دنﺪه
ﻫﺎ ،استﺤکﺎم ﺧستگﯽ سطﺤﯽ دنﺪانﻪ ﻫﺎ ،جﻨس چرﺧﺪنﺪه ﻫﺎ عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ جﻬت سختکﺎری آنﻬﺎ ،ﻣتﺪوﻟﻮژی طراﺣﯽ چرﺧﺪنﺪه ﻫﺎ و ﺑﺪست
آوردن اﺑعﺎد ﺑﻬﯿﻨﻪ ،چرﺧﺪنﺪه ﻫﺎی ﻣﺎرﭘﯿچ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮازی(ﺗعﺎرﯾف ،ﻣزاﯾﺎ ،ﻣﺤﺪودﯾتﻬﺎ ،ﺗﻐﯿﯿرات در رواﺑط سﯿﻨمﺎﺗﯿکﯽ و دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ نسﺒت ﺑﻪ
چرﺧﺪنﺪه سﺎده) ،رواﺑط استﺤکﺎم ﺧمﺸﯽ و سطﺤﯽ و ﻣﻼﺣظﺎت سﺎﺧتﯽ و ﺗلرانسﯽ چرﺧﺪنﺪه ﻫﺎی ﻫلﯿکﺎل ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی غﯿر ﻣﻮازی ،ﮐﺎرﺑرد
چرﺧﺪنﺪه ﻫﺎی ﺣلزونﯽ (ﺣلزون و چرخ ﺣلزون)(ﺗعﺎرﯾف ،ﮐﺎرﺑردﻫﺎ ،ﻣﺤﺪودﯾت ﻫﺎ و ﻣزاﯾﺎ) ،رواﺑط سﯿﻨمﺎﺗﯿکﯽ و نﯿروﯾﯽ ،نسﺒت ﺗﺒﺪﯾل و زاوﯾﻪ راﻫﻨمﺎ
و اثر آن ﺑر رانﺪﻣﺎن ،ﺗخمﯿن ﺗﻮان ﻣفﯿﺪ قﺎﺑل انتقﺎل ،ﻣﻼﺣظﺎت سﺎﺧت و ﻣﻮاد ،چرخ دنﺪه ﻫﺎی ﻣخروطﯽ ،چرﺧﺪنﺪه ﻫﺎی ﻣخروطﯽ سﺎده ،رواﺑط
سﯿﻨﺎﺗﯿکﯽ ،رواﺑط نﯿروﯾﯽ ،اﺷﺎره ﺑﻪ ضرائب ﻻزم در ﻣﺤﺎسﺒﺎت استﺤکﺎم ﺧمﺸﯽ و سطﺤﯽ ،چرﺧﺪنﺪه ﻫﺎی ﻣخروطﯽ ﻣﺎرﭘﯿچ ،چرﺧﺪنﺪه صفﺤﻪ،
چرﺧﺪنﺪه ﺗﺎجﯽ

•

دستگاه های انتقال قدرت انعطاف پذیر :انﻮاع روﺷﻬﺎی انتقﺎل ﺗﻮان ،انﻮاع روﺷﻬﺎی ﻣکﺎنﯿکﯽ انتقﺎل ﺗﻮان و عﻮاﻣل ﻣؤثر در گزﯾﻨﺶ نﻮع ﻣﺤرﮐﻪ
ﻫﺎ ﺗسمﻪ ﻫﺎ ،ﺗعﺎرﯾف اوﻟﯿﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ انتقﺎل قﺪرت ﺗﻮسط ﺗسمﻪ ،ﺗسمﻪ ﻫﺎی ﺗخت و رواﺑط ﺣﺎﮐم ﺑر آنﻬﺎ ،سﺎﺧتﺎر ﺗسمﻪ ﻫﺎی ﺗخت ،ﭘﯿﺶ ﮐﺸﺶ
ﺗسمﻪ ﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑرد ﺗسمﻪ ﺗخت ﺑرای انتقﺎل ﻣﻮاد (نقﺎﻟﻪ ﻫﺎ) ،ﺗسمﻪﻫﺎی  Vﺷکل و سﺎﺧتﺎر و ﮐﺎرﺑرد آنﻬﺎ ،انﻮاع ﺗسمﻪ ﻫﺎی  Vﺷکل ،ﺗعﯿﯿن ضرﯾب
ﮐﺎرﮐرد ،استﺎنﺪاردﻫﺎی انتخﺎب ﺗسمﻪ ﻣﻨﺎسب و ﺗعﺪاد آن ،طراﺣﯽ قرقرهﻫﺎی چﻨﺪ ردﯾفﻪ ،ﺗخمﯿن عمر ﺗسمﻪ ،ﻣﻼﺣظﺎت فﻨﯽ در ﺑکﺎرگﯿری ﺗسمﻪﻫﺎی
 Vﺷکل ﺗسمﻪﻫﺎی دنﺪانﻪ دار ،زنجﯿرﻫﺎی غلتکﯽ انتقﺎل قﺪرت ،ﺗﺸرﯾﺢ دﻻﯾل ﺑکﺎرگﯿری زنجﯿر ،ﺷﻨﺎﺧت سﺎﺧتﺎر زنجﯿر ،استﺎنﺪارد  ISOو NSI
در انتخﺎب زنجﯿر ﻣﻨﺎسب ،زنجﯿرﻫﺎی ﯾک و چﻨﺪ ردﯾفﻪ ،ﻣﺸخﺼﺎت چرخ زنجﯿر ،ﻣﻼﺣظﺎت ﺗکﻨﻮﻟﻮژﯾک در سﺎﺧت چرخ زنجﯿرﻫﺎ ،زنجﯿرﻫﺎی استفﺎده
ﺷﺪه در انتقﺎل ﻣﻮاد ،ﻣعرفﯽ ﺗسمﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﯾم و ﮐﺎرﺑرد آنﻬﺎ ،زنجﯿرﻫﺎی ﺧﺎص ،طﻨﺎبﻫﺎی سﯿمﯽ سﺎﺧتمﺎن ،انﻮاع ،ﮐﺎرﺑرد و روش ﻣﺤﺎسﺒﻪ
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کالچها و ترمزها و کوپلینگ :ﺗعﺎرﯾف و ﮐﺎرﺑردﻫﺎی صﻨعتﯽ ،ﮐﻼچ ﻫﺎی ﻣخروطﯽ(سﺎﺧتﺎر و ﮐﺎرﺑردﻫﺎ ،رواﺑط ﺣﺎﮐم) ،ﮐﻼچ ﻫﺎی دﯾسکﯽ(رواﺑط
اسﺎسﯽ ﺣﺎﮐم ،فﺸﺎر ثﺎﺑت و سﺎﯾﺶ ثﺎﺑت ،سﺎﺧتﺎر ﮐﻼچ ﻫﺎی دﯾسکﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﮐﻼچ ﻫﺎی دﯾسکﯽ چﻨﺪ صفﺤﻪ و ﮐﺎرﺑرد آنﻬﺎ) ،ﺗرﻣزﻫﺎی
دﯾسکﯽ(ﻣزاﯾﺎ و ﮐﺎرﺑردﻫﺎ ،رواﺑط ﺣﺎﮐم ،سﺎﺧتﺎر ﺗرﻣزﻫﺎی دﯾسکﯽ و ﻣکﺎنﯿزم انتقﺎل نﯿرو ﺑﻪ ﻟﻨت ﻫﺎ در ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻣﻼﺣظﺎت سﺎﺧت و ﻣﻮاد در ﺗرﻣزﻫﺎ
و ﮐﻼچ ﻫﺎی دﯾسکﯽ ﻟﻨت ﻫﺎی ﺧﺸک و ﺗر) ،ﮐﻼچ ﻫﺎ و ﺗرﻣزﻫﺎی ﺗسمﻪ ای(ﮐﺎرﺑردﻫﺎ ،ﻣکﺎنﯿزم ﮐﺎر و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺗسمﻪ ،ﭘﻮﻟﯽ ﻫرزگرد در
ﮐﻼچ ﺗسمﻪ ای ،اعمﺎل نﯿرو در ﺗرﻣزﻫﺎی ﺗسمﻪ ای ،ﺧﻮد قفلﯽ در ﺗرﻣزﻫﺎی ﺗسمﻪ ای) ،ﺗرﻣزﻫﺎی ﮐفﺸکﯽ(اصﻮل ﮐﺎرﮐرد و ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮد قفلﯽ ،رﻣزﻫﺎی
ﮐفﺸکﯽ داﺧلﯽ و ﺧﺎرج ﮐﺎسﻪ و رواﺑط ﺣﺎﮐم ﺑر آنﻬﺎ ،ﺗفﺎوت عملکرد ﻟﻨت ﻫﺎی دو طرف ،اصﻼﺣﺎت سﺎﺧتﺎری جﻬت ﺑﻬﺒﻮد عملکرد ﺗرﻣزﻫﺎی ﮐفﺸکﯽ،
سﺎﺧتﺎر ﺗرﻣزﻫﺎی ﮐفﺸکﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﮐﻼچ ﻫﺎی ﮐفﺸکﯽ گرﯾز از ﻣرﮐز(ﮐﺎرﺑردﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾتﻬﺎ ،ﻣﻼﺣظﺎت طراﺣﯽ) ،ﮐﻼچ ﻫﺎی ﮐفﺸکﯽ ﺑﺎ ﻟﻮﻻ
در ﻣرﮐز(رواﺑط ﺣﺎﮐم ،ﻣزاﯾﺎ و ﮐﺎرﺑرد) ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻼچ ﻫﺎی غﯿرﻣﺎﻟﺸﯽ و ﮐﺎرﺑرد آنﻬﺎ

منابع و مراجع:
Budynas, Richard G., J. Keith Nisbett, and Kiatfa Tangchaichit. Shigley's mechanical engineering
design. New York: McGraw Hill, 2005.
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عنوان درس به فارسی:

کنترل اتوماتیک
Automatic Control

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3
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ارﺗعﺎﺷﺎت ﻣکﺎنﯿکﯽ

-

ﺗخﺼﺼﯽ اﺧتﯿﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن ﺑﺎ انﻮاع سﯿستمﻬﺎی ﮐﻨترﻟﯽ و رواﺑط ﺑﯿن آنﻬﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه :ﻣقﺪﻣﻬﺎی ﺑر ﺗﺒﺪﯾل ﻻﭘﻼس(ﺗﺒﺪﯾل ﻣستقﯿم و ﻣعکﻮس ،قضﺎﯾﺎی ﻣقﺪار اوﻟﯿﻪ و نﻬﺎﯾﯽ) ،ﺗعرﯾف و طﺒقﻪ ﺑﻨﺪی سﯿستم ﻫﺎ ،ﻣﺪل فضﺎی ﺣﺎﻟت،
دﯾﺎگرام ﻫﺎی ﺑلﻮﮐﯽ ،ﮐلﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد فﯿﺪﺑک و اثرات آن ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﺪﯾل ،سﺎدﻫسﺎزی دﯾﺎگرام ﻫﺎی ﺑلﻮﮐﯽ (روش ﻣﯿسﻮن)

•

مدل سازی ریاضی سیستم ها  :ﻣﺪل سﺎزی رﯾﺎضﯽ سﯿستم ﻫﺎی ﻣکﺎنﯿکﯽ ،ﻣﺪل سﺎزی رﯾﺎضﯽ سﯿستم ﻫﺎی اﻟکترﯾکﯽ ،ﻣﺪل سﺎزی رﯾﺎضﯽ
سﯿستم ﻫﺎی اﻟکتروﻣکﺎنﯿکﯽ ،ﻣﺪل سﺎزی رﯾﺎضﯽ سﯿستم ﻫﺎی ﻫﯿﺪورﻟﯿکﯽ

•

پاسخ زمانی سیستم ها  :ﺣﺎﻟت گذرا و ﻣﺎنﺪگﺎر ،ﻣﺸخﺼﺎت ﺣﺎﻟت گذرا (جﻬﺸﯽ ،زﻣﺎن نﺸست و ،)...ﺣﺎﻟت ﻣﺎنﺪگﺎر (ﺧطﺎی ﻣﺎنﺪگﺎر) ،ﺑررسﯽ اثر
ﮐﻨترل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑر ﻣﺸخﺼﺎت ﺣﺎﻟت گذرا و ﻣﺎنﺪگﺎر سﯿستم

•

کنترل کننده ها  :ﮐﻨترل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی صﻨعتﯽ نﯿﻮﻣﺎﺗﯿک ،ﮐﻨترل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی صﻨعتﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿک ،ﮐﻨترل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی صﻨعتﯽ اﻟکترونﯿک

•

تحلیل پایداری  :ﺗﺤلﯿل ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻪ روش رات-ﻫﻮروﯾتس ،روش ﻣکﺎن ﻫﻨﺪسﯽ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ( )Root Locusدر ﺗﺤلﯿل و طراﺣﯽ سﯿستم ﻫﺎی
ﮐﻨترﻟﯽ

•

پاسخ فرکانسی سیستمها  :روش ﻫﺎی نمﺎﯾﺶ ﭘﺎسخ فرﮐﺎنسﯽ ،ﺑررسﯽ ﭘﺎﯾﺪاری سﯿستمﻬﺎ در ﻣﯿﺪان فرﮐﺎنسﯽ ﺑﻪ روش نﺎﯾکﻮئﯿست ،ﻣﺸخﺼﺎت
ﭘﺎسخ فرﮐﺎنسﯽ(ﺣﺪ فﺎز و ﺑﻬره ،ﻣﺎﮐسﯿمم ﺗﺸﺪﯾﺪ و)...

•

تنظیم و طراحی کنترل کنندهها :ﺗﻨظﯿم ﮐﻨترل ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،طراﺣﯽ جﺒران ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑرای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎر سﯿستمﻬﺎی ﮐﻨترل ،طراﺣﯽ ﮐﻨترﻟرﻫﺎی
 PIDﺑﻪ ﮐمک جﺪاول زﯾگلر و نﯿکﻮﻟز

منابع و مراجع:
Ogata, Katsuhiko. Modern control engineering. Prentice hall, 2010.

•
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عنوان درس به فارسی:

آشنایی با مهندسی مکانیک
Introduction to Mechanical Engineering

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

2

32

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

-

ﺗخﺼﺼﯽ اجﺒﺎری

هدف:
ﻣعرفﯽ ﮐلﯽ و اﺑتﺪاﯾﯽ ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمات :دانﺶ ﻣکﺎنﯿک ،فلسفﻪ ﻣﻬﻨﺪسﯽ ،ﺗرﮐﯿب دانﺶ ﻣکﺎنﯿک و فلسفﻪ ﻣﻬﻨﺪسﯽ در ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک ،سﯿر ﺗﺤﻮل ،از انقﻼب صﻨعتﯽ ﺗﺎ اﻣروز،
داﻣﻨﻪ نفﻮذ ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک در زنﺪگﯽ ﻣﺪرن ،دوره ﻫﺎی ﺗعرﯾف ﺷﺪه ﺑرای ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک :ﮐﺎرﺷﻨﺎسﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎسﯽ ارﺷﺪ و دﮐتری ،چﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽگﯿرﯾﺪ و چﻪ ﯾﺎد نمﯽگﯿرﯾﺪ ،ﺗفﺎوت دانﺸگﺎه و ﻣﺪرسﻪ

•

جایگاه مهندس مکانیک :سلسلﻪ ﻣراﺗب ﮐﺎری در ﻣﻬﻨﺪسﯽ ،ﺗفﺎوت ﺗکﻨسﯿن و ﻣﻬﻨﺪس ،ﻣفﻬﻮم  Field Engineer, Design Engineerو
 ، Chief Designerآﯾﻨﺪه ﯾک ﻣﻬﻨﺪس ﻣکﺎنﯿک و فرصتﻫﺎی ﮐﺎری ﭘﯿﺶ رو ،ﻣفﻬﻮم ﭘروژه ﺑﻪ عﻨﻮان ﺗرﮐﯿب ﮐﺎر ،زﻣﺎنﺒﻨﺪی ،نظم و ﻫمکﺎری ﺑرای
دستﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑزرگ ،ﮐﺎر گروﻫﯽ ،ﺷخﺼﯿت و ﺗﻮانﺎﯾﯽﻫﺎی فردی ،ﻣعﯿﺎر ﺷخﺼﯿت ﻣﯿﯿر-ﺑرﯾگز ( ،)MTBIﺗﺤﻮﻻت جﺪﯾﺪ ،فرصت ﻫﺎی نﻮ ،ﮐسب
و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮچک ﻣﺒتﻨﯽ ﺑر فﻨﺎوری اطﻼعﺎت و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعﯽ ،انجمنﻫﺎی ﺣرفﻪ ای و جﺎﯾگﺎه آنﻬﺎ در ﻫمگراﯾﯽ ،ﺗﺒﺎدل ﺗجرﺑﻪ و ﺧلﻖ فرصتﻫﺎی
ﮐﺎری ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی علمﯽ و ﮐﺎری دﯾگر :رﯾﺎضﯿﺎت ،ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗر و آی ﺗﯽ ،ﺑرق و اﻟکترونﯿک ،ﺑﯿﻮﻟﻮژی ،ﺷﯿمﯽ و ﻣﻮاد ،اقتﺼﺎد و ﻣﺪﯾرﯾت

•

فرآیند تبدیل ایده به محصول :ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑرای ﯾک ﻣﻬﻨﺪس ﻣکﺎنﯿک ،ارﺗﺒﺎط دانﺸگﺎه ،صﻨعت و جﺎﻣعﻪ ،اصﻮل ﺷﻨﺎﺧت ﻣسﺎﻟﻪ و نگﺎه
سﯿستمﯽ و چﻨﺪ جﺎنﺒﻪ ﺑﻪ آن ،ﺧﻼقﯿت و اﺑتکﺎر ،طراﺣﯽ و ﯾﺎفتن راه ﺣلﻫﺎی ﺧﻼقﺎنﻪ ،ﺷﻨﺎﺧت ﻣﺤﺪودﯾتﻫﺎ :زﻣﺎن ،اقتﺼﺎد ،ﺗکﻨﻮﻟﻮژی ،روشﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزار ،اصﻮل ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در طراﺣﯽ و اجرا ،ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣعکﻮس ،نگﺎرش گزارش فﻨﯽ ﺑﻪ صﻮرت صﺤﯿﺢ ،اصﻮل ارائﻪ ﻣطلب ﺑرای دﯾگران،
استﺎنﺪاردﻫﺎ ،دستﻮراﻟعملﻫﺎ ،ﭘتﻨت ،ﻣقﺎﻟﻪ

•

زمینهها و دیسیپلین های کاری :انرژی :استﺤﺼﺎل ،ﺗﺒﺪﯾل ،انتقﺎل و ﺑکﺎرگﯿری آن ،فرآوری ﻣﻮاد :فﻮﻻد سﺎزی و صﻨﺎﯾﻊ فلزی ،واﺣﺪﻫﺎی فرآﯾﻨﺪی،
ﻣﻮاد جﺪﯾﺪ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎری نﻮ ،روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ :روشﻫﺎی ﮐﻼسﯿک ﺑرای فلزات ،روشﻫﺎی ﻣﺪرن ،روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑرای ﻣﻮاد غﯿر فلزی ،ﺣرﮐت
و ﺣمل و نقل :صﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو ،رﯾلﯽ ،ﻫﻮاﯾﯽ ،فضﺎ ،رﺑﺎﺗﯿک :انتقﺎل نﯿرو و ﺣرﮐت ،ﻣکﺎنﯿزمﻫﺎ ،دقت و ﮐﻨترل ،ﺑﯿﻮﻣکﺎنﯿک :سﯿستمﻫﺎی ﻣکﺎنﯿکﯽ در
ﺑﺪن ﻣﻮجﻮدات زنﺪه ،اﯾﺪهﻫﺎی ﻣکﺎنﯿکﯽ در ﻣﻮجﻮدات زنﺪه ،ﺗأسﯿسﺎت ﻣکﺎنﯿکﯽ :ﻣﺤﯿط زﯾست ،رفﺎه و آسﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺪاﺷت ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﮐﻨترل آﻟﻮدگﯽ
و ﺗﻮسعﻪ ﭘﺎﯾﺪار

•

آشنایی با تجهیزات :ﻣﺎﺷﯿنﻫﺎی اﺑزار ،ﺗجﻬﯿزات انﺪازهگﯿری ،ﺗجﻬﯿزات جﻮﺷکﺎری ،رﯾختﻪگری آﻫﻨگری و ﭘرس ﮐﺎری ،ﻣﺤﻮرﻫﺎ و روﺗﻮرﻫﺎ،
ﯾﺎﺗﺎقﺎنﻫﺎ ،چرﺧﺪنﺪه ،جعﺒﻪ دنﺪه ،ﻣکﺎنﯿزمﻫﺎ ،ﺑﺎداﻣک ،انتقﺎل نﯿرو و ﺗﻮان ،ﺗﻮرﺑﯿنﻫﺎ ،ﮐمپرسﻮرﻫﺎ ،ﭘمپﻫﺎ ،فنﻫﺎ ،ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ ،ﻣﺎﺷﯿنﻫﺎی
اﻟکترﯾکﯽ

•

ساختار دوره مهندسی مکانیک :دانﺶﻫﺎی ﻣﻮرد نﯿﺎز ،ﺗﺸرﯾﺢ دروس و درﺧتﻮاره ،دروس ﭘﺎﯾﻪ ،اصلﯽ ،ﺗخﺼﺼﯽ و انتخﺎﺑﯽ ،نقﺶ استﺎد ﻣﺸﺎور،
ﮐﺎرآﻣﻮزیﻫﺎ ،ﮐﺎرگﺎهﻫﺎ و ﭘروژه نﻬﺎﯾﯽ ،روش صﺤﯿﺢ درس ﺧﻮانﺪن ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﯾک دانﺸجﻮ :ﺧﻮب دﯾﺪن ،درک ﮐردن و فﻬمﯿﺪن ،اﯾﺪه ﭘردازی،
ﺗﺤلﯿل ﮐردن ،ﺑﯿﺎن ﮐردن ،ﺑﺤث و استﺪﻻل ،جسﺎرت ،ثﺒت ﮐردن و نگﺎرش ،آرﺷﯿﻮ ﮐردن ،ﺗعﺎﻣل ،داد و ستﺪ ،ﺑﻪ اﺷتراک گذاری ،ﻫمکﺎری ،اﺧﻼق
ﺣرفﻪ ای ﺑﻪ عﻨﻮان ﯾک دانﺸجﻮ و ﯾک ﻣﻬﻨﺪس ،ﭘرستﯿﮋ و جﺎﯾگﺎه ﯾک ﻣﻬﻨﺪس ﻣکﺎنﯿک در صﻨف ﺧﻮدش

•

آشنایی با نرمافزارها :نرم افزارﻫﺎی رﯾﺎضﯽ ،نرم افزارﻫﺎی ﻣﺤﺎسﺒﺎت عﺪدی ،زﺑﺎنﻫﺎی ﺑرنﺎﻣﻪ نﻮﯾسﯽ ،نرم افزارﻫﺎی ﻣﺪل سﺎزی ﻫﻨﺪسﯽ ،نرم
افزارﻫﺎی ﺗﺤلﯿلﯽ ﺷﺒﯿﻪ سﺎزی نرم افزارﻫﺎی طراﺣﯽ ،ﮐتﺎﺑخﺎنﻪﻫﺎ ،اوﭘن سﻮرس و اﻫمﯿت آن ،سﯿستم عﺎﻣل ﻟﯿﻨﻮﮐس

•

بازدیدها (در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات) :ﺑﺎزدﯾﺪ از سﻪ ﯾﺎ چﻬﺎر واﺣﺪ صﻨعتﯽ در طﻮل ﺗرم ،ﺑﺎزدﯾﺪ از آزﻣﺎﯾﺸگﺎهﻫﺎی دانﺸکﺪه

•

مطالعات موردی :فﻮﻻدسﺎزی ،نﯿروگﺎهﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ ،ﺧﻮدروﻫﺎی عمﻮﻣﯽ و ﺧﺎص ،صﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿنسﺎزی ،صﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﯾﯽ ،صﻨﺎﯾﻊ رﯾلﯽ ،صﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ،
صﻨﺎﯾﻊ ﭘتروﺷﯿمﯽ ،ﭘﺎﻻﯾﺸگﺎه و نفت ،صﻨﺎﯾﻊ غذاﯾﯽ ،صﻨﺎﯾﻊ اﻟکترونﯿک و نﯿمﻪ ﻫﺎدیﻫﺎ
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:منابع و مراجع
 ﭘﯽ ﯾر روسﻮ، ﺗرجمﻪ ﺣسن صفﺎری، ﺗﺎرﯾخ علﻮم جلﺪ اول و دوم،انتﺸﺎرات اﻣﯿرﮐﺒﯿر

•

 ﭘﯽ ﯾر روسﻮ، ﺗرجمﻪ ﺣسن صفﺎری، ﺗﺎرﯾخ صﻨﺎﯾﻊ و اﺧتراعﺎت،انتﺸﺎرات اﻣﯿرﮐﺒﯿر

•

•

Dixit, Uday S., Manjuri Hazarika, and J. Paulo Davim. A brief history of mechanical engineering.
Switzerland: Springer, 2017.

•

Hoffman, Allen H. "Making Ethics Education Personal." ASME International Mechanical
Engineering Congress and Exposition. Vol. 46637. American Society of Mechanical Engineers, 2014.

•

Heard, S.P., The Scientists Guide to Writing, Princeton University Press, 2016.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣختلف دروس ﭘﺎﯾﻪ و ﺗخﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک و فﯿلمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

•
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عنوان درس به فارسی:

کارگاه جوشکاری و ورق کاری
Weld and Sheet metal Workshop

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

-

-

ﺗخﺼﺼﯽ اجﺒﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ عملﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی جﻮﺷکﺎری و ورقکﺎری
سرفصل و رئوس مطالب:
•

کارگاه جوش برق  :ﺑﯿﺎن نکﺎت اﯾمﻨﯽ ،آﺷﻨﺎئﯽ ﺑﺎ ﺗجﻬﯿزات جﻮﺷکﺎری ﺑرق ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ انﻮاع اﻟکترودﻫﺎی جﻮﺷکﺎری ،ﺑررسﯽ ﺗﺎثﯿر ﭘﺎراﻣترﻫﺎی وﻟتﺎژ،
ﺷﺪت جرﯾﺎن و سرعت ﭘﯿﺸروی ،نکﺎﺗﯽ از ﺑﺎزرسﯽ چﺸمﯽ جﻮش ،ﺗمرﯾن عملﯽ جﻮﺷکﺎری(ﺧﺎل جﻮش ،جﻮش ﺗخت(ﺧطﯽ ،زﯾگزاگﯽ) ،جﻮش
گﻮﺷﻪ)

•

کارگاه جوش گاز :ﺑﯿﺎن نکﺎت اﯾم ﻨﯽ ،آﺷﻨﺎئﯽ ﺑﺎ ﺗجﻬﯿزات جﻮﺷکﺎری گﺎز ،ﺑررسﯽ ﭘﺎراﻣتر ﻫﺎی ﻣﻮثر ﺑر جﻮش( ﺗﺎثﯿر زاوﯾﻪ اﻟکترود و electrode
 ،feed rateﺗﺎثﯿر زاوﯾﻪ ﺷعلﻪ ،ﺗﺎثﯿر سرعت ﭘﯿﺸروی) ،ﺑررسﯽ انﻮاع ﺷعلﻪ ﺣﺎصل از جﻮش گﺎز ،نکﺎﺗﯽ از ﺑﺎزرسﯽ چﺸمﯽ جﻮش ،ﺗمرﯾن عملﯽ
جﻮﺷکﺎری( جﻮش ﺧطﯽ ،جﻮش ﻟب ﺑﻪ ﻟب)

•

کارگاه ورقکاری :ﮐلﯿﺎﺗﯽ از ﮐﺎرﺑرد ورقکﺎری و ﻣزاﯾﺎی آن ،ﻣعرفﯽ اﺑزار ﻫﺎ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗجﻬﯿزات ﺑرش دادن و ﺧم ﮐردن ورق ،نﺤﻮه ی اعمﺎل نقﺸﻪ
گسترده روی ورق ،نﺤﻮه ی صﺤﯿﺢ ﺑرش ورق ،آﻣﻮزش نﺤﻮه صﺤﯿﺢ اﺗﺼﺎل ورق ﻫﺎ ﺑرای ﺗﺤمل نﯿروی ﮐﺸﺸﯽ و فﺸﺎری ،ﺗمرﯾن عملﯽ
ورقکﺎری(سﺎﺧت ﻣﻨﺸﻮر ﻣستطﯿلﯽ ،سﺎﺧت ﺗﺒﺪﯾل ﻫرﻣﯽ ﺷکل) ،جﻮش ﻣقﺎوﻣتﯽ

منابع و مراجع:
•

دستﻮرﮐﺎر ﮐﺎرگﺎه جﻮﺷکﺎری و ورقکﺎری ،دانﺸکﺪه ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
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عنوان درس به فارسی:

کارگاه اتومکانیک
Auto Mechanic Workshop

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

-

-

ﺗخﺼﺼﯽ اجﺒﺎری

هدف:
ﺷﻨﺎﺧت ﮐﺎﻣل ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣترق داﺧلﯽ رفت وﺑرگﺸتﯽ ﺑﻨزﯾﻨﯽ,دﯾزﻟﯽ ,ﻫﯿﺒرﯾﺪو اﻟکترﯾک و انجﺎم ﺗعمﯿرات جزئﯽ و اسﺎسﯽ ﻣﻮﺗﻮر
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :ﺗعرﯾف اﺗﻮﻣکﺎنﯿک ،ﻣعرفﯽ ﮐتب ﻣرجﻊ و ﻣﻨﻮآل ﻫﺎ و ﻣجﻼت ،اﻫمﯿت صﻨعت و ﻣسﺎئل ﺧﻮدرو

•

بخش دوم :ﻣعرفﯽ ﺣﺪود صﺪ قطعﻪ از اجزا ﻣﻮﺗﻮر(سﯿلﻨﺪر ،در ﭘﻮش سﯿلﻨﺪر ،درﯾچﻪ ﻫﺎ ،اجزا و قطعﺎت و ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎی ﻣتﺼل ﺑﻪ درﯾچﻪ ﻫﺎ ،سمﺒﻪ
و ﭘﯿن سمﺒﻪ ،ﯾﺎﺗﺎقﺎن ﻫﺎ ،ﻣﯿل ﻟﻨگ ،فﻼﯾﻮﯾل ،ﻣﯿل ﺑﺎداﻣک و ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎ و قطعﺎت واسط درﯾچﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿل سﻮﭘﺎپ ،انﻮاع نﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﻣﯿل سﻮﭘﺎپ ﺑﻪ
ﻣﯿل ﻟﻨگ) ﺗعﺎرﯾف(ﺗﻮان ،گﺸتﺎور و دور ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی قﺪرت و گﺸتﺎور و ﻣﺼرف سﻮﺧت وﯾﮋه ،نقﺎط ﻣرگ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿن ،ﺣجم جﺎﺑﻪ جﺎﯾﯽ ،ﻣﺤفظﻪ،
اﺣتراق و ﺣجم ﮐل ،ضرﯾب ﺗراﮐم و ﺑﺎزه ﺗﻐﯿﯿر آن در انﻮاع ﻣ ﻮﺗﻮر و اﻫمﯿت آن و ﭘﯿﺸرفت آن طﯽ ﺗﺎرﯾخ ،فﺸﺎر سﯿلﻨﺪر ﻫﺎ ،گﺎم سمﺒﻪ ،نﯿرو ﻫﺎی
وارد ﺑر سﯿلﻨﺪر ،طﺒقﻪ ﺑﻨﺪی انﻮاع ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی داﯾره ای عملکرد ﻣﻮﺗﻮر چﻬﺎر زﻣﺎنﯽ در ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨزﯾﻨﯽ و دﯾزﻟﯽ(ﺗئﻮری ،عملﯽ) ،ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی
چﻨﺪ سﯿلﻨﺪر( نﻮع ﺧطﯽ ،نﻮع وی ،نﻮع ﺑﺎﮐسر ،نﻮع رادﯾﺎ ل ،نﻮع دﺑلﯿﻮ ﻣضرب سﻪ و چﻬﺎر ،ﻣعرفﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﮐس ،و انﻮاع ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎ  36سﯿلﻨﺪر) ،ﻣعرفﯽ
ﮐﺎﻣل انﻮاع ﻣﺤفظﻪ اﺣتراق( سﯿر ﺗﺎرﯾخﯽ آن) ،جﻨس و روش ﻫﺎی سﺎﺧت انﻮاع قطعﻪ ﻫﺎ و سﯿر ﺗﺎرﯾخﯽ آن ﺗﺎ اﻣروز

•

بخش سوم :اصﻮل سﻮﺧت رسﺎنﯽ ،سﻮﺧت رسﺎنﯽ در ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨزﯾﻨﯽ(ﮐﺎرﺑراﺗﻮر قﺪﯾمﯽ(ﻣعرفﯽ ﮐﺎرﺑراﺗﻮر) ،ﺗزرﯾﻖ سﻮﺧت ﺑﻪ داﺧل و ﺑﯿرون سﯿلﻨﺪر،
دوآل اﯾﻨجکﺸن سﯿستم)

•

بخش چهارم :سﯿستم جرقﻪ(سﯿستم جرقﻪ ﺑﺪون دﻟکﻮ ،سﯿستم ﻫﺎ اﻟکترونﯿکﯽ)

•

بخش پنجم :ﺧﻨک ﮐﺎری در ﻣﻮﺗﻮر(ﺧﻨک ﮐﺎری ﺑﺎ ﻫﻮا ،ﺧﻨک ﮐﺎری ﺑﺎ آب ،ﺧﻨک ﮐﺎری ﻫﻮﺷمﻨﺪ ،ﺧﻨک ﮐﺎری ﻫﺎی اﺣتمﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه) ،ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی
سراﻣﯿکﯽ

•

بخش ششم :روغﻨکﺎری در ﻣﻮﺗﻮر

•

بخش هفتم :ﻣﻮﺗﻮر دﯾزل(ﻣقﺎﯾسﻪ ﻣﻮﺗﻮر دﯾزل و ﺑﻨزﯾﻨﯽ ،ﻣزاﯾﺎ و ﻣعﺎﯾب)

•

بخش هشتم :ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی جﺪﯾﺪ(ﻫﯿﺒرﯾﺪی ،اﻟکترﯾکﯽ ،ﭘﯿل سلﯽ)

•

بخش نهم :ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎی جﺪﯾﺪ در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ(ضرﯾب ﺗراﮐم ﻣتﻐﯿر ،غﯿر فعﺎل ﮐردن ﺑرﺧﯽ سﯿلﻨﺪر ﻫﺎ ،استفﺎده از ﻣترﯾﺎل ﻫﺎی غﯿر فلزی و جﺪﯾﺪ،
ﻫﻮﺷمﻨﺪی در سﯿستم ﻫﺎی اﻟکترونﯿکﯽ

•

بخش دهم :آﻟﻮدگﯽ ،سﻮﺧت

منابع و مراجع:
May, Ed, and William Harry Crouse. Automotive mechanics. McGraw-Hill Australia, 2007.
Seiffert, Ulrich W., and Hans Hermann Braess. Handbook of automotive engineering. Vol. 312. SAE
Technical Paper, 2005.
You, Q. "Profile of Wen-Hua Chen." IEEE Control Systems Magazine (2018).
Gregor, Edward C. Filtration Media Choices for the Automotive Engineer. No. 960533. SAE
Technical Paper, 1996.

•
•
•
•
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عنوان درس به فارسی:

آز انتقال حرارت
Heat Transfer Lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

انتقﺎل ﺣرارت 1

-

ﺗخﺼﺼﯽ اجﺒﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن ﺑﺎ روش ﻫﺎی انتقﺎل ﺣرارت ﺑﻪ صﻮرت ﺗجرﺑﯽ و ﺑررسﯽ سﻬم ﻫر ﯾک از روش ﻫﺎی انتقﺎل ﺣرارت طﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣختلف
سرفصل و رئوس مطالب:
•

آزمایش :1ﻫﺪاﯾت ﯾک ﺑعﺪی ﻣﺤﻮری(در ﺣﺎﻟت گذرا ،در ﺣﺎﻟت ﭘﺎﯾﺎ)

•

آزمایش :2ﻫﺪاﯾت ﺷعﺎعﯽ

•

آزمایش :3ﺗﺸعﺸﻊ و جﺎ ﺑﻪ جﺎﯾﯽ طﺒﯿعﯽ

•

آزمایش :4جﺎ ﺑﻪ جﺎﯾﯽ اجﺒﺎری صفﺤﻪ ﺗخت

•

آزمایش :5جﺎ ﺑﻪ جﺎﯾﯽ اجﺒﺎری صفﺤﻪ ی فﯿن دار

•

آزمایش :6ﻣﺒﺪل ﺣرارﺗﯽ دوﻟﻮﻟﻪ آب-آب

•

آزمایش :7جسم ﺗکﺪﻣﺎ

•

آزمایش :8ﻣﺒﺪل ﺣرارﺗﯽ ﻣتراﮐم ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی فﯿن دار

منابع و مراجع:
•

دستﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه انتقﺎل ﺣرارت ،دانﺸکﺪه ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
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عنوان درس به فارسی:

کارآموزی
)Training 1 (Mechanical Engineering

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

240

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک

-

ﺗخﺼﺼﯽ اجﺒﺎری

هدف:
ارﺗقﺎء سطﺢ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی فﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪسﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن
دانﺸجﻮ ﭘس از گذرانﺪن ﺣﺪاقل  70واﺣﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾست  2دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺷﺎﻣل ﮐﺎرآﻣﻮزی ( 1اوﻟﯿن ﺗﺎﺑستﺎن ﺑعﺪ از نﯿمسﺎل  )4و ﮐﺎرآﻣﻮزی ( 2اوﻟﯿن
ﺗﺎﺑستﺎن ﺑعﺪ از نﯿمسﺎل  )6را ﺗﺤت نظر استﺎد ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﻮد ﺑگذرانﺪ.
سرفصل و رئوس مطالب:
•

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗجﻬﯿزات و فﻨﺎورﯾﻬﺎی صﻨعت

•
•

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿط ﻫﺎ و فضﺎﻫﺎی ﮐﺎری
ﻣﺸﺎﻫﺪه چﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮجﻮد در صﻨعت و ﻣﺸﺎرﮐت در رفﻊ آنﻫﺎ

•
•

ﺑررسﯽ ﭘروژهﻫﺎی ﺗعرﯾف ﺷﺪه در صﻨعت و ﻣﺸﺎرﮐت در آنﻫﺎ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨظﯿم گزارش ﮐﺎرآﻣﻮزی

منابع و مراجع:
•

روﯾﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
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عنوان درس به فارسی:

پروژه مهندسی مکانیک
)Project (Mechanical Engineering

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

-

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک

-

ﺗخﺼﺼﯽ اجﺒﺎری

هدف:
اﯾجﺎد آﻣﺎدگﯽ ﻻزم ﺑرای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣقﺎطﻊ ﺗﺤﺼﯿلﯽ ﺑﺎﻻﺗر
ﭘس از گذرانﺪن ﺣﺪاقل  100واﺣﺪ درسﯽ ﺗﻮسط دانﺸجﻮ ،ﯾک ﻣﻮضﻮع در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣرﺗﺒط ﺑﺎ رﺷتﻪ ﺗﺤﺼﯿلﯽ ﺗعرﯾف گردﯾﺪه و سپس دانﺸجﻮ زﯾرنظر
استﺎد راﻫﻨمﺎی ﭘروژه ،ﺗﺤقﯿﻖ ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐثر در ﻣﺪت ﺗعﯿﯿنﺷﺪه انجﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎ اراﯾﻪ ﯾک گزارش رسمﯽ ﻣطﺎﺑﻖ اﻟگﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دانﺸکﺪه
و ﺑرگزاری جلسﻪ دفﺎع ﺑﺎ ﺣضﻮر استﺎد راﻫﻨمﺎ و ﺣﺪاقل ﯾک داور ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرسﺎنﺪ.
سرفصل و رئوس مطالب:
•

انجﺎم ﭘروژه ﺗﺤت نظﺎرت استﺎد راﻫﻨمﺎ

•
•

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨظﯿم گزارش ﭘروژه (ﭘﺎﯾﺎننﺎﻣﻪ)
دفﺎع از ﭘﺎﯾﺎننﺎﻣﻪ

منابع و مراجع:
•

روﯾﻪ ثﺒت نﺎم ،ﺗﺼﻮﯾب و دفﺎع از ﭘﺎﯾﺎننﺎﻣﻪ در ﻣقطﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎسﯽ ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
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عنوان درس به فارسی:

دینامیک تخصصی
Dynamics2

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

دﯾﻨﺎﻣﯿک

-

ﺗخﺼﺼﯽ اﺧتﯿﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿک اجسﺎم صلب در فضﺎ و دﯾﻨﺎﻣﯿک ﺗﺤلﯿلﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

سینماتیک جسم صلب در فضا :ﺣرﮐت نسﺒﯽ ،زواﯾﺎی اوﯾلری

•

سینتیک جسم صلب در فضا :انﺪازه ﺣرﮐت جسم صلب در سﻪ ﺑعﺪ ،ﺗﻨسﻮر ﻣمﺎن اﯾﻨرسﯽ ،ﻣعﺎدﻻت ﺣرﮐت جسم صلب ﺑرای ﺣرﮐت سﻪ ﺑعﺪی
جسم صلب ،ﻣعﺎدﻻت ﺣرﮐت اوﯾلر ،اصل ضرﺑﻪ و ﻣقﺪار ﺣرﮐت

•

انرژی جسم صلب در فضا :انرژی جسم صلب در ﺣرﮐت سﻪ ﺑعﺪی ،اصل ﮐﺎر و انرژی

•

حرکت جسم صلب :ﺣرﮐت جسم صلب ﺣﻮل نقطﻪ ای ثﺎﺑت ،ﺣرﮐت آزاد از گﺸتﺎور ﯾک جسم ﺑﺎ ﺗقﺎرن ﻣﺤﻮری ،ﺣرﮐت آزاد از گﺸتﺎور ﯾک
جسم نﺎﻣتقﺎرن

•

دینامیک تحلیلی :ﻣقﺪﻣﻪ ای ﺑر دﯾﻨﺎﻣﯿک ﺗﺤلﯿلﯽ (ﻣعﺎدﻻت ﻻگرانﮋ)

منابع و مراجع:
& Meriam, James L., and L. Glenn Kraige. Engineering mechanics: dynamics. Vol. 2. John Wiley
Sons, 2012.
Sem, I. B. Tech II. "ENGINEERING MATHEMATICS–II." Academic Regulations 2015-16 for B.
Tech. Course: 11.

•
•
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عنوان درس به فارسی:

انتقال حرارت 2
Heat Transfer 2

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

انتقﺎل ﺣرارت 1

-

ﺗخﺼﺼﯽ اﺧتﯿﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ قﻮانﯿن انتقﺎل ﺣرارت و نﺤﻮه استفﺎده از آنﻫﺎ در ﺗﺤلﯿل ﻣسﺎﯾل ﻣﻬﻨﺪسﯽ (ﻣﺒﺎﺣث ﺗکمﯿلﯽ)
سرفصل و رئوس مطالب:
•

جابجایی آزاد :نﯿروی ﺷﻨﺎوری و فرض ﺑﻮزﯾﻨسک ،ﺣل ﻻﯾﻪ ﻣرزی جرﯾﺎن آزاد روی صفﺤﻪ ﺗخت عمﻮدی ،رواﺑط ﺗجرﺑﯽ ﺑرای جﺎﺑجﺎﯾﯽ آزاد( دﯾﻮارﻫﺎ
و استﻮانﻪﻫﺎی عمﻮدی ،استﻮانﻪ افقﯽ ،صفﺤﻪ افقﯽ و صفﺤﻪ ﻣﺎﯾل ،ﮐره ،فضﺎﻫﺎی ﺑستﻪ) ،ﺗرﮐﯿب جﺎﺑجﺎﯾﯽ اجﺒﺎری و آزاد

•

تشعشع :انتقﺎل ﺣرارت ﺗﺸعﺸعﯽ ﺑﯿن سطﻮح غﯿر سﯿﺎه ،ﺗﺸعﺸﻊ گﺎز ،انتقﺎل ﺣرارت ﺗﺸعﺸعﯽ ﺑﯿن سطﻮح ﺑﺎ وجﻮد گﺎز فعﺎل ،ﺗﺸعﺸﻊ سطﻮح
صﯿقلﯽ ،ﺗﺸعﺸﻊ ﺧﻮرﺷﯿﺪی

•

جوشش و میعان :ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯿعﺎن و انتقﺎل ﺣرارت ﻣﯿعﺎنﯽ ،ﻣﯿعﺎن فﯿلمﯽ و قطرهای ،ﻣﯿعﺎن در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی افقﯽ ،جﻮﺷﺶ و انتقﺎل ﺣرارت جﻮﺷﺸﯽ،
جﻮﺷﺶ استخری ،رواﺑط ﺗجرﺑﯽ انتقﺎل ﺣرارت جﻮﺷﺸﯽ و ﻣﯿعﺎنﯽ

•

مقدمهای بر مبدلهای حرارتی :ضرﯾب انتقﺎل ﺣرارت ﮐلﯽ ،انﻮاع ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ از نظر آراﯾﺶ جرﯾﺎنﻫﺎ ،اﺧتﻼف دﻣﺎی ﻣﯿﺎنگﯿن ﻟگﺎرﯾتمﯽ،
ضرﯾب ﮐﺎراﯾﯽ و ﻣفﻬﻮم NTU

منابع و مراجع:
Bergman, Theodore L., et al. Introduction to heat transfer. John Wiley & Sons, 2011.
McGinnis III, F. K., and J. P. Holman. "Individual droplet heat-transfer rates for splattering on hot
surfaces." International Journal of heat and mass transfer 12.1 (1969): 95-108.

•
•
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عنوان درس به فارسی:

کارگاه ریخته گری
Casting Workshop

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

-

-

ﺗخﺼﺼﯽ اﺧتﯿﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ عملﯽ ﺑﺎ اصﻮل و روش ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ قﺎﻟب و فرآﯾﻨﺪ رﯾختﻪ گری
سرفصل و رئوس مطالب:

•

گردش ﮐﺎر در ﮐﺎرگﺎه و ﻣعرفﯽ ﺑخﺶ ﻫﺎی ﻣختلف ،اصﻮل اﯾمﻨﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣذاب و ﻣﻮاد قﺎﻟﺒگﯿری ،اصﻮل سﺎﺧت قﺎﻟب(ﻣﻮاد قﺎﻟﺒگﯿری ،قﺎﻟﺒﻬﺎی
فلزی ،قﺎﻟﺒﻬﺎی ﻣﺎسﻪ ای) ،روش ﻫﺎی انﺪازه گﯿری ﺧﻮاص ﻣﻮاد قﺎﻟب ﻫﺎی ﻣﺎسﻪ ای و ﻣﺎﻫﯿچﻪ(:انﺪازه گﯿری قﺎﺑلﯿت گذردﻫﯽ گﺎز ،انﺪازه گﯿری
ﭘﺎﯾﺪاری ﺣرارﺗﯽ ،انﺪازه گﯿری ﺧﻮاص ﻣکﺎنﯿکﯽ (ﮐﺸﺸﯽ ،ﺑرﺷﯽ و فﺸﺎری) ،ﺗعﯿﯿن دانﻪ ﺑﻨﺪی(رسم نمﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ انﺪازه) ،انﺪازه گﯿری درصﺪ
رطﻮﺑت و چسب) ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑزار قﺎﻟﺒگﯿری و سﺎﺧت ﯾک قﺎﻟب سﺎده ،ﻣﺎﻫﯿچﻪ در رﯾختﻪ گری(نﺤﻮه ﻣﺤﺎسﺒﻪ نﯿروی ﻫﺎی وارده ﺑر ﻣﺎﻫﯿچﻪ ،ثﺎﺑت
نگﻪ داﺷتن ﻣﺎﻫﯿچﻪ در ﻣﻮقعﯿت ﺧﻮد) ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ انﻮاع ﮐﻮره ﻫﺎی ذوب ،فرآﯾﻨﺪ ذوب فلز(اﺑزارﻫﺎی ﮐﻨترل دﻣﺎ ،نقﺶ سرﺑﺎره ،نﺤﻮه ﺗﺼفﯿﻪ ﻣذاب،
انﺪزه گﯿری سﯿﺎﻟﯿت ﻣذاب) ،انﻮاع سﯿستم راﻫگﺎﻫﯽ و ﺗﻐذﯾﻪ گذاری ،روﺷﻬﺎی ﻣختلف ﺗمﯿز ﮐردن قطعﺎت رﯾختﻪ ﺷﺪه(عﯿﻮب رﯾختﻪگری(ﺧطﺎی
اﺑعﺎد ،واﭘﯿچﺶ و ﺗﻨﺶ ﭘسمﺎنﺪ در قطعﺎت رﯾختﻪ گری) ،عملﯿﺎت ﺗکمﯿلﯽ(ﺑرش راﻫگﺎه و ﺗﻐذﯾﻪ ،ﺗمﯿزﮐﺎری و ﭘلﯿسﻪ گﯿری ،ﺑﺎزرسﯽ غﯿرﻣخرب،
ﭘﻮﺷﺶ)
•

آموزش مفاهیم پایه و عمومی

ﻣقﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾخچﻪ رﯾختﻪ گری ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣفﺎﻫﯿم ﻣﺎﯾﻊ و جﺎﻣﺪ در فلزات ،ﻣقﺎﯾسﻪ روش رﯾختﻪ گری ﺑﺎ سﺎﯾر روش ﻫﺎی ﺷکلﺪﻫﯽ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ذوب ﮐردن ،گﺎززداﯾﯽ ،ﺗﺼفﯿﻪ ﻣذاب فلزات و انﺪازه گﯿری ﺧﻮاص فﯿزﯾکﯽ-ﺷﯿمﯿﺎﯾﯽ ﻣذاب نظﯿر درجﻪ ﺣرارت ،سﯿﺎﻟﯿت،
ﺗرﮐﻨﻨﺪگﯽ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ چﻨﺪ آﻟﯿﺎژ رﯾختگﯽ صﻨعتﯽ،
ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸگﺎه ﻣﺎسﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ قﺎﻟب ﻫﺎی ﻣﺎسﻪ ای و نﺤﻮه انﺪازه گﯿری ﺧﻮاص آنﻬﺎ از جملﻪ استﺤکﺎم ،ﭘﺎﯾﺪاری ﺣرارﺗﯽ ،نفﻮذ ﭘذﯾری ،انﺒسﺎط ﺣرارﺗﯽ
اداﻣﻪ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸگﺎه ﻣﺎسﻪ وآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ قﺎﻟب ﻫﺎی ﻣﺎسﻪ ای و نﺤﻮه انﺪازه گﯿری ﺧﻮاص آنﻬﺎ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ نﺤﻮه سﺎﺧت قﺎﻟب ﻣﺎسﻪ ای ،اﺑزارﻫﺎ ،ﻣﺪل ﻫﺎ ،ﻣﺎﻫﯿچﻪ ﻫﺎ ،سﯿستم ﻫﺎی راﻫگﺎﻫﯽ و ﺗﻐذﯾﻪ گذاری
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ انﻮاع عﯿﻮب رﯾختﻪ گری ،نﺤﻮه ﺑﻮجﻮد آﻣﺪن و ﺗﺎثﯿر آن ﺑر ﺧﻮاص قطعﻪ رﯾختﻪ ﺷﺪه
•

طراحی و شبیه سازی با استفاده از نرم افزار پروکست

ﻣقﺪﻣﺎﺗﯽ از نﺤﻮه عملکرد Pro Cast
ﻣقﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻣﺤﺎسﺒﺎت نرم افزار Pro Cast
نﺼب نرم افزار Pro Cast
ﻣﺪل  CADقﺎﻟب و قطعﻪ
ﻣﺤﯿط ﻣﺶ ﺑﻨﺪی قﺎﻟب و قطعﻪ و اﻟمﺎن ﺑﻨﺪی
ﻣختﺼری از ﻣﺤﯿط  Pre Castو اعمﺎل ﺷراﯾط ﻣرزی
اعمﺎل ﺧﺼﻮصﯿﺎت ﻣﻮاد در ﻣﺤﯿط Pre Cast
اعمﺎل ﺷراﯾط ﻣرزی قﺎﻟب و قطعﻪ در ﻣﺤﯿط Pre Cast
اعمﺎل ﺷراﯾط رﯾختﻪگری و نﻮع ﺷراﯾط ﺗﺤلﯿل در ﻣﺤﯿط Pre Cast
اداﻣﻪ ﺗﻮضﯿﺤﺎت ﺑخﺶ Pre Cast
انجﺎم ﺗﺤلﯿل اطﻼعﺎت در ﻣﺤﯿط Data Cast
ﻣﺸﺎﻫﺪه نتﺎﯾج ﺣﺎصلﻪ در ﻣﺤﯿط View Cast
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ﺗﻮضﯿﺤﺎت ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿط View Cast
اداﻣﻪ ﺗﻮضﯿﺤﺎت ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿط  View Castنتﺎﯾج ﺣﺎصلﻪ
نﻮع گزارش گﯿری از نرم افزار
ﻣﺸﺎﻫﺪه نتﺎﯾج ﻣثﺎل دﯾگری از قطعﻪ رﯾختﻪگری ﺷﺪه در ﻣﺤﯿط View Cast
رﯾختﻪ گری ﯾک نمﻮنﻪ ﺑﻪ طرﯾﻖ ثقلﯽ ﻣطﺎﺑﻖ قطعﻪ طراﺣﯽ ﺷﺪه
ﺑررسﯽ عﯿﻮب ظﺎﻫری و درونﯽ قطعﻪ رﯾختﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ طرﯾﻖ ﻣخرب و غﯿرﻣخرب
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ نﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ گزارش در ﻣﻮرد ﺑررسﯽ قطعﻪ رﯾختﻪ ﺷﺪه

منابع و مراجع:
Metal Casting: A Sand Casting Manual for the Small Foundry, Vol. 1, Stephen D. Chastain,
Chastain Publishing, Year: 2003, ISBN: 0970220324,9780970220325

•

Metal Casting: A Sand Casting Manual for the Small Foundry, Volume 2, Steve Chastain, Stephen D.
Chastain, Chastain Publishing, Year: 2004, ISBN: 970220332,9780970220332

•
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عنوان درس به فارسی:

آز کنترل اتوماتیک
Automatic Control Lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

ﮐﻨترل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿک

-

ﺗخﺼﺼﯽ-اﺧتﯿﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗجرﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎنﯽ ﮐﻨترل سﯿستم ﻫﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

ﻣعرفﯽ آزﻣﺎﯾﺸگﺎه

•

ﻣعرفﯽ  Real Time Workshopدر ﻣﺤﯿط نرم افزار Matlab

•

ﮐﻨترل دو ضعﯿتﯽ

•
•

سﯿستم ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿر زﻣﺎنﯽ
ﮐﻨترل ﻫﺎی ﺗرﮐﯿﺒﯽ

•
•

ﮐﻨترل ﻣفﺼل انعطﺎف ﭘذﯾر
ﺷﻨﺎسﺎﯾﯽ سﯿستم ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐمک Matlab Identification Toolbox

•
•
•

 Pﮐﻨترل ،فﯿﺪﺑک سرعت PD
ﺷﻨﺎسﺎﯾﯽ سسﯿتم ﻫﺎ در ﺣﻮزه فرﮐﺎنس
ﭘﺎﯾﺪاری سﯿستم

•
•

جﺒران ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿکرو ﮐﻨترﻟر ﻫﺎی PIC

•

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ PLC

منابع و مراجع:
•

دستﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه ﮐﻨترل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿک ،دانﺸکﺪه ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
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عنوان درس به فارسی:

روش المانهای محدود
Finite Elements Method

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﻣقﺎوﻣت ﻣﺼﺎﻟﺢ 2

-

ﺗخﺼﺼﯽ اﺧتﯿﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش اﻟمﺎن ﻣﺤﺪود در ﺣل ﻣسﺎئل ﻣتﻨﻮع ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑرﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :ﻣقﺪﻣﻪ ﺑر روش ﻫﺎی عﺪدی ﺣل ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسل ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑر اﻟمﺎن ﻣﺤﺪود

•

بخش دوم :روش رﯾتز ﺑرای ﻣسﺎئل ﯾک ﺑعﺪی

•

بخش سوم :روش ﻫﺎی ﺑﺎقﯿمﺎنﺪه وزنﯽ (گﺎﻟرﮐﯿن و ﮐﺎﻟﻮﮐﯿﺸن ) ﺑرای ﻣسﺎئل ﯾک ﺑعﺪی

•

بخش چهارم :روش ﻫﺎی ﺑﺎقﯿمﺎنﺪه وزنﯽ (زﯾر داﻣﻨﻪ و ﺣﺪاقل ﻣرﺑعﺎت) ﺑرای ﻣسﺎئل ﯾک ﺑعﺪی

•

بخش پنجم :ارائﻪ روﺷﻬﺎی قﺒل ﺑرای ﻣسﺎئل  2ﺑعﺪی

•

بخش ششم :ﺗقسﯿم داﻣﻨﻪ ﺑﻪ اﻟمﺎن ﻫﺎ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ درون ﯾﺎب ﺑرای اﻟمﺎنﻬﺎ

•

بخش هفتم :ﯾﺎفتن ﻣعﺎدﻟﻪ اﻟمﺎن ﺑﺎ اعمﺎل ﯾکﯽ از روش ﻫﺎی ﺣل ﻣعﺎدﻟﻪ دﯾفرانسﯿل

•

بخش هشتم :ﻣﻮنتﺎژ ﻣعﺎدﻻت اﻟمﺎنﻬﺎ و ﯾﺎفتن سﯿستم ﻣعﺎدﻟﻪ جﺒری ﺣﺎﮐم

•

بخش نهم :روش ﻫﺎی اعمﺎل ﺷراﯾط ﻣرزی ﻣختلف

•

بخش دهم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺗکرار ﺑرای ﺣل سﯿستم ﻫﺎی ﺑزرگ ﻣعﺎدﻻت ﺧطﯽ

•

بخش یازدهم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣستقﯿم اﻟمﺎن ﻣﺤﺪود در ﻣسﺎئل اﻻستﯿسﯿتﻪ و ﺣرارت

•

بخش دوازدهم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ سﺎﺧت اﻟمﺎنﻬﺎ  1ﺑعﺪی ﻣختلف

•

بخش سیزدهم :ﻣﺤﺎسﺒﻪ ﻣﺎﺗرﯾس سختﯽ ﺑرای چﻨﺪ نﻮع ﻣسئلﻪ ﻣختلف

•

بخش چهاردهم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺣل ﻣسئلﻪ در ﺣﻮزه زﻣﺎن

•

بخش پانزدهم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﺣل ﻣسئلﻪ ﺗﻮسط نرم افزار ﻫﺎی اﻟمﺎن ﻣﺤﺪود

منابع و مراجع:
Logan, Daryl L. A first course in the finite element method. Cengage Learning, 2016.
Takashi, Nomura, and Thomas JR Hughes. "An arbitrary Lagrangian-Eulerian finite element method
for interaction of fluid and a rigid body." Computer methods in applied mechanics and
engineering 95.1 (1992): 115-138.
Jacob, Fish, and Belytschko Ted. A first course in finite elements. Wiley, 2007.

•
•
•
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عنوان درس به فارسی:

مقدمه ای بر دینامیک سیاالت محاسباتی
Introduction to Computational Fluid Dynamics

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

3

48

ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت  ،2ﻣﺤﺎسﺒﺎت عﺪدی

دروس همنیاز

نوع درس
ﺗخﺼﺼﯽ اﺧتﯿﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎنﯽ ﺣل عﺪدی ﻣعﺎدﻻت ﺣﺎﮐم ﺑر دﯾﻨﺎﻣﯿک سﯿﺎﻻت و انتقﺎل ﺣرارت
سرفصل و رئوس مطالب:
•

فصل اول :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣفﺎﻫﯿم اوﻟﯿﻪی ﺣلﻫﺎی عﺪدی و ﻣعﺎدﻻت ﺣﺎﮐم ﺑر دﯾﻨﺎﻣﯿک سﯿﺎﻻت و انتقﺎل ﺣرارت

•

فصل دوم :دستﻪ ﺑﻨﺪی ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل ﺑﺎ ﻣﺸتقﺎت جزئﯽ ﻣرﺗﺒﻪ ی دوم و ﺷراﯾط ﻣرزی و اوﻟﯿﻪ ی ﻣرﺗﺒط

•

فصل سوم :روشﻫﺎی ﺗفﺎضل ﻣﺤﺪود (ﻣعرفﯽ و نﺤﻮهی استخراج)

•

فصل چهارم :روشﻫﺎی ﺗفﺎضل ﻣﺤﺪود ﺑرای ﻣعﺎدﻻت دﯾفرانسﯿل ﺑﯿضﻮی (روشﻫﺎی ﺣل دستگﺎهﻫﺎی ﻣعﺎدﻻت ﺧطﯽ)

•

فصل پنجم :روشﻫﺎی ﺗفﺎضل ﻣﺤﺪود ﺑرای ﻣعﺎدﻻت سﻬمﻮی (ﻣفﻬمﻮم ﭘﺎﯾﺪاری روشﻫﺎی عﺪدی)

•

فصل ششم :روش ﺣجم ﻣﺤﺪود ﺑرای ﻣسﺎئل ﭘخﺸﯽ و ﭘخﺸﯽ-جﺎﺑﻪ جﺎﯾﯽ

•

فصل هفتم :روش و نﺤﻮه ی ﺷﺒﯿﻪ سﺎزی عﺪدی ﻣسﺎئل در نرم افزارFluent

•

فصل هشتم :آﻣﻮزش نرم افزار Fluent

منابع و مراجع:
Hinson, Bryan C., and Klaus A. Hoffmann. "Parametric exploration of wing–body junction flow
using computational fluid dynamics." Journal of Aircraft 52.5 (2015): 1492-1509

•
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عنوان درس به فارسی:

اصول طراحی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک
Design of Hydraulic and Pneumatic Systems

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت  ،1ﻣﺒﺎنﯽ ﺑرق و اﻟکترونﯿک

-

ﺗخﺼﺼﯽ اﺧتﯿﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ عملکرد سﯿستمﻬﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿک و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿک و چگﻮنگﯽ طراﺣﯽ آن ﻫﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :ﻣقﺪﻣﻪ و ﮐﺎرﺑردﻫﺎی سﯿستمﻬﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿکﯽ

•

بخش دوم :ﭘمپﻬﺎ

•

بخش سوم :ﺷﯿرﻫﺎی ﮐﻨترل جﻬت

•

بخش چهارم :ﺷﯿرﻫﺎی ﮐﻨترل فﺸﺎر

•

بخش پنجم :ﺷﯿرﻫﺎی ﮐﻨترل جرﯾﺎن

•

بخش ششم :عملگرﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿکﯽ

•

بخش هفتم :آﮐﻮﻣﻮﻻﺗﻮر

•

بخش هشتم :نﯿﻮﻣﺎﺗﯿک

منابع و مراجع:
• سﯿﺪﻣﻬﺪی رضﺎعﯽ ،ﺣمﯿﺪ ﺑﺎصری ،ﮐتﺎب ﮐﺎرﺑرد سﯿستم ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿک و نﯿﻮﻣﺎﺗﯿک ،جﻬﺎد دانﺸگﺎﻫﯽ دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر ،چﺎپ
ﻫﺸتم
• Watton, John. Fundamentals of fluid power control. Vol. 10. Cambridge University Press, 2009.
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عنوان درس به فارسی:

آز اصول طراحی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک
Hydraulic and Pneumatic Systems Design lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

1

48

دروس پیشنیاز
اصﻮل طراﺣﯽ سﯿستم ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿک و
نﯿﻮﻣﺎﺗﯿک

دروس همنیاز

نوع درس

-

ﺗخﺼﺼﯽ اﺧتﯿﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن ﺑﺎ انتقﺎل قﺪرت ﺑﻪ ﮐمک سﯿﺎل ،ﭘمپﻬﺎ ،ﺷﯿرﻫﺎی ﮐﻨترل جﻬت ،ﺷﯿرﻫﺎی ﮐﻨترل فﺸﺎر ،ﺷﯿرﻫﺎی ﮐﻨترل جرﯾﺎن و نﯿﻮﻣﺎﺗﯿک
سرفصل و رئوس مطالب:
•

آزمایش ها :ﻫﯿﺪروﻟﯿک ،نﯿﻮﻣﺎﺗﯿک ،اﻟکترونﯿﻮﻣﺎﺗﯿک

منابع و مراجع:
•
•

دستﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه ﻫﯿﺪروﻟﯿک ،دانﺸکﺪه ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
سﯿﺪﻣﻬﺪی رضﺎعﯽ ،ﺣمﯿﺪ ﺑﺎصری ،ﮐتﺎب ﮐﺎرﺑرد سﯿستم ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿک و نﯿﻮﻣﺎﺗﯿک ،جﻬﺎد دانﺸگﺎﻫﯽ دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر ،چﺎپ
ﻫﺸتم
• Watton, John. Fundamentals of fluid power control. Vol. 10. Cambridge University Press
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روش های طراحی مهندسی

عنوان درس به فارسی:

Engineering Designing Methods

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

-

طراﺣﯽ اجزا ( 2پ /ه)

ﺗخﺼﺼﯽ اﺧتﯿﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ فرآﯾﻨﺪ طراﺣﯽ ﻫمﻪ جﺎنﺒﻪ نگر و روﺷﻬﺎی علمﯽ ﺑرای ﺗﺼمﯿم گﯿری و ﺑﻬﯿﻨﻪ سﺎزی
سرفصل و رئوس مطالب:
•

روش ها و راهبرد ها در طراحی مهندسی :راﻫﺒرد ﻫﺎی ﭘﯿﺶ سﺎﺧتﻪ ،روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧت سﺎﺧتﺎر ﻣسئلﻪ ،روش ﻫﺎی اﯾﺪه ﯾﺎﺑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ

•

فرآیند طراحی سامانه و محصول :طراﺣﯽ ﻣفﻬﻮﻣﯽ ،طراﺣﯽ اوﻟﯿﻪ ،طراﺣﯽ جزﯾﯿﺎت ،ارزﯾﺎﺑﯽ

•

روش های تصمیم گیری :روﺷﻬﺎی ﺗﺼمﯿم گﯿری ﺑر اسﺎس اﺣتمﺎﻻت ﻣﺸخص و ﯾﺎ نﺎﻣعلﻮم ،ﮐﺎرآﯾﯽ ،آراﯾﻪ و درﺧت ﺗﺼمﯿم ،فرآﯾﻨﺪ سلسلﻪ
ﻣراﺗﺒﯽ ،ﺷﯿﻮه  ، AHPﺗﺤلﯿل ﺣسﺎسﯿت عﻮاﻣل

•

روش های انتخاب مواد :ﺗﺸخﯿص نﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻫﺎ ،روﺷﻬﺎی ﮐمﯿت سﻨجﯽ در انتخﺎب ،روش ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﺧﻮاص و ﻫزﯾﻨﻪ وﯾﮋه

•

بهینه سازی :دﯾفرانسﯿل و ضراﯾب ﻻگرا نﮋ ،روش ﻫﺎی عﺪدی ،سﯿمپلکس ،ﺑرنﺎﻣﻪ رﯾزی ﻫﻨﺪسﯽ

•

مبانی تحلیل اقتصادی :ﺑﻬره ﻣرﮐب ،ﻣقﺎﯾسﻪ ﻫزﯾﻨﻪ ﻫﺎ در راه ﺣلﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪسﯽ ،ﺗﻮرم ،استﻬﻼک

•

برنامه ریزی پروژه :روش ﻣسﯿر ﺑﺤرانﯽ CPM

•

احتماالت و آمار مهندسی :ﺗئﻮری و قضﺎﯾﺎی اﺣتمﺎل ،ﺗﻮزﯾعﻬﺎی فراوانﯽ ،رگرسﯿﻮن

•

ارزیابی قابلیت اطمینان سامانه های مهندسی :ﺗﺎﺑﻊ رﯾﺎضﯽ ،آﻫﻨگ از ﮐﺎر افتﺎدن ،ﺗﺤلﯿل سﺎﻣﺎنﻪ ﻫﺎی سﺎده و ﭘﯿچﯿﺪه

•

فاکتورهای انسانی :انتروﭘﻮﻣتری ،ارگﻮنﻮﻣﯽ ،فﺎﮐتﻮرﻫﺎی ﺣسﯽ و روانﯽ

منابع و مراجع:
•

ﻣﺤسن رضﺎئﯿﺎن ،روش ﻫﺎی طراﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪسﯽ ،انتﺸﺎرات اﻣﯿرﮐﺒﯿر1378 ،

Dieter, George Ellwood, and Linda C. Schmidt. Engineering design. Boston: McGraw-Hill Higher
Education, 2009.
Khan, Wasim Ahmed, and Abdul Raouf SI. Standards for engineering design and manufacturing.
CRC Press, 2005. Practical Studies in Systematic Design , Hbka , V , Anderson , M , Eder, W.E,
1998 Butterworths
Ashby, Michael F., and D. Cebon. "Materials selection in mechanical design." MRS Bull 30.12
(2005): 995.
Kroemer, Karl HE. Fitting the human: Introduction to ergonomics. CRC Press, 2008.

•
•
•
•

کارشناسی مهندسی مکانیک 56 /

عنوان درس به فارسی:

آز علم مواد
Science of Materials Lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

علم ﻣﻮاد

-

ﺗخﺼﺼﯽ اﺧتﯿﺎری

هدف:
آﻣﻮزش روش ﻫﺎی آﻣﺎده سﺎزی نمﻮنﻪ جﻬت ﺑررسﯽ ﻣﯿکروسکپﯽ و ﺷﻨﺎﺧت رﯾز سﺎﺧتﺎر و رفتﺎر ﻣکﺎنﯿکﯽ ﻣﻮاد آﻟﯿﺎژی ﭘر ﻣﺼرف و عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ آنﻬﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

آزمایش  :1آﻣﺎده سﺎزی نمﻮنﻪ ﻣتﺎﻟﻮگرافﯽ

•

آزمایش :2ﺑررسﯽ رﯾز سﺎﺧتﺎر فﻮﻻدﻫﺎی ﮐرﺑﻨﯽ وﻣقﺎطﻊ ﮐرﺑن داده ﺷﺪه

•

آزمایش  :3ﺑرسﯽ رﯾز سﺎﺧتﺎر چﺪنﻬﺎی سفﯿﺪ و ﺧﺎﮐستری

•

آزمایش :4ﺑررسﯽ رﯾز سﺎﺧتﺎر چﺪنﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺒل و داﮐتﯿل و عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ اﯾن چﺪنﻬﺎ

•

آزمایش :5ﺑررسﯽ رﯾز سﺎﺧتﺎر فﻮﻻدﻫﺎی آﻟﯿﺎژی

•

آزمایش :6ﺑررسﯽ رﯾز سﺎﺧتﺎر آﻟﯿﺎژﻫﺎی غﯿر آﻫﻨﯽ :ﻣس ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و...

•

آزمایش :7عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ ﺑﺎزﭘخت (آنﯿل)

•

آزمایش :8عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ ﺗﻐﯿﯿر ﺣﺎﻟت ﻣﺎرﺗﻨزﯾتﯽ فﻮﻻدﻫﺎی ﮐرﺑﻨﯽ

•

آزمایش :9عملﯿﺎت ﺗپر فﻮﻻدﻫﺎی ﮐرﺑﻨﯽ

•

آزمایش :10آزﻣﻮن ژوﻣﯿﻨﯽ

•

آزمایش :11آزﻣﻮن ﺗﺒلﻮر ﻣجﺪد

منابع و مراجع:
•

علﯽ صﺪوق ونﯿﻨﯽ ،دستﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه علم ﻣﻮاد ،دانﺸکﺪه ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
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عنوان درس به فارسی:

مبانی برق 2
Basic Electric and Electronic 2

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﻣﺒﺎنﯽ ﺑرق و اﻟکترونﯿک

-

ﺗخﺼﺼﯽ اﺧتﯿﺎری

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪار ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ و انﻮاع ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ و ژنراﺗﻮر ﻫﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مدار های مغناطیسی :ﺗعرﯾف ﺷﺎر و ﮐمﯿت ﻫﺎی ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ ،ﺗعرﯾف  EMFو  ، MMFﻣقﺎﯾسﻪ ی ﮐمﯿت ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎطﯿس
و اﻟکترﯾسﯿتﻪ ،اﻟقﺎی ﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ ﻫستﻪ ﻫﺎ و ﻣفﺎﻫﯿم ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﺗﺤلﯿل ﻫستﻪ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ

•

مقدمه ای بر الکترومغناطیس و تولید الکتریسیته و حرکت :قﻮانﯿن فﺎرادی و ﻟﻨز ،ﺗعرﯾف ژنزاﺗﻮر (ﺗﺤلﯿل ﮐﯿفﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟکترﯾسﯿتﻪ ،ﻣفﺎﻫﯿم
ﮐلﯽ ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ ژنراﺗﻮ ر ﻫﺎ ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ ی اﺧتﻼف ﭘتﺎنسﯿل اﯾجﺎد ﺷﺪه ﺗﻮسط ژنراﺗﻮر ﺑر ﺣسب ﭘﺎراﻣتر ﻫﺎی فﯿزﯾکﯽ) ،ﺗعرﯾف ﻣﻮﺗﻮر(ﺗﺤلﯿل ﮐﯿفﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺣرﮐت ﺗﻮسط ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ ،ﻣفﺎﻫﯿم ﮐلﯽ ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ)

•

ساختمان ماشین های الکتریکی  :DCاستﺎﺗﻮر و روﺗﻮر ،ﮐمﻮﺗﺎسﯿﻮن،جﺎروﺑک ،ﮐﻼف ﻫﺎ و انﻮاع سﯿم ﭘﯿچﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ(سﯿم ﭘﯿچﯽ ﻣجﺎور ﮐمپلکس،
سﯿم ﭘﯿچﯽ ﻣﻮجﯽ)

•

ژنراتور  :DCوﻟتﺎژ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ژنراﺗﻮر  ، DCﻣﺪار ﻣعﺎدل ژنراﺗﻮر  ، DCﺗﻨظﯿم وﻟتﺎژ و رانﺪﻣﺎن ژنراﺗﻮر  ، DCانﻮاع ﺗلفﺎت و ﺗلفﺎت ﻫستﻪ فﻮﮐﻮ،انﻮاع
ژنراﺗﻮر ﻫﺎی  DCو ﮐﺎرﺑرد ﻫﺎی آن(ژنراﺗﻮر ﺷﻨت ،ژنراﺗﻮر سری ،ژنراﺗﻮر ﮐﻮﻣپﻮنﺪ( ﺷﻨت ﮐﻮﺗﺎه ،ﺷﻨت ﺑلﻨﺪ)) ،ﺷراﯾط ﻣﻮازی ﮐردن ژنراﺗﻮر ﻫﺎی DC

•

موتور های الکتریکی  :DCگﺸتﺎور ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﻮﺗﻮر  ،DCﻣﺪار ﻣعﺎدل ﻣﻮﺗﻮر  ،DCﺗﻨظﯿم دور و رانﺪﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر  ،DCانﻮاع ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی  DCو
ﮐﺎرﺑرد ﻫﺎی آن( ﻣﻮﺗﻮ ر ﺷﻨت ،ﮐﻮﺗﻮر سری ،ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻮﻣپﻮنﺪ( ﺷﻨت ﮐﻮﺗﺎه ،ﺷﻨت ﺑلﻨﺪ)) راه انﺪازی و ﺗﻮقف ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ

•

ترانسفورماتور ها :ﺗرانسفﻮرﻣﺎﺗﻮر اﯾﺪه آل و واقعﯽ ،ﮐﺎرﺑرد ﺗرانسفﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ ،انﻮاع ﺗﻮان در ﺗرانسفﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ ،ﺗلفﺎت و رانﺪﻣﺎن ،ﺗﺤلﯿل ﺗرانس واقعﯽ
و ﻣﺤﺎسﺒﻪ ی افت وﻟتﺎژ(آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ ﺗرانسفﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ) ،ﺗﻨظﯿم وﻟتﺎژ در ﺗرانسفﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ ،ﺗرانس ﻫﺎی چﻨﺪ سﯿمﻪ ،ﺗرانس ﻫﺎی چﻨﺪ فﺎز

•

ژنراتور سه فاز سنکرون :ﺗعرﯾف سﻨکرون ،ژنراﺗﻮر ﻫﺎی دو قطﺒﯽ و چﻨﺪ قطﺒﯽ ،ژنراﺗﻮر ﻫﺎی سﻪ فﺎز ستﺎره و ﻣثلث ،ﻣقﺎدﯾر اسمﯽ ژنراﺗﻮر ﻫﺎ،
ﺗلفﺎت و رانﺪﻣﺎن(ﺗعﯿﯿن ﺗلفﺎت ژنراﺗﻮر ﻫﺎی سﻨکرون) ،ﺗﻨظﯿم وﻟتﺎژ

•

موتور های القایی (آسنکرون) :سﺎﺧتمﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی اﻟقﺎﯾﯽ( انﻮاع روﺗﻮر ،انﻮاع قطب ﻫﺎ) ،ﺗعرﯾف ﻟﻐ زش ،ﻣقﺎدﯾر اسمﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی آسﻨکرون،
ﺗلفﺎت و رانﺪﻣﺎن( ،ﺗعﯿﯿن ﺗلفﺎت ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی آسﻨکرون) ،ﺗﻨظﯿم دور ،راه انﺪازی ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی آسﻨکرون

منابع و مراجع:
•

سﯿﺪ ﻫﺎﺷم اورعﯽ  ،ﻣﻬرداد جﺎﻣعﯽ ،ﻣﺒﺎنﯽ ﻣﻬﻨسﯽ ﺑرق  ،2دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر
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عنوان درس به فارسی:

نیروگاه حرارتی
Thermal power plant

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3
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ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک  ،2ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت  ،2انتقﺎل ﺣرارت 1

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ نﯿروگﺎه ﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎر گﯿری درس ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک در طراﺣﯽ سﺎﻣﺎنﻪ ﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :ﻣقﺪﻣﻪ ای ﺑر نﯿروگﺎﻫﻬﺎی ﺑخﺎر(وضعﯿت صﻨعت ﺑرق در اﯾران  .جﻬﺎن ،چرﺧﻪ ﻫﺎی ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮان)

•

بخش دوم :سﻮﺧت و اﺣتراق(انﻮاع سﻮﺧت ،اﺣتراق ﮐﺎﻣل ،اﺣتراق نﺎقص ،آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺗعﯿﯿن عملکرد ﺑﻮﯾلر)

•

بخش سوم :ﺑﻮﯾلر(ﺑﻮﯾلرﻫﺎی صﻨعتﯽ و نﯿروگﺎﻫﯽ ،طراﺣﯽ چرﺧﺶ آب ﻣﺎﯾﻊ و ﺑخﺎر ،اجزای ﺑﻮﯾلرﻫﺎ ﺷﺎﻣل درام ،سﻮﭘرﻫﯿتر و)...

•

بخش چهارم :ﮐﻮران و دودﮐﺶ(طراﺣﯽ ﮐﻮران در ﺑﻮﯾلر)

•

بخش پنجم :ﺑﻮﯾلرﻫﺎی ﺑﺎرﯾﺎب گرﻣﺎ(ﺗفﺎوت ﺑﻮﯾلرﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎب گرﻣﺎ و ﺑﻮﯾلرﻫﺎی ﻣعمﻮﻟﯽ ،ﻣﺒﺎﺣث ﻣﻨتخب در طراﺣﯽ ﯾﻮﯾلرﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎب گرﻣﺎ)

•

بخش ششم :ﻣجمﻮعﻪ ﻫﺎی ﺧﻨک ﮐن در نﯿروگﺎه ﻫﺎی ﺑخﺎر وﺗرﮐﯿﺒﯽ

•

بخش هفتم :ﮐﻨﺪانسﻮر و طراﺣﯽ آن

•

بخش هشتم :گرﻣکن ﻫﺎی آب ﺗﻐذﯾﻪ و طراﺣﯽ آن

•

بخش نهم :روﺷﻬﺎی ﺗﺼفﯿﻪ آب

•

بخش دهم :ﺗﻮرﺑﯿن ﻫﺎی ﺑخﺎر(انﻮاع ﺗﻮرﺑﯿنﻫﺎی ﺑخﺎر ،طﺒقﻪ گذاری در ﺗﻮرﺑﯿن ،ﮐﻨترل دور ﺗﻮرﺑﯿن)

•

بخش یازدهم :آراﯾﺶ چرﺧﻪ ﻫﺎی نﯿروگﺎه ﺑخﺎر و چرﺧﻪ ﺗرﮐﯿﺒﯽ

•

بخش دوازدهم :چﯿﺪﻣﺎن اجزای نﯿروگﺎه ﺑخﺎر و چرﺧﻪ ﺗرﮐﯿﺒﯽ

•

بخش سیزدهم :ﻣﻮازنﻪ انرژی ﺑر روی چرﺧﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮان ،ﻣﺒﺎﺣث ﻣﻨتخب در نﯿروگﺎه ﻫﺎی ﺑخﺎر(چرﺧﻪ ﻫﺎی ﺗرﮐﯿﺒﯽ ،چرﺧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫمزﻣﺎن)

منابع و مراجع:
El-Wakil, Mohamed Mohamed. Powerplant technology. Tata McGraw-Hill Education, 1985.

•

کارشناسی مهندسی مکانیک 59 /

عنوان درس به فارسی:

موتورهای احتراق داخلی
Internal Combustion Engines

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3
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ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک 2

ﮐﺎرگﺎه اﺗﻮﻣکﺎنﯿک (پ /ه)

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اصﻮل ﺗﺤلﯿل و طراﺣﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی اﺣتراق داﺧلﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مبحث اول :انرژی و آثﺎر ﺗﺒﺪﯾل انرژی در ﻣﻮﺗﻮر

•

مبحث دوم :ﺗﺎرﯾخچۀ ﺗﺒﺪﯾل انرژی و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درونسﻮز

•

مبحث سوم :دستﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درونسﻮز و ﺗﺤلﯿل ﻣﻮضﻮعﻬﺎی واﺑستﻪ

•

مبحث چهارم :گرﻣﺎﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر ،ﺷﺒﯿﻪ سﺎزی و نرم افزارﻫﺎی ﻣﺤﺎسﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪسﯽ

•

مبحث پنجم :چرﺧﻪ ﻫﺎی واقعﯽ ،ﻣفﻬﻮم ﺑﺎزده ﻫﺎی ﻣختلف

•

مبحث ششم :ﮐلﯿﺎت اﺣتراق

•

مبحث هفتم :اﺣتراق ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺷتعﺎل ﺗراﮐمﯽ (دﯾزل و دوگﺎنﻪ سﻮز)

•

مبحث هشتم :اﺣتراق ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺷتعﺎل جرقﻪ ای (اﺗﻮ)،اﺣتراق اﺷتعﺎل ﺗراﮐمﯽ ﻫمگن

•

مبحث نهم :ﺗﻨفس  ،روﺑﺶ  ،ﺗخلﯿﻪ

•

مبحث دهم :ﺗزرﯾﻖ سﻮﺧت در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾزل

•

مبحث یازدهم :ﻣﺪﯾرﯾت ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾزل

•

مبحث دوازدهم :سﻮﺧت آﻣﺎﯾﯽ و ﺗزرﯾﻖ سﻮﺧت در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺗﻮ

•

مبحث سیزدهم :ﻣﺪﯾرﯾت ﻫﻮﺷمﻨﺪ

•

مبحث چهاردهم :آﻻﯾﻨﺪگﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ

•

مبحث پانزدهم :روغﻨکﺎری

•

مبحث شانزدهم :ﺧﻨک ﮐﺎری

•

مبحث هفدهم :ﭘرﺧﻮرانﯽ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣرﮐب

منابع و مراجع:
Heywood, John B. Internal combustion engine fundamentals. McGraw-Hill Education, 2018.
Lucht, Robert P., et al. "Unburned gas temperatures in an internal combustion engine. I: CARS
temperature measurements." Combustion science and technology 55.1-3 (1987): 41-61.

•
•
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عنوان درس به فارسی:

طراحی مبدلهای حرارتی
Heat exchangers design

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3
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-

انتقﺎل ﺣرارت ( 2پ /ه)

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﻣﻮزش نﺤﻮه طراﺣﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه :ﮐﺎرﺑرد ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ در صﻨعت ،ﻫﺪاﯾت و ﮐﺎرﺑرد آن در فﯿن ﻫﺎ

•

جابه جایی خارجی :دستﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی سﺎده ،دستﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی فﯿن دار ،انتقﺎل ﺣرارت درون ﻟﻮﻟﻪ ،دستﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺒﺪل ﻫﺎ

•

تئوری کلی مبدل های حرارتی :ﺗﺤلﯿل ﻣﺒﺪل ﻫﺎی جرﯾﺎن ﻣﻮازی(ضرﯾب ﺗﺎثﯿر ﻣﺒﺪل و ﭘﺎراﻣترﻫﺎی ﻣﻮثر ﺑر آن) ،نمﻮدارﻫﺎی عملکرد ﻣﺒﺪل ﻫﺎی
ﺣرارﺗﯽ ،ﺗﺤلﯿل ﻣسﺎﯾل ﮐﺎرﺑردی ﺑﺎ استفﺎده از ﺗئﻮری ﮐلﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎ

•

بخش چهارم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ سﺎﺧتﺎر انﻮاع ﻣختلف ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ ،طراﺣﯽ انﻮاع ﻣﺒﺪل ﻫﺎ(طراﺣﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی دوﻟﻮﻟﻪ ای ،طراﺣﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی
ﭘﻮستﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ،طراﺣﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی صفﺤﻪ و فﯿن ،طراﺣﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی قﺎب و صفﺤﻪ)

منابع و مراجع:
Hewitt, Geoffrey Frederick, George L. Shires, and Theodore Reginald Bott. Process heat transfer.
Vol. 113. Boca Raton, FL: CRC press, 1994

•
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عنوان درس به فارسی:

سوخت و احتراق
Fuel and combustion

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2
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ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
ﻣطﺎﻟعﻪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗئﻮری اﺣتراق و ﻣعﺎدﻻت ﺣﺎﮐم ﺑر جرﯾﺎن ﻫﺎی واﮐﻨﺸﯽ ،انجﺎم ﯾک طراﺣﯽ ﻣقﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﯾک سﯿستم اﺣتراقﯽ صﻨعتﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ
اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ طراﺣﯽ جزﯾﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه :اﻫمﯿت و جﺎﯾگﺎه اﺣتراق در صﻨعت ،آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗجﻬﯿزات اﺣتراقﯽ ،نقﺸﻪ راه درس

•

ترمودینامیک احتراق :ﻣروری ﺑر رواﺑط ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ ﺑرای سﯿستم ﺗک جزﯾﯽ ،ﺗعﺎرﯾف ﭘﺎﯾﻪ در سﯿستم چﻨﺪجزئﯽ (ﮐسر ﻣﻮﻟﯽ و  ،)...ﻣخلﻮط
گﺎزﻫﺎی اﯾﺪهآل ،قﻮانﯿن ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک ،ﻣعﺎدﻟﻪ واﮐﻨﺶ ،ﺗعﺎرﯾف ﮐلﯿﺪی ﺑرای ﻣخلﻮط سﻮﺧت و ﻫﻮا (اﺣتراق ﮐﺎﻣل ،استﻮﮐﯿﻮﻣتری ،نسﺒت ﻫم ارزی
و  ،)...دﻣﺎی ﺷعلﻪ آدﯾﺎﺑﺎﺗﯿک و ارزش ﺣرارﺗﯽ ،اﺣتراق نﺎقص ،قﺎنﻮن دوم و ثﺎﺑت ﺗعﺎدل ،ﮐﺎرﺑردﻫﺎ

•

سینتیک احتراق :واﮐﻨﺶ ﮐلﯽ و واﮐﻨﺶ ﭘﺎﯾﻪ ،نرخ واﮐﻨﺶ و قﺎنﻮن ﮐﻨﺶ جرم ،ﻣکﺎنﯿزم واﮐﻨﺶ و ﻣﺤﺎسﺒﻪ نرخ ،ﻣکﺎنﯿزمﻫﺎی زنجﯿرهای ،سﺎدهسﺎزی
ﻣکﺎنﯿزم واﮐﻨﺸﯽ ،راﺑطﻪ ثﺎﺑت ﺗعﺎدل و ضراﯾب نرخ واﮐﻨﺶ

•

انتقال جرم :سرعت نفﻮذی سرعت ﺗﻮده ،قﺎنﻮن  ،Fickﻣعﺎدﻟﻪ انتقﺎل اجزاء ﺷﯿمﯿﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﺑردﻫﺎ (ﺗﺒخﯿر قطره سﻮﺧت)

•

معادالت حاکم :ﻣعﺎدﻻت ﺣﺎﮐم ﺑرای سﯿستمﻫﺎی واﮐﻨﺸﯽ ،ﻣعﺎدﻟﻪ ﭘﯿﻮستگﯽ ،ﻣعﺎدﻟﻪ انتقﺎل ﻣﻮﻣﻨتﻮم ،ﻣعﺎدﻟﻪ انتقﺎل انرژی (ﺷکل ﻫﺎی ﻣختلف)،
سﺎدهسﺎزی ﻣعﺎدﻻت ﺑرای طراﺣﯽ ﻣقﺪﻣﺎﺗﯽ (راﮐتﻮرﻫﺎی ﺷﯿمﯿﺎﯾﯽ)

منابع و مراجع:
Turns, Stephen R. Introduction to combustion. Vol. 287. McGraw-Hill Companies, 1996.

•
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عنوان درس به فارسی:

انرژیهای تجدیدپذیر و کاربرد آنها
Renewable Energies

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3
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ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎک ﺑرق
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه انرژی و الکتریسیته :اﻫمﯿت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑرق ،وضعﯿت ﺑرق در دنﯿﺎ و اﯾران ،اﻫمﯿت رانﺪﻣﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑرق ،ﻣزاﯾﺎی انرژی ﻫﺎی ﺗجﺪﯾﺪﭘذﯾر ،انﻮاع
انرژی ﻫﺎی ﺗجﺪﯾﺪﭘذﯾر و ﻣعرفﯽ اجمﺎﻟﯽ آنﻬﺎ ،اقتﺼﺎد انرژی ﻫﺎی ﺗجﺪﯾﺪ ﭘذﯾر

•

بخش دوم :انرژی ﺑﺎد

•

بخش سوم :ﭘﯿل ﻫﺎی سﻮﺧتﯽ

•

بخش چهارم :انرژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی

•

بخش پنجم :انرژی زﻣﯿن گرﻣﺎﯾﯽ

منابع و مراجع:
•

ﻣقﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣرﺗﺒط ﺑﻪ درس

•

رضﺎ ﺣسﯿﻨﯽ اﺑرده ،نﺎزنﯿن نجفﯿﺎن ،ﺗﺒﺪﯾل ﻣستقﯿم انرژی ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر
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عنوان درس به فارسی:

توربین گاز و موتورجت
Gas turbines and Jet Engine

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک  ،2انتقﺎل ﺣرارت 1

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
ﺷﻨﺎسﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺎسﺒﺎت ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی جت و نﯿروگﺎه ﻫﺎی گﺎزی
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه :واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿن گﺎز ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗک ﻣﺤﻮر و چﻨﺪ ﻣﺤﻮر ،چﯿﺪﻣﺎن ﻫﺎی ﻣختلف ﺗﻮرﺑﯿن ﻫﺎی چﻨﺪ ﻣﺤﻮر ،چرﺧﻪ ﻫﺎی ﻣختلف ﺗﻮرﺑﯿن گﺎز ﺑستﻪ،
ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿمﺎ نظﺎﻣﯽ ،ﻣسﺎفرﺑری ﺑﻪ ﺗفﺼﯿل ،انتخﺎب ﻣﻮﺗﻮر ﺑرای ﻫﻮاﭘﯿمﺎ ﻫﺎی ﻣﺸخص ،ﮐﺎرﺑردﻫﺎی صﻨعتﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑر نمﻮنﻪ نﯿروگﺎه ﻫﺎی
داﺧلﯽ و ﻣﺸخﺼﺎت فﻨﯽ آن ﻫﺎ ،ﻣسﺎئل ﻣﺤﯿط زﯾستﯽ

•

نیروگاه های گاز :چرﺧﻪ ﻫﺎی اﯾﺪه آل ،ﺗخطﯽ ﻫﺎ از چرﺧﻪ ﻫﺎی اﯾﺪه آل و روش ﻫﺎی ﻟﺤظﺎت نمﻮدن افت اجزا ،عملکرد چرﺧﻪ در ﺣﻮل نقطﻪ
طراﺣﯽ ،چرﺧﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾت ﺗﻮﻟﯿﺪ غﯿر از قﺪرت ﻣکﺎنﯿکﯽ(ﻣﻮﻟﺪ ﺣرارت ﺑرای صﻨﺎﯾﻊ غذاﯾﯽ) ،چرﺧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿن گﺎزی ﺑستﻪ

•

موتور های هواپیما :ﺷﺎﺧص ﻫﺎی طراﺣﯽ ،رانﺪﻣﺎن دﯾفﯿﻮزر ﻫﺎی ورودی ﻫﻮا و نﺎزل ﻫﺎی ﺧروجﯽ دود ﺑﺎ ﺷرح ﻣﻨﺤﻨﯽ  T-sﻫر ﯾک ،اصﻮل ﮐﺎرﮐرد
ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻮجت ،نمﻮنﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد استفﺎده در ﻫﻮاﭘﯿمﺎ ،اصﻮل ﮐﺎرﮐرد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻮفن ،نمﻮنﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد استفﺎده در ﻫﻮاﭘﯿمﺎ ،اصﻮل ﮐﺎرﮐرد
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻮﭘراپ ،نمﻮنﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد استفﺎده در ﻫﻮاﭘﯿمﺎ ،ﭘرفروﺷترﯾن نمﻮنﻪ ﻫﺎ ،اصﻮل ﮐﺎرﮐرد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻮﺷفت ،نمﻮنﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد استفﺎده،
واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ قﺪرت ﮐمکﯽ ،وسترﻫﺎی ﺗراست ( ، )After Burnerنمﻮنﻪ ﻫﻮاﭘﯿمﺎﻫﺎی ﻣﻮرد استفﺎده

•

منحنی عملکرد کمپرسور :جزئﯿﺎت در درس ﺗﻮرﺑﻮﻣﺎﺷﯿن

•

منحنی عملکرد توربین ها :جزئﯿﺎت در درس ﺗﻮرﺑﻮﻣﺎﺷﯿن

•

افت فشار در محفظه احتراق :افت فﺸﺎر در ﻣﺤفظﻪ اﺣتراق

•

پیشبینی عملکرد واحد های توربین گاز :عملکرد اجزا ،عملکرد چرﺧﻪ در نقﺎط طراﺣﯽ و ﺧﺎرج از طراﺣﯽ Matching ،ﺗﻮرﺑﯿن و ﮐمپرسﻮر
در واﺣﺪ ﻫﺎی صﻨعتﯽ Matching ،دﯾفﯿﻮزر ﮐمپرسﻮر ،ﻣﺤفظﻪ اﺣتراق ،ﺗﻮرﺑﯿن و نﺎزل در واﺣﺪ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ

منابع و مراجع:
Saravanamuttoo, Herbert IH, Gordon Frederick Crichton Rogers, and Henry Cohen. Gas turbine
theory. Pearson Education, 2001.

•
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عنوان درس به فارسی:

دینامیک گازها
Gas Dynamics

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

پ -ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک  ،2ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اصﻮل دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ گﺎز ﻫﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مبحث اول :جرﯾﺎن ﺗک ﺑعﺪی ﺑرگﺸت ﭘذﯾر در ﮐﺎنﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿر سطﺢ ﻣقطﻊ

•

مبحث دوم :ﻣﻮج ضرﺑﻪ عمﻮدی

•

مبحث سوم :ﻣﻮج ضرﺑﻪ ﻣﺎﯾل

•

مبحث چهارم :ﺧط فﺎنﻮ

•

مبحث پنجم :ﺧط راﯾلﯽ

•

مبحث ششم :جرﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿر سطﺢ ﻣقطﻊ ،انتقﺎل ﺣرارت ،اصطکﺎک ،اضﺎفﻪ ﺷﺪن جرم

•

مبحث هفتم :رم جت ﻫﺎ

منابع و مراجع:
Zucker, Robert D., and Oscar Biblarz. Fundamentals of gas dynamics. John Wiley & Sons, 2019.

•
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عنوان درس به فارسی:

توربوماشین
Turbomachinery

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

پ -ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک  ،2ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن ﺑﺎ نمﻮنﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻮرﺑﻮﻣﺎﺷﯿن ﻣﺤﻮری ،گرﯾز از ﻣرﮐز ،ﺗراﮐم ﭘذﯾر ،ﺗراﮐم نﺎﭘذﯾر .اﯾجﺎد ﺗﻮانﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺤﺎسﺒﻪ سطﺢ صفر ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿن
ﻫﺎ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ نﺤﻮه استفﺎده از ﺗﻮرﺑﻮﻣﺎﺷﯿن ﻫﺎ در صﻨعت
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :آنﺎﻟﯿز اﺑعﺎدی

•

بخش دوم :ﺗئﻮری ﺗﻮرﺑﻮﻣﺎﺷﯿن ﻫﺎ

•

بخش سوم :ﺗﻮرﺑﯿن ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿکﯽ

•

بخش چهارم :ﭘمپ ﻫﺎ

•

بخش پنجم :فن ﻫﺎ و دﻣﻨﺪه ﻫﺎ

•

بخش ششم :ﺗﻮرﺑﯿن ﻫﺎی ﺷعﺎعﯽ

•

بخش هفتم :ﺗﻮرﺑﯿن ﻫﺎی ﻣﺤﻮری

•

بخش هشتم :ﮐمپرسﻮر ﻫﺎی ﺷعﺎعﯽ

•

بخش نهم :ﮐمپرسﻮر ﻫﺎی ﻣﺤﻮری

منابع و مراجع:
Murty, V. Dakshina. Turbomachinery: concepts, applications, and design. CRC press, 2018.

•
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عنوان درس به فارسی:

اقتصاد مهندسی
Engineering Economics

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

-

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
ﯾﺎدگﯿری ﻣفﺎﻫﯿم اصلﯽ اقتﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪسﯽ و ﺗکﻨﯿک ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اقتﺼﺎدی ﭘروژه ﻫﺎ در ﺷراﯾط قﺒل و ﺑعﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺗﻮرم ،ﯾﺎدگﯿری آنﺎﻟﯿز ﺣسﺎسﯿت و
ارزﯾﺎﺑﯽ اقتﺼﺎدی ﭘروژه ﻫﺎ در ﺷراﯾط عﺪم قطعﯿت
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :ﻣقﺪﻣﻪ ای ﺑر اقتﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪسﯽ ،ﺗخمﯿن ﻫزﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،انﻮاع ﺗﺼمﯿم گﯿری ،ﻣفﺎﻫﯿم ﺑﻬره ،ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎنﯽ ﭘﻮل ،اصل ﺗعﺎدلMARR ،و
 ، RORفرآﯾﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ ،فﺎﮐتﻮر ﻫﺎی اقتﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪسﯽ و رواﺑط ﺑﯿن آن ﻫﺎ ،فرآﯾﻨﺪ ﺷﯿب ﯾکﻨﻮاﺧت و سری ﻫﻨﺪسﯽ ،درونﯿﺎﺑﯽ ﺧطﯽ

•

بخش دوم :ارزﯾﺎﺑﯽ اقتﺼﺎدی ﺑﻪ روش ارزش ف علﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ اقتﺼﺎدی ﺑﻪ روش ارزش ﯾکﻨﻮاﺧت سﺎﻟﯿﺎنﻪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ اقتﺼﺎدی روش نرخ ﺑﺎزگﺸت سرﻣﺎﯾﻪ،
ارزﯾﺎﺑﯽ اقتﺼﺎدی ﺑﻪ روش نسﺒت ﻣﻨﺎفﻊ ﺑﻪ ﻣخﺎرج ،ارزﯾﺎﺑﯽ اقتﺼﺎدی ﺑﻪ روش دوره ﺑﺎزگﺸت سرﻣﺎﯾﻪ و ارزش آﯾﻨﺪه

•

بخش سوم :استﻬﻼک و روش ﻫﺎی ﻣﺤﺎسﺒﻪ آن ،فرآﯾﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﭘس از ﮐسر ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﺗﺎثﯿر روش ﻫﺎ استﻬﻼک در ﺗﺤلﯿل ﻫﺎی اقتﺼﺎدی ،ﺗجزﯾﻪ و
ﺗﺤلﯿل ﺗعﻮﯾﺾ ،آنﺎﻟﯿز ﺣسﺎسﯿت ﺗﺤلﯿل ﻫﺎی اقتﺼﺎدی ،ﺗﺤلﯿل نقطﻪ سر ﺑﻪ سر ،ﺑکﺎرگﯿری  Excelﺑرای آنﺎﻟﯿز ﺣسﺎسﯿت ،ﻣعرفﯽ ﺗﻮرم ،نﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ
طرح ﻫﺎ ﺑﺎ وجﻮد ﺗﻮرم

•

بخش چهارم :ﺗﺤلﯿل اقتﺼﺎدی در ﺷراﯾط عﺪم اطمﯿﻨﺎن ،جﺪول ﭘرداﺧ ت ،اﻣﯿﺪ رﯾﺎضﯽ ،قﺎعﺪه ﻫﺎی ﺗﺼمﯿم گﯿری در ﺷراﯾط عﺪم اطمﯿﻨﺎن ،روش
درﺧت ﺗﺼمﯿم ،روش ﺑﯿز ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اقتﺼﺎدی ﭘروژه ﻫﺎ ،ﺗﺤلﯿل رﯾسک و ﻫمﺒستگﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ اقتﺼﺎدی ﭘروژه ﻫﺎ ،رﯾسک در فرآﯾﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺗجمعﯽ،
ﺷﺒﯿﻪ سﺎزی فرآﯾﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ جﻬت ارزﯾﺎﺑﯽ اقتﺼﺎدی ﭘروژه ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺎرگﯿری  Excelجﻬت ﺷﺒﯿﻪ سﺎزی فرآﯾﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ

منابع و مراجع:
•
•

ﻣﺤمﺪ ﻣﻬﺪی اسکﻮنﮋاد ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروژه ﻫﺎی صﻨعتﯽ ،انتﺸﺎرات دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر
ﺣمﯿﺪرضﺎ گل ﻣکﺎنﯽ ،اقتﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪسﯽ ،انتﺸﺎرات دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر

Lavelle, Jerome P., and Neal A. Lewis. "The Tax Cuts and Jobs Act and Teaching Engineering
"Economy.
Halim, Nur Agung Mulyana, Iwan B. Santoso, and Jason Lim. "Feasibility study of apartment XYZ
investment by reviewing the payment alternatives and the supporting variables." IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering. Vol. 508. No. 1. IOP Publishing, 2019.

•
•
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عنوان درس به فارسی:

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
Central heating and air conditioning

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3
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ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک  ،2ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت  ،2انتقﺎل ﺣرارت 1

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎئﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺎسﺒﺎت ﺑﺎر سرﻣﺎﯾﺸﯽ و گرﻣﺎﯾﺸﯽ سﺎﺧتمﺎنﻬﺎ و سﯿستم ﻫﺎی ﻣرﺑﻮطﻪ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :ﺗﺒﺎدل ﺣرارﺗﯽ ﺑﺪن انسﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿط و ﺷراﯾط ﻣطﺒﻮع

•

بخش دوم :ﻣراﺣل طراﺣﯽ و ﻣﺤﺎسﺒﻪ ﭘروژه ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣطﺒﻮع

•

بخش سوم :فرآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻫﻮای ﻣرطﻮب

•

بخش چهارم :ﺑرآورد ﺑﺎر ﺣرارﺗﯽ سﺎﺧتمﺎن

•

بخش پنجم :ﺑرآورد ﺑﺎر سرﻣﺎﯾﺸﯽ

•

بخش ششم :دستگﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ سرﻣﺎﯾﺶ

•

بخش هفتم :انتخﺎب دستگﺎه ﻫﺎی سرﻣﺎﯾﺶ سﺎﺧتمﺎن

•

بخش هشتم :طراﺣﯽ ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی ﮐﺎنﺎل سﺎﺧتمﺎن

•

بخش نهم :طراﺣﯽ ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی ﺑخﺎر

•

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنﻪ سﺎﺧتمﺎن اﺑﻮرﯾﺤﺎن

منابع و مراجع:
•

ﻣقﯿمﺎن ،ﻣﺤمﺪ ،ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣطﺒﻮع و ﺣرارت ﻣرﮐزی ،دانﺸگﺎه فردوسﯽ ﻣﺸﻬﺪ
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عنوان درس به فارسی:

طراحی سامانه های تبرید
Refrigeration system design

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3
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ﺗرﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿک  ،2ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت  ،2انتقﺎل ﺣرارت 1

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ نﺤﻮه طراﺣﯽ و ﺗﺤلﯿل سﯿستم ﻫﺎی ﺗﺒرﯾﺪ و سردﺧﺎنﻪ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :طراﺣﯽ سﯿستم ﺗﺒرﯾﺪ( ﻣسﺎﯾل ،چﺎﻟﺶﻫﺎ ،رﻫﯿﺎفتﻫﺎ و ﮐﺎرﺑردﻫﺎ)

•

بخش دوم :سﯿکلﻫﺎی ﺗﺒرﯾﺪ سﺎده

•

بخش سوم :سﯿکلﻫﺎی ﺗﺒرﯾﺪ دو ﻣرﺣلﻪای

•

بخش چهارم :سﯿکلﻫﺎی ﺗﺒرﯾﺪ ﻣﺎﯾﻊ سﺎزی گﺎز

•

بخش پنجم :ﻣﺤﺎسﺒﺎت ﺑﺎر ﺑرودﺗﯽ

•

بخش ششم :اواﭘراﺗﻮر

•

بخش هفتم :ﮐمپرسﻮر

•

بخش هشتم :ﮐﻨﺪانسﻮر و ﺑرج ﺧﻨک ﮐن

•

بخش نهم :ﻣﺒردﻫﺎ

•

بخش دهم :ﮐﻨترل و ﺗﻨظﯿم ظرفﯿت

•

بخش یازدهم :ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و ﻣﺪار سﯿﺎل

منابع و مراجع:
Dossat, Roy J. Principios de refrigeración. 1980.

•
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عنوان درس به فارسی:

گازرسانی
Gas delivery

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
ﻣطﺎﻟعﻪ ی فرآﯾﻨﺪﻫﺎی استخراج ،فرآوری و انتقﺎل گﺎز طﺒﯿعﯽ ﺑﻪ ﻫمراه ﻣﻼﺣظﺎت ﺗﺎسﯿسﺎﺗﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ گﺎز طﺒﯿعﯽ سﺎﺧتمﺎنﻫﺎی ﺷﻬری
سرفصل و رئوس مطالب:
•

تعاریف اولیه :گﺎزطﺒﯿعﯽ ،ﻣﻼﺣظﺎت زﻣﯿن ﺷﻨﺎسﯽ ،ﻣﻨﺸﺎء و ﺗرﮐﯿب گﺎز طﺒﯿعﯽ ،رفتﺎر فﺎزی و ﺧﻮاص گﺎز طﺒﯿعﯽ(چگﺎﻟﯽ ،ضرﯾب ﺗراﮐم ﭘذﯾری،
ﻟزجت) ،اﮐتﺸﺎف و ﺣفﺎری چﺎه ﺑرای استخراج گﺎز طﺒﯿعﯽ ،اﺑعﺎد و واﺣﺪﻫﺎ

•

تولیدگاز طبیعی :ﻣﺤﯿط ﻣتخلخل ،راﺑطﻪ ی دارسﯽ ﺑرای جرﯾﺎن سﯿﺎل در ﻣﺤﯿط ﻣتخلخل ،جرﯾﺎن ﻫﺎی دائمﯽ و گذرا در ﻣخﺎزن گﺎز طﺒﯿعﯽ،
ﭘﺪﯾﺪه ی فرﮐﯿﻨگ

•

فرآوری گاز طبیعی :جﺪاسﺎزی ﻣﺎﯾﻊ و گﺎز ،ﺣذف رطﻮﺑت ،ﺷﯿرﯾن سﺎزی گﺎز طﺒﯿعﯽ ،ﻣﻼﺣظﺎت طراﺣﯽ جﺪاسﺎزﻫﺎ

•

انتقال گاز طبیعی :ﺧطﻮط ﻟﻮﻟﻪ ی انتقﺎل گﺎز طﺒﯿعﯽ ،ﻣﺤﺎسﺒﺎت جرﯾﺎن ﺧط ﻟﻮﻟﻪ(جرﯾﺎن ﺗراﮐم ﭘذﯾر ﺗکفﺎز گﺎز ﮐﺎﻣل) ،فﺸرده سﺎزی گﺎز طﺒﯿعﯽ،
انﻮاع ﮐمپرسﻮرﻫﺎ ،اﯾستگﺎﻫﻬﺎی ﺗقﻮﯾت فﺸﺎر ،گﺎز ﻣﺎﯾﻊ ش ، (LPG) ، ،ذﺧﯿره گﺎز در ﻣخﺎزن زﯾر زﻣﯿﻨﯽ ،انﺪازه گﯿری فﺸﺎر و دﺑﯽ گﺎز

•

پیگ رانی در خطوط لوله گاز طبیعی :ﻣعرفﯽ ﭘﯿگ ،انﻮاع و ﮐﺎرﺑرد ﭘﯿگ ،روش ﻫﺎی جمﻊ آوری اطﻼعﺎت ﺑﺎ ﮐمک ﭘﯿگ ،ﻣعﺎدﻻت ﺣﺎﮐم ﺑر
ﺣرﮐت ﭘﯿگ در ﺧطﻮط ﻟﻮﻟﻪ

•

تاسیسات لوله کشی گاز طبیعی ساختمان :ﮐلﯿﺎت ،گروه ﺑﻨﺪی سﺎﺧتمﺎن ﻫﺎ ،ﻣقرارت سﺎﺧتمﺎنﻫﺎی عمﻮﻣﯽ و ﺧﺎص ،طراﺣﯽ و اجرای سﯿستم
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ گﺎز طﺒﯿعﯽ ،ﺑﺎزرسﯽ و ﮐﻨترل ﮐﯿفﯿت ،نﺼب و راه انﺪازی وسﺎﯾل گﺎزسﻮز ،ﻣﺤﺎسﺒﺎت دودﮐﺶ ﻫﺎ

منابع و مراجع:

•

G. G. Wilson, R. T. Ellington, J. Forwalter, Gas Distribution
ﻣﺒﺤث  17ﻣقررات ﻣللﯽ سﺎﺧتمﺎن ،ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ گﺎز طﺒﯿعﯽ سﺎﺧتمﺎن

•
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عنوان درس به فارسی:

آبرسانی شهری و فاضالب
Urban water and wastewater

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3
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ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎئﯽ ﺑﺎ طراﺣﯽ ﺷﺒکﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب و فﺎضﻼب در سﺎﺧتمﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬر
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :ﻣقﺪﻣﻪ

•

بخش دوم :ﺗعﯿﯿن ﻣقﺪار ﻣﺼرفﯽ آﺑسرد و آﺑگرم ﺑﻬﺪاﺷتﯽ

•

بخش سوم :طراﺣﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب سرد در سﺎﺧتمﺎن

•

بخش چهارم :طراﺣﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آﺑگرم در سﺎﺧتمﺎن

•

بخش پنجم :طراﺣﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب سرد و گرم ﺑﻬﺪاﺷتﯽ در سﺎﺧتمﺎنﻬﺎی ﻣرﺗفﻊ

•

بخش ششم :ﮐﻨترل فﺸﺎر ورودی ﺷﺒکﻪ آﺑرسﺎنﯽ

•

بخش هفتم :ﻣﺤﺎسﺒﻪ ﺣجم ﻣخزن و ﺑﺎر ﺣرارﺗﯽ آﺑگرم ﻣﺼرفﯽ

•

بخش هشتم :ﺷﺒکﻪ فﺎضﻼب سﺎﺧتمﺎن

•

بخش نهم :ﻣﺤﺎسﺒﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ،ﺷﯿب ﺑﻨﺪی ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ،آب ﺑﺎران سﺎﺧتمﺎن

•

بخش دهم :جﻨس ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت فﺎضﻼب ،عﻼئم و اﺧتﺼﺎرات ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ

•

بخش یازدهم :طراﺣﯽ ﺷﺒکﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب ﺷﻬری(ﻣﯿزان ﻣﺼرف آب ،ﺗعﯿﯿن قطر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎ ﻣختلف(ﺗئﻮری ﺧطﯽ ،نﯿﻮﺗﻮن رافسﻮن،
ﻫﺎردی ﮐراس))

•

بخش دوازدهم :طراﺣﯽ ﺷﺒکﻪ فﺎضﻼب ﺷﻬری

•

بخش سیزدهم :ﺗقسﯿم ﺑﻨﺪی فﺎضﻼب :ﺧﺎنگﯽ ،ﻣراﮐز اداری ،ﺗجﺎری ،روانﺎب

•

بخش چهاردهم :ﻣطﺎﻟعﺎت جمعﯿتﯽ

•

بخش پانزدهم :ﺗﻮﻟﯿﺪ فﺎضﻼب

•

بخش شانزدهم :ﻣﺒﺎنﯽ طراﺣﯽ فﻨﯽ

•

بخش هفدهم :طراﺣﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿکﯽ فﺎضﻼﺑروﻫﺎ

منابع و مراجع:
•

ﻣﻨﺼﻮری ﯾزدی ،فرزاد ،روش نﻮﯾن ﻣﺤﺎسﺒﺎت و ﻣﺒﺎنﯽ طراﺣﯽ ﺗﺎسﯿسﺎت (آﺑرسﺎنﯽ و فﺎضﻼب سﺎﺧتمﺎن ﻫﺎ ،ﻣﻨﺼﻮری ﯾزدی ،فرزاد

•
•

ﻣﯿران زاده ،ﻣﺤمﺪ ﺑﺎقر ،طراﺣﯽ ﺷﺒکﻪ جمﻊ آوری فﺎضﻼب ﺷﻬری ،ﺣفﯿظ
ﺗﺎئﺒﯽ اﻣﯿر ،چمﻨﯽ ﻣﺤمﺪرضﺎ ،ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺷﻬری ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اصفﻬﺎن
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عنوان درس به فارسی:

مبانی و اصول انتقال جرم
Mass Transfer Principles

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3
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ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎنﯽ ،ﻣفﺎﻫﯿم و ﮐﺎرﺑردﻫﺎی انتقﺎل جرم ،ﻣقﺪﻣﻪای ﺑر ﻣﺪﻟسﺎزی در انتقﺎل جرم و ﻣﺒﺎنﯽ طراﺣﯽ در عملﯿﺎت انتقﺎل جرم
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمهای بر انتقال جرم :ﺗعﺎرﯾف ،دستﻪ ﺑﻨﺪی عملﯿﺎت انتقﺎل جرم ،ﮐﺎرﺑرد در صﻨعت جﺪاسﺎزی

•

نفوذ مولکولی در سیاالت :ﺗعﺎرﯾف ﺷﺎر ،قﺎنﻮن فﯿک ،نفﻮذ در ﺣﺎﻟت ﭘﺎﯾﺪار ،نفﻮذ ﯾک طرفﻪ ،نفﻮذ ﻣتقﺎﺑل ،ضرائب نفﻮذ در گﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﯾعﺎت ،نفﻮذ
در سﯿستمﻬﺎی غﯿرﮐﺎرﺗزﯾن ،نفﻮذ در سﯿستمﻬﺎی ﺷﺒﻪﭘﺎﯾﺪار (قﺎنﻮن دوم فﯿ ک) ،ﻣعﺎدﻟﻪ دﯾفرانسﯿل انتقﺎل جرم و قﺎنﻮن ﺑقﺎی جرم

•

انتقال جرم با روش جابجایی :ﻣفﺎﻫﯿم اوﻟﯿﻪ ،ضراﯾب انتقﺎل جرم ،ﺗئﻮریﻫﺎی انتقﺎل جرم ،گروهﻫﺎی ﺑﺪون ﺑعﺪ در انتقﺎل جرم ،رواﺑط ﺗجرﺑﯽ در
ﻣﺤﺎسﺒﺎت ضراﯾب انتقﺎل جرم ،ﻣﺤﺎسﺒﺎت ضراﯾب انتقﺎل جرم و ﮐﺎرﺑردﻫﺎی آن ،ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی انتقﺎل

•

انتقال جرم بین فازها :ﺗعﺎدل در انتقﺎل جرم ،انتقﺎل جرم ﺑﯿن فﺎزﻫﺎ ،ﻣقﺎوﻣت ﻫﺎی انتقﺎل جرم ،ﻣﻮازنﻪ ﻣﻮاد در انتقﺎل جرم ،فراﯾﻨﺪ نﺎﭘﺎﯾﺪار ،فراﯾﻨﺪ
ﻫمسﻮ و نﺎﻫمسﻮ ،ﻣﺤﺎسﺒﺎت ﺗعﺪاد واﺣﺪﻫﺎی انتقﺎل

•

تجهیزات تماسدهنده گاز/مایع :ﻣعرفﯽ ﺗجﻬﯿزات انتقﺎل جرم ،طراﺣﯽ ﺑرجﻫﺎی سﯿﻨﯽ دار ،ﻣﺤﺎسﺒﺎت قطر و ارﺗفﺎع ،طراﺣﯽ ﺑرجﻫﺎی ﭘرﺷﺪه،
ﻣﺤﺎسﺒﺎت قطر و افت فﺸﺎر

•

جذب گازی :انﻮاع فراﯾﻨﺪﻫﺎی جذب گﺎزی ،جذب گﺎزی ﻫمدﻣﺎ و غﯿر ﻫمدﻣﺎ ،ارﺗفﺎع ﺑرجﻫﺎی ﭘﯿﻮستﻪ در ﺗمﺎس گﺎز/ﻣﺎﯾﻊ

منابع و مراجع:
Treybal, Robert E. "Mass transfer operations." New York 466 (1980).
Geankoplis, Christie J. Transport processes and separation process principles:(includes unit
operations). Prentice Hall Professional Technical Reference, 2003.
Hines, Anthony L., and Robert N. Maddox. Mass transfer: fundamentals and applications. Vol.
434. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1985.
Bird, R. Byron, Warren E. Stewart, and Edwin N. Lightfoot. "Transport Phenomena, revised 2 nd
edition." (2006): 905.
Ludwig, Ernest E. Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants: Volume 2.
Vol. 2. Gulf Professional Publishing, 1997.

•
•
•
•
•
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عنوان درس به فارسی:

سیستمهای انتقال آب
Water transmission systems

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣث ﮐلﯽ طراﺣﯽ سﯿستم ﻫﺎی انتقﺎل آب
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣث ﮐلﯽ انتقﺎل آب

•

بخش دوم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ قﻨﺎت ﻫﺎ

•

بخش سوم :ﻣﺒﺎﺣث ﻫﯿﺪروﻟﻮژی

•

بخش چهارم :ﻣﺒﺎﺣث ﻫﯿﺪروﻟﯿک

•

بخش پنچم :اصﻮل ﭘﺎﯾﻪ ای جرﯾﺎن در ﻟﻮﻟﻪ

•

بخش ششم :ﺗﺤلﯿل ﺷﺒکﻪ ﻟﻮﻟﻪ

•

بخش هفتم :ﻣﺒﺎﺣث وﯾﮋه

منابع و مراجع:
• رﺣﯿم زاده ،ﺣسن ،سﯿستم ﻫﺎی انتقﺎل آب ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر
& Swamee, Prabhata K., and Ashok K. Sharma. Design of water supply pipe networks. John Wiley
Sons, 2008.

•
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عنوان درس به فارسی:

طراحی مبدلهای حرارتی
Heat exchangers design

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

-

انتقﺎل ﺣرارت ( 2پ /ه)

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﻣﻮزش نﺤﻮه طراﺣﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه :ﮐﺎرﺑرد ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ در صﻨعت ،ﻫﺪاﯾت و ﮐﺎرﺑرد آن در فﯿن ﻫﺎ

•

جابه جایی خارجی :دستﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی سﺎده ،دستﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی فﯿن دار ،انتقﺎل ﺣرارت درون ﻟﻮﻟﻪ ،دستﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺒﺪل ﻫﺎ

•

تئوری کلی مبدل های حرارتی :ﺗﺤلﯿل ﻣﺒﺪل ﻫﺎی جرﯾﺎن ﻣﻮازی(ضرﯾب ﺗﺎثﯿر ﻣﺒﺪل و ﭘﺎراﻣترﻫﺎی ﻣﻮثر ﺑر آن) ،نمﻮدارﻫﺎی عملکرد ﻣﺒﺪل ﻫﺎی
ﺣرارﺗﯽ ،ﺗﺤلﯿل ﻣسﺎﯾل ﮐﺎرﺑردی ﺑﺎ استفﺎده از ﺗئﻮری ﮐلﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎ

•

بخش چهارم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ سﺎﺧتﺎر انﻮاع ﻣختلف ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ ،طراﺣﯽ انﻮاع ﻣﺒﺪل ﻫﺎ( طراﺣﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی دوﻟﻮﻟﻪ ای ،طراﺣﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی
ﭘﻮستﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ،طراﺣﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی صفﺤﻪ و فﯿن ،طراﺣﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی قﺎب و صفﺤﻪ)

منابع و مراجع:
Hewitt, Geoffrey Frederick, George L. Shires, and Theodore Reginald Bott. Process heat transfer.
Vol. 113. Boca Raton, FL: CRC press, 1994.

•

کارشناسی مهندسی مکانیک 74 /

شناخت فلزات صنعتی

عنوان درس به فارسی:

Engineering Designing Methods

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

علم ﻣﻮاد

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
ﺷﻨﺎﺧت ﻣﻮاد ﻣﻬﻨﺪسﯽ و انتخﺎب ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻮاد ﺑر اسﺎس طراﺣﯽ ،رفتﺎر ذاﺗﯽ و عﺎرضﯽ ،ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﻮثر ،ﻣﺤﯿط ﮐﺎر و ﻫزﯾﻨﻪ ﻫﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:

• آﻟﯿﺎژﻫﺎ :ﺗعﺎرﯾف اصﻮﻟﯽ ،ﻣفﻬﻮم آﻟﯿﺎژ ،ﻣفﻬﻮم ﻣﺤلﻮل جﺎﻣﺪ ،ﺗعﺎدل در ﺣﺎﻟت ﻣﺎﯾﻊ ،انﺤﻼل نسﺒﯽ در ﺣﺎﻟت ﻣﺎﯾﻊ ،ﺗعﺎدل در ﺣﺎﻟت
جﺎﻣﺪ ،ﯾﺎدآوری نمﻮدارﻫﺎی ﺗعﺎدل دوﺗﺎﯾﯽ ،ﺗﺒﺪﯾل در ﺣﺎﻟت جﺎﻣﺪ ،ﺷرح ﻣختﺼری ﻣرﺗﺒط ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺗفکﯿک ،ﭘﺪﯾﺪه نفﻮذ ،انجمﺎد و
دانﻪ ﺑﻨﺪی در آﻟﯿﺎژﻫﺎ
•

•

فﻮﻻدﻫﺎ :فﻮﻻدﻫﺎی ﮐرﺑﻨﯽ :آﻟﯿﺎژﻫﺎی آﻫن و ﮐرﺑن :ﯾﺎدآوری نمﻮدارﻫﺎی ﺗعﺎدل آﻫن -ﮐرﺑن و ﺗﻮضﯿﺢ در ﺧﺼﻮص فﺎزﻫﺎی ﻣﻮجﻮد،
نمﻮدارﻫﺎی زﻣﺎن-دﻣﺎ -استﺤﺎﻟﻪ ﺑﺎزﭘخت ،آب دادن ﻣقطﻊ ،ﺗمپر ﮐردن ،آزﻣﻮن ژوﻣﯿﻨﯽ ،سخت ﮐردن سطﺤﯽ و ﻣﻮضعﯽ ( ﮐرﺑﻮره
ﮐردن ،نﯿتروره ﮐردن فﻮﻻد)
عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ صﻨعتﯽ :ﻫمﻮژن ﮐردن ،نرﻣﺎل ﮐردن ،آب دادن.

•

فﻮﻻدﻫﺎی آﻟﯿﺎژی :ﺗﺎثﯿر عﻨﺎصر آﻟﯿﺎژی در آﻫن ،ﺗﺎثﯿر عﻨﺎصر آﻟﯿﺎژی ﺑر قﺎﺑلﯿت سخت ﺷﺪن فﻮﻻد ،ارائﻪ چﻨﺪ ﻣثﺎل از فﻮﻻدﻫﺎی اﺑزار
و سﺎﺧتمﺎنﯽ ،فﻮﻻدﻫﺎی زنگ نزن ،فﻮﻻدﻫﺎی دﯾر گﺪاز
چﺪنﻬﺎ :چﺪن سفﯿﺪ ،چﺪن ﺧﺎﮐستری ،چﺪن ﻣﺎﻟﯿﺒل ،چﺪن داﮐتﯿل

•

آﻟﯿﺎژﻫﺎی غﯿر آﻫﻨﯽ :ﺗﻮضﯿﺢ ﻣختﺼر در ﺧﺼﻮص :ﻣس و آﻟﯿﺎژﻫﺎی آن ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و آﻟﯿﺎژﻫﺎی آن ،نﯿکل و آﻟﯿﺎژﻫﺎی آن ،ﺗﯿتﺎن و
آﻟﯿﺎژﻫﺎی آن ،ﻣﻨﯿزﯾم و آﻟﯿﺎژﻫﺎی آن ،آﻟﯿﺎژﻫﺎی دﯾر گﺪاز ،ﮐﺒﺎﻟت و آﻟﯿﺎژﻫﺎی آن ،قلﻊ و آﻟﯿﺎژﻫﺎی قلﻊ-سرب ،روی و آﻟﯿﺎژﻫﺎی آن

•

منابع و مراجع:
)Introduction to physical metallurgical (H.Avner
)An introduction to materials science (A.Sadough Vanini
)Materials science and engineering (W.Callister
)Principle of materials science (H.Tuiserkani
)Elements of materials science and engineering (L.H.Van vlack

•
•
•
•
•
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روشهای طراحی مهندسی

عنوان درس به فارسی:

Engineering Designing Methods

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

-

طراﺣﯽ اجزا ( 2پ /ه)

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ فرآﯾﻨﺪ طراﺣﯽ ﻫمﻪ جﺎنﺒﻪ نگر و روﺷﻬﺎی علمﯽ ﺑرای ﺗﺼمﯿم گﯿری و ﺑﻬﯿﻨﻪ سﺎزی
سرفصل و رئوس مطالب:
•

روش ها و راهبرد ها در طراحی مهندسی :راﻫﺒرد ﻫﺎی ﭘﯿﺶ سﺎﺧتﻪ ،روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧت سﺎﺧتﺎر ﻣسئلﻪ ،روش ﻫﺎی اﯾﺪه ﯾﺎﺑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ

•

فرآیند طراحی سامانه و محصول :طراﺣﯽ ﻣفﻬﻮﻣﯽ ،طراﺣﯽ اوﻟﯿﻪ ،طراﺣﯽ جزﯾﯿﺎت ،ارزﯾﺎﺑﯽ

•

روش های تصمیم گیری :روﺷﻬﺎی ﺗﺼمﯿم گﯿری ﺑر اسﺎس اﺣتمﺎﻻت ﻣﺸخص و ﯾﺎ نﺎﻣعلﻮم ،ﮐﺎرآﯾﯽ ،آراﯾﻪ و درﺧت ﺗﺼمﯿم ،فرآﯾﻨﺪ سلسلﻪ
ﻣراﺗﺒﯽ ،ﺷﯿﻮه  ، AHPﺗﺤلﯿل ﺣسﺎسﯿت عﻮاﻣل

•

روش های انتخاب مواد :ﺗﺸخﯿص نﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻫﺎ ،روﺷﻬﺎی ﮐمﯿت سﻨجﯽ در انتخﺎب ،روش ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﺧﻮاص و ﻫزﯾﻨﻪ وﯾﮋه

•

بهینه سازی :دﯾفرانسﯿل و ضراﯾب ﻻگرا نﮋ ،روش ﻫﺎی عﺪدی ،سﯿمپلکس ،ﺑرنﺎﻣﻪ رﯾزی ﻫﻨﺪسﯽ

•

مبانی تحلیل اقتصادی :ﺑﻬره ﻣرﮐب ،ﻣقﺎﯾسﻪ ﻫزﯾﻨﻪ ﻫﺎ در راه ﺣلﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪسﯽ ،ﺗﻮرم ،استﻬﻼک

•

برنامه ریزی پروژه :روش ﻣسﯿر ﺑﺤرانﯽ CPM

•

احتماالت و آمار مهندسی :ﺗئﻮری و قضﺎﯾﺎی اﺣتمﺎل ،ﺗﻮزﯾعﻬﺎی فراوانﯽ ،رگرسﯿﻮن

•

ارزیابی قابلیت اطمینان سامانه های مهندسی :ﺗﺎﺑﻊ رﯾﺎضﯽ ،آﻫﻨگ از ﮐﺎر افتﺎدن ،ﺗﺤلﯿل سﺎﻣﺎنﻪ ﻫﺎی سﺎده و ﭘﯿچﯿﺪه

•

فاکتورهای انسانی :انتروﭘﻮﻣتری ،ارگﻮنﻮﻣﯽ ،فﺎﮐتﻮرﻫﺎی ﺣسﯽ و روانﯽ

منابع و مراجع:
• ﻣﺤسن رضﺎئﯿﺎن ،روش ﻫﺎی طراﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪسﯽ ،انتﺸﺎرات اﻣﯿرﮐﺒﯿر1378 ،
Dieter, George Ellwood, and Linda C. Schmidt. Engineering design. Boston: McGraw-Hill
Higher Education, 2009.
Khan, Wasim Ahmed, and Abdul Raouf SI. Standards for engineering design and manufacturing.
CRC Press, 2005.
Hubka, Vladimir, et al. Practical studies in systematic design. London: Butterworths, 1988.
Ashby, Michael F., and D. Cebon. "Materials selection in mechanical design." MRS Bull 30.12
(2005): 995.
Kroemer, Karl HE. Fitting the human: Introduction to ergonomics. CRC Press, 2008.

•
•
•
•
•
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یاتاقان و روغنکاری

عنوان درس به فارسی:

Bearings and Lubrication

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

ﻣکﺎنﯿک سﯿﺎﻻت 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
ﺷﻨﺎﺧت اصﻮل ﺗرﯾﺒﻮﻟﻮژی ﻣﻬﻨﺪسﯽ ،ﺧﻮاص روغن و طراﺣﯽ ﯾﺎﺗﺎقﺎن ﻫﺎی ﻟﻐزﺷﯽ و غلتﺸﯽ ﻣﺎﺷﯿن ﻫﺎی صﻨعتﯽ ﺑرای ﮐمترﯾن اﺗﻼف اصطکﺎﮐﯽ و
سﺎﯾﺶ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :روغن ﮐﺎری و ﺧﻮاص فﯿزﯾکﯽ روغن

•

بخش دوم :گروه ﺑﻨﺪی و ﻣعﯿﺎرﻫﺎی انتخﺎب ﯾﺎﺗﺎقﺎن ﻫﺎ

•

بخش سوم :ﺗﺤلﯿل و طراﺣﯽ ﯾﺎﺗﺎقﺎنﻬﺎی ﻫﯿﺪروستﺎﺗﯿکﯽ

•

بخش چهارم :اصﻮل روانکﺎری ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿک

•

بخش پنجم :ﺗﺤلﯿل عملکرد ﯾﺎﺗﺎقﺎنﻬﺎی ژورنﺎل

•

بخش ششم :ﻣﺒﺎنﯽ ﻣکﺎنﯿک ﺗمﺎس

•

بخش هفتم :روغﻨکﺎری اﻻستﻮﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ و طراﺣﯽ ﯾﺎﺗﺎقﺎن ﻫﺎی غلتﺸﯽ

•

بخش هشتم :طراﺣﯽ نﺸت ﺑﻨﺪ ﻫﺎی اﻻستﻮﻣرﯾک

•

بخش نهم :ﻣﻼﺣظﺎت طراﺣﯽ در ﯾﺎﺗﺎقﺎن ﺑﻨﺪی

•

بخش دهم :طراﺣﯽ ﯾﺎﺗﺎقﺎن ﺑﺎ فﯿلم طﺒﯿعﯽ فﺸردنﯽ ﻫﯿﺪروستﺎﺗﯿکﯽ

منابع و مراجع:
Stachowiak, G. W., Andrew W. Batchelor, and T. A. Stolarski. "Engineering tribology: Elsevier,
1993, ISBN 0-444-89235-4, 960 pp,£ 156.00." (1994): 371-372.
Naylor, H. "Theory and Practice of Lubrication for Engineers. DD Fuller. Chapman and Hall,
London, 1956. 432 pp. Illustrated. 84s." The Aeronautical Journal 61.553 (1957): 55-55.
Shiegley’s Mechanical Engineering Design by R.G.Budynas, J.K.Nisbet, 9th ed. 2011
Quah, Conal, et al. "Finite element investigation of the effect of a bifid arch on loading of the
vertebral isthmus." The Spine Journal 14.4 (2014): 675-682
Stolarski, T. A. Tribology in machine design. Industrial Press Inc., 1990.

•
•
•
•
•
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طراحی برای ساخت و همبندی

عنوان درس به فارسی:

Design for Manufacturing and assembly

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

طراﺣﯽ اجزا 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی سﺎﺧت و روش ﻫﺎی ﺗﺼمﯿم گﯿری در طراﺣﯽ قطعﺎت ﺑر اسﺎس ﺷﻨﺎﺧت فرآﯾﻨﺪ ﻫﺎی سﺎﺧت
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :اﻫﺪاف طراﺣﯽ ﺑرای سﺎﺧت و ﻫمﺒﻨﺪی

•

بخش دوم :اصﻮل طراﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑرای ﻫمﺒﻨﺪی ﺑﺎ روش دستﯽ

•

بخش سوم :اصﻮل طراﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑرای ﻫمﺒﻨﺪی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و استفﺎده از رﺑﺎت

•

بخش چهارم :فرآﯾﻨﺪ ﭘذﯾری ﻣﻮاد فلزی و غﯿر فلزی ﺑرای سﺎﺧت

•

بخش پنجم :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی قﺎﺑلﯿت ﺗﻮﻟﯿﺪ و قﺎﺑلﯿت ﻫمﺒﻨﺪی قطعﺎت و ﺗعﯿﯿن رﯾسک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل

•

بخش ششم :استﺎنﺪارد ﺗلرانس گذاری ، T&GD-ISOﻣفﺎﻫﯿم ، DRF , RFS , LMC, MMCﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﺑر اسﺎس ﺧطﻮط ﻣجﺎزی ،ﻟﺒﻪ ﻫﺎ،
سطﻮح و ﯾﺎ وﯾﮋگﯿﻬﺎی اﺑعﺎدی قطعﺎت ،ﻣستﻮی ﺑﻮدن سطﻮح و ارﺗﺒﺎط زاوﯾﻪ ای ،ﺗلرانس گردی  ،ﻣخروطﯽ و استﻮانﻪ ای  ،ﭘروفﯿل ﻫﺎ ،ﺗقﺎرن  ،ﻫم
ﻣرﮐزی و ﺧﺎرج ﻣرﮐزی

•

بخش هفتم :ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ در ﺗعﯿﯿن ﻣﻮقعﯿت سﻮراﺧﻬﺎ و ﮐﻨترل ﭘروفﯿلﻬﺎی ﻣرﮐب  -ﺗعﯿﯿن ﺗلرانس ﻣﻮقعﯿت ﺑﺎ وﯾﮋگﯿﻬﺎی گروﻫﯽ و ﺗرﮐﯿﺒﯽ

•

بخش هشتم :ﻣﺪﻟسﺎزی ﺑرداری اﺑعﺎد قطعﺎت در ﺗعﯿﯿن ﺗلرانس ﺑعﺪ ﻫمﺒﻨﺪی ،ﺗخﺼﯿص ﺗلرانس اﺑعﺎدی ﺑرای ﺑﻬﯿﻨﻪ سﺎزی ﻫزﯾﻨﻪ ﮐلﯽ

•

بخش نهم :طراﺣﯽ ﺑرای ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری قطعﺎت

•

بخش دهم :طراﺣﯽ ﺑرای رﯾختﻪ گری در ﻣﺎسﻪ

•

بخش یازدهم :طراﺣﯽ ﺑرای ﺷکل دﻫﯽ ورق ﻫﺎی فلزی

•

بخش دوازدهم :طراﺣﯽ ﺑرای داﯾکست قطعﺎت فلزی

•

بخش سیزدهم :طراﺣﯽ ﺑرای سﺎﺧت ﺑﺎ روش ﻣتﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر

•

بخش چهاردهم :طراﺣﯽ ﺑرای ﺷکلﺪﻫﯽ ﺑﻪ روش آﻫﻨگری (ﮐﻮﺑﺶ) داغ

•

بخش پانزدهم :طراﺣﯽ قطعﺎت ﭘلﯿمری ﺑرای قﺎﻟﺒگﯿری و ﺷکل دﻫﯽ

منابع و مراجع:
Boothroyd, Geoffrey. "Design for manufacture and assembly: The Boothroyd-Dewhurst
experience." Design for X. Springer, Dordrecht, 1996. 19-40.
Booker, Julian D., et al. Designing capable and reliable products. Butterworth-Heinemann, 2001.
Stites, Walter M., and P. J. Drake. "Geometric Dimensioning and Tolerancing." Dimensioning
and Tolerancing Handbook (1999).
Henzold, Georg. Geometrical dimensioning and tolerancing for design, manufacturing and
inspection: a handbook for geometrical product specification using ISO and ASME standards.
Elsevier, 2006.
Hill, Rowland, and Cecil Howard Jensen. Modern Engineering Tolerancing. McGraw-Hill
Ryerson, 1976.
Bralla, James G. Design for manufacturability handbook. McGraw-Hill Education, 1999.
Tres, Paul A. Designing plastic parts for assembly. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2021.

•
•
•
•
•
•
•
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عنوان درس به فارسی:

طراحی قیدوبندها
Jig & Fixture Design

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

پ -ﻣکﺎنﯿک ﺑرش فلزات ،ﮐﺎرگﺎه ﻣﺎﺷﯿن اﺑزار 1

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎئﯽ ﺑﺎ قﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﻫﺎ ﺑعﻨﻮان ﺗجﻬﯿزات ضروری در ﺗﻮﻟﯿﺪ انﺒﻮه قطعﺎت ﯾکسﺎن  ،و انجﺎم ﻣﺤﺎسﺒﺎت ﺗلرانسﯽ و طراﺣﯽ و ﺗﻬﯿﻪ نقﺸﻪ ﻫﺎی سﺎﺧتﯽ قﯿﺪ
و ﺑﻨﺪﻫﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

تعاریف :ﺗعﺎرﯾف ،ﺗﺎرﯾخچﻪ ،ﻣعرفﯽ و وظﺎﯾف اجزا قﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ،جﻨس ﻫﺎی ﻣﻮرد استفﺎده ﺑرای اجزا قﯿﺪ و ﺑﻨﺪ

•

تحلیل ابتدایی :ﭘﯿﺶ ﻣراﺣل و ﻣراﺣل طراﺣﯽ قﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ اقتﺼﺎدی

•

مقدمات طراحی :ﺗلرانس و انطﺒﺎقﺎت در طراﺣﯽ قﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎ ،نقﺸﻪ ﮐﺸﯽ قﯿﺪ و ﺑﻨﺪ

•

طراحی قید و بند :اصﻮل ﮐلﯽ ﻣﻮقعﯿت دﻫﯽ ،روش ﻫﺎی ﻣختلف ﻣﻮقعﯿت دﻫﯽ از سطﻮح ﻣسطﺢ  ،ﭘروفﯿل و استﻮانﻪ ای ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ ﺗلرانس در اجزا
اصلﯽ قﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ،طراﺣﯽ اجزا ﻣﻮقعﯿت دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ،ﭘﺪﯾﺪه گﯿر ﮐردن ،ﭘﯿن ﻫﺎی ضﺪگﯿر ،ﻫم ﻣرﮐزﮐﻨﻨﺪه ،ﺗعﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺑﺎز و ﺑست قﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ،استفﺎده از
ﭘران ﻫﺎ در قﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ،ﻣﺸکﻼت ﺑراده ،ﻣعرفﯽ روش ﻫﺎی ﻣختلف گﯿره ﺑﻨﺪی ،طراﺣﯽ اجزا گﯿره ﺑﻨﺪی ،ﯾکسﺎن سﺎزﻫﺎ ،راﻫﻨمﺎی اﺑزار ،انﻮاع ﺑﻮش
ﻫﺎی سﻮراﺧکﺎری ،انتخﺎب و طراﺣﯽ ﺑﻮش ﻫﺎ ،طراﺣﯽ ﺑﺪنﻪ قﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ،جزا استﺎنﺪارد قﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎ

منابع و مراجع:
Henriksen, Erik Karl. Jig and fixture design manual. Industrial Press Inc., 1973.
Jones, Franklin Day, ed. Jig and Fixture Design: A Treatise Covering the Principles of Jig and
Fixture Design, the Important Constructional Details, and Many Different Types of Work-holding
Devices Used in Interchangeable Manufacture. Industrial Press, 1920.
Joshi, Prakash Hiralal. Jigs and fixtures. Tata McGraw-Hill Education, 1998.
Pollack, Herman W. Tool design. Prentice Hall, 1988.

•
•
•
•

کارشناسی مهندسی مکانیک 79 /

طراحی ماشین به کمک کامپیوتر

عنوان درس به فارسی:

Computer Aided Engineering

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

طراﺣﯽ اجزا  ،2ﻣﺤﺎسﺒﺎت عﺪدی

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
ﺗﻮسعﻪ ﻣفﺎﻫﯿم درس طراﺣﯽ اجزاء ﻣﺎﺷﯿن از ﻣﺪلﻫﺎی سﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿچﯿﺪه ﺑﺎ ﻫﻨﺪسﻪ و ﺑﺎرگذاری دﻟخﻮاه و ﺑﺎ استفﺎده از ﺑستﻪﻫﺎی نرم
افزاری اﻟمﺎن
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه :ﻣروری ﺑر نﺤﻮه ﻣﺪﻟسﺎزی و ﺗﺤلﯿل در نرم افزارﻫﺎی اﻟمﺎن ﻣﺤﺪود

•

تحلیل المان محدود در محیط  :APDLﻣﺪﻟسﺎزی ﺧرﭘﺎی دو ﺑعﺪی ،ﻣﺪﻟسﺎزی ﺧرﭘﺎی سﻪ ﺑعﺪی ،ﻣسﺎئل ﺗﻨﺶ صفﺤﻪ ای ،ﺗکﻨﯿکﻫﺎی ﻣﺪﻟسﺎزی
سﻪ ﺑعﺪی ،آنﺎﻟﯿز ﻣﻮدال ،ﺑرنﺎﻣﻪ نﻮﯾسﯽ ﭘﺎراﻣترﯾک

•

تحلیل المان محدود در محیط  :Ansys Workbenchﻣﺤﯿط  ،Sketchingﻣﺪﻟسﺎزی دو ﺑعﺪی ،ﻣﺪﻟسﺎزی سﻪ ﺑعﺪی ،ﺷﺒﯿﻪ سﺎزی سﻪ
ﺑعﺪی ،ﻣﺪﻟسﺎزی سطﻮح ،ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺧطﯽ ،ﺗکﻨﯿکﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ سﺎزی ﺑﺎ روش اﻟمﺎن ﻣﺤﺪود(ﺑﻬﯿﻨﻪ سﺎزی  ،Shapeﺑﻬﯿﻨﻪ سﺎزی  ،)Topologyﻣﺶ
ﺑﻨﺪی ،ﮐمﺎنﺶ ﺧطﯽ و سفتﯽ نﺎﺷﯽ از ﺗﻨﺶ ،آنﺎﻟﯿز ﻣﻮدال ،آنﺎﻟﯿز سﺎزه ای گذرا ،ﺷﺒﯿﻪ سﺎزی غﯿر ﺧطﯽ ،ﻣﻮاد غﯿرﺧطﯽ ،دﯾﻨﺎﻣﯿک صرﯾﺢ

•

تئوریهای خرابی استاتیکی و دینامیکی :ﺑﺎرگذاری استﺎﺗﯿکﯽ (ﻣﻮاد ﺗرد) ،ﺑﺎرگذاری استﺎﺗﯿکﯽ (ﻣﻮاد نرم) ،ﺑﺎرگذاری ﺧستگﯽ

•

مدل سازی حرارتی :ﻣﺪﻟسﺎزی اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿچﯽ ،ﺣﺎﻟت ﭘﺎﯾﺪار ،ﺣﺎﻟت گذارا ،آنﺎﻟﯿز ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﮐﻮﭘلﻪ

منابع و مراجع:
Lee H. H., Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 17, 2017.

•

Vladulescu, Florian. "Structural-thermal analysis of welded joints using the ANSYS workbench
platform." Advanced Materials Research. Vol. 1146. Trans Tech Publications Ltd, 2018.

•

DJERRAD, Abderrahim, et al. "Finite element simulation of AFRP strengthened short steel tube
"column under axial compression.

•
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طراحی مکانیزمها

عنوان درس به فارسی:

Mechanism Design

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

دﯾﻨﺎﻣﯿک ﻣﺎﺷﯿن

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎئﯽ ﺑﺎ انﻮاع ﮐﻨترل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑرای سﯿستم ﻫﺎی صﻨعتﯽ و طراﺣﯽ ﮐﻨترل ﮐﻨﻨﺪه ﺑرای آن ﻫﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه :ﻣروری ﺑر دﯾﻨﺎﻣﯿک ﻣﺎﺷﯿن ،ﺗعﺎرﯾف

•

سنتز نوع :ﻣﺒﺎنﯽ سﻨتز نﻮع ،زنجﯿره ﻫﺎی ﮐمکﯽ ،سﻨتز چﻨﺪ نﻮع ﻣکﺎنﯿزم

•

سنتز ابعادی مکانیزم ها :ﺧطﺎی سﺎﺧتﺎری ،نقﺎط دقت ،روش چﺒﯽ ﺷف ،روش ﻫﺎی ﺗرسﯿمﯽ و ﺗﺤلﯿلﯽ سﻨتز اﺑعﺎدی ،سﻨتز اﺑعﺎدی ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎ
ﺑﺎ سﻪ نقطﻪ دقت ﺑﻪ روش ﺗرسﯿمﯽ(ﻣکﺎنﯿزم چﻬﺎر ﻣﯿلﻪ ای ،ﻣکﺎنﯿزم ﻟﻨگ و ﻟﻐزنﺪه) ،سﻨتز اﺑعﺎدی ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎ ﺑﺎ چﻬﺎر نقطﻪ دقت ﺑﻪ روش ﺗرسﯿمﯽ(
قضﺎﯾﺎی ﻣقﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻣکﺎنﯿزم چﻬﺎر ﻣﯿلﻪ ای ،ﻣکﺎنﯿزم ﻟﻨگ و ﻟﻐزنﺪه) ،سﻨتز اﺑعﺎدی ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎ ﺑﻪ روش جﺒری( طراﺣﯽ ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎی چﻬﺎرﻣﯿلﻪ ای و
ﻟﻨگ و ﻟﻐزنﺪه ﺑﺎ سﻪ ،چﻬﺎر و ﭘﻨج نقطﻪ دقت)

•

استفاده از اعداد موهومی در سنتز مکانیزم ها :طراﺣﯽ ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺑﻊ ،ﻣﻮﻟﺪ ﻣسﯿر و ﻣﻮﻟﺪ ﺣرﮐت ،طراﺣﯽ ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف
ﺗرﮐﯿﺒﯽ ،طراﺣﯽ ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎ ﺑرای سرعت و ﺷتﺎب ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی واسط و ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎی ﻫم اصل ،ﺗﺤلﯿل دﯾﻨﺎﻣﯿکﯽ ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﺎﺗرﯾسﯽ،
ﻣکﺎنﯿزم ﻫﺎی چﻨﺪ ﺣلقﻪ ای

منابع و مراجع:
Erdman, Arthur G., and George N. Sandor. Mechanism design analysis and synthesis (Vol. 1).
Prentice-Hall, Inc., 1997.
Erdman, Arthur G., and George N. Sandor. Advanced mechanism design: analysis and synthesis.
Prentice-Hall, 1984.

•
•
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طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر و ماشینهای کنترل عددی

عنوان درس به فارسی:

CAD-CAM

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﻣکﺎنﯿک ﺑرش فلزات ،ﮐﺎرگﺎه ﻣﺎﺷﯿن اﺑزار 1

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اصﻮل طراﺣﯽ و سﺎﺧت ﺑﻪ ﮐمک ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗر
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :سخت افزارﻫﺎ و نرم افزارﻫﺎی ﻣﻮرد استفﺎده در سﯿستم ﻫﺎی CAD/CAM

•

بخش دوم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ انﻮاع ﭘﺎﯾگﺎه داده

•

بخش سوم :روﺷﻬﺎی انتفﺎل اطﻼعﺎت در سﯿستم ﻫﺎی  CDA/CAMو آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ استﺎنﺪاردﻫﺎی گرافﯿکﯽ

•

بخش چهارم :ﻣقﺪﻣﻪ ای ﺑر ﻣﺪﻟسﺎزی ﻫﻨﺪسﯽ  3ﺑعﺪی

•

بخش پنجم :ﻣﺪل سﺎزی سﻪ ﺑعﺪی سﯿمﯽ

•

بخش ششم :ﻣﺪل سﺎزی سﻪ ﺑعﺪی سطﺤﯽ

•

بخش هفتم :ﻣﺪل سﺎزی سﻪ ﺑعﺪی ﺗﻮﭘر

•

بخش هشتم :ﻣقﺪﻣﻪ ﺑر انﻮاع ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ

•

بخش نهم :ﺗﺤلﯿل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی  Cubic Splineو Bezier

•

بخش دهم :ﻣقﺪﻣﻪ ای ﺑر  CAMو آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اصﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﮐﺎر  G-Codeدر نرم افزارﻫﺎ

•

بخش یازدهم :انﻮاع استراﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری در ﻣﺎﺷﯿن ﻫﺎی ﮐﻨترل عﺪدی

•

بخش دوازدهم :سﯿستم ﻫﺎی ﺑرنﺎﻣﻪ رﯾزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐمک ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗر ))CAPP

•

بخش سیزدهم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اصﻮل ﮐﻨترل ﺗطﺒﯿقﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری

•

بخش چهاردهم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿرات ﻫﻨﺪسﯽ ﻣﻮرد استفﺎده در نرم افزار ﻫﺎ

•

بخش پانزدهم :ﻣقﺪﻣﻪ ای ﺑر سطﻮح  Cubic Splineو Bezier

منابع و مراجع:
•

•

محمدحسین صادقی ،احسان شکوریCAD/CAM/CAE ،

 CAD/CAM/CAEﻣﻨﻮچﻬر رﻫﯽ ،ﻣﺤسن ﺷﺎﮐری ،اسﺎس سﯿستمﻬﺎی
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طراحی فرآیند ساخت قطعات ماشینکاری

عنوان درس به فارسی:

Process Planning for Machining Parts

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

ﻣکﺎنﯿک ﺑرش فلزات

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
ﺗرﺑﯿت ﻣتخﺼﺼﺎنﯽ ﻣسلط ﺑﻪ فراﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری و ﻣﻼﺣظﺎت ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ انتخﺎب جزئﯿﺎت اﯾن فراﯾﻨﺪﻫﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :ﻣعرفﯽ رونﺪ ﻣﻨطقﯽ طراﺣﯽ فرآﯾﻨﺪ سﺎﺧت ،ﺗفسﯿر نقﺸﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪسﯽ

•

بخش دوم :انتخﺎب فرآﯾﻨﺪﻫﺎی سﺎﺧت اوﻟﯿﻪ ،نﺤﻮه انتخﺎب فرآﯾﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿنﮐﺎری

•

بخش سوم :طراﺣﯽ فرآﯾﻨﺪ سﺎﺧت قطعﺎت ﺗراﺷکﺎر

منابع و مراجع:
Halevi, G.; Weil, R.D., Principles of process planning: A logical approach, First Edition,
Chapman & Hall, London, 1995.
Halevi, Gideon. Process and Operation Planning: Revised Edition of The Principles of Process
Planning: A Logical Approach. Springer Science & Business Media, 2003.
Scallan, Peter. Process planning: the design/manufacture interface. Elsevier, 2003.

•
•
•
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مقاومت مصالح 3

عنوان درس به فارسی:

Strength of Material 3

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﻣقﺎوﻣت ﻣﺼﺎﻟﺢ 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
ﻣقﺪﻣﻪای ﺑر ﺗئﻮری اﻻستﯿسﯿتﻪ ،ﺗﯿر ﺑر ﺑستر اﻻستﯿک ،ﻣسﺎئل غﯿر اﻻستﯿک ،ﻣخﺎزن جﺪار ضخﯿم و صفﺤﺎت دوار ،ﺧزش ،ﺧستگﯽ و ﺷکست
سرفصل و رئوس مطالب:
•

تحلیل تنش :ﺷراﯾط ﺗﻨﺶ در ﯾک جسم در ﺣﺎل ﺗعﺎدل ﺑر ﺣسب ﻣﻮﻟفﻪ ﻫﺎی آن و ﺗﻐﯿﯿرات آن در فضﺎ ،ﺷراﯾط ﭘﯿﻮستگﯽ ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿر ﺷکل ﯾﺎفتﻪ

•

کرنش و تغییر مکان :رواﺑط ﮐرنﺶ ﺗﻐﯿﯿر ﻣکﺎن ،ﻣعﺎدﻻت سﺎزش ،ﺣﺎﻟت ﮐرنﺶ در ﯾک نقطﻪ ،ﺗﻐﯿﯿر ﻣکﺎن ﻫﺎی ﮐلﯽ ،رواﺑط ﺗﻨﺶ – ﮐرنﺶ

•

االستیسیته :فرﻣﻮﻟﻪ ﮐردن ﻣسﺎئل در اﻻستﯿسﯿتﻪ ،ﺷراﯾط ﻣرزی ،رواﺑط ﺣﺎﮐم در ﻣسﺎئل ﮐرنﺶ صفﺤﻪ ای ﯾﺎ ﺗﻨﺶ صفﺤﻪ ای ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﺶ،روش
ﻫﺎی ﺣل ﻣسﺎئل دو ﻣﺤﻮری رواﺑط ﺣﺎﮐم در ﻣسﺎﯾل  3ﻣﺤﻮری ،اصل جمﻊ آثﺎراصل ﺗک جﻮاﺑﯽ ﺣل ﻫﺎی اﻻستﯿسﯿتﻪ ،اصل سن ﻣسﺎﯾل دو ﻣﺤﻮری
در سﯿستم ﻣﺤﻮرﻫﺎی قطﺒﯽ روش ﺗﺒﺪﯾل رواﺑط ﮐﺎرﺗزﯾن ،روش ﻣستقﯿم ﻣسﺎئل صفﺤﻪ ای ﻣتقﺎرن ﻣﺤﻮری

•

تسلیم و شکست :ﯾﺎدآوری ﻣعﯿﺎرﻫﺎی ﺗسلﯿم ،ﺷکست در اثر ﺑﺎر نﻮسﺎنﯽ ،ﺧزش

•

مخازن :ﻣخﺎزن جﺪار ضخﯿم و دﯾسک دوار

•

مسائل تیر ها :ﺗﯿر روی ﺗکﯿﻪ گﺎه اﻻستﯿک ،ﻣسﺎﯾل غﯿراﻻستﯿک

منابع و مراجع:
•

ﺷﺎﮐری ،ﻣﺤمﻮد ،ﻣقﺎوﻣت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﯿﺸرفتﻪ و اﻻستﯿسﯿتﻪ ﮐﺎرﺑردی ،وﯾراﯾﺶ دﻫم
Atkin, Raymond John, and Norman Fox. An introduction to the theory of elasticity. Courier
Corporation, 2005.
A. P. Boresi, R. J. Schmidt, and O. M. Sidebottom, Advanced mechanics of materials, John
Wiley & Sons, New York, 2003.
R. Ogden, Nonlinear elastic deformations, Dover publication, New York, 1984

•
•
•
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مکانیک مواد مرکب

عنوان درس به فارسی:

Mechanics of Composite Materials

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﻣقﺎوﻣت ﻣﺼﺎﻟﺢ 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣرﮐب ﺑﻪ عﻨﻮان گزﯾﻨﻪ ای جﺎﯾگزﯾن ﺑرای فلزات ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص و رفتﺎر ﻣکﺎنﯿکﯽ آنﻬﺎ ،ﺗﺤلﯿل ﺗﻨﺶ و طراﺣﯽ سﺎزه ﻫﺎی سﺎﺧتﻪ ﺷﺪه
از اﯾن ﻣﻮاد
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه ای بر مواد مرکب :ﺗعرﯾف و دستﻪ ﺑﻨﺪی ،سﺎﺧتﺎرﻫﺎی ﺗﺸکﯿل دﻫﻨﺪه ،ﮐﺎﻣپﻮزﯾت ﻫﺎی ذره ای ،ﮐﺎﻣپﻮزﯾت ﻫﺎی ﻻﯾﻪ ای ،ﮐﺎﻣپﻮزﯾت ﻫﺎی
اﻟﯿﺎفﯽ ،ﮐﺎﻣمپﻮزﯾت ﻫﺎی اﻣتزاﺣﯽ ،عﻮاﻣل ﻣﻮثر ﺑر ﺧﻮاص ﮐﺎﻣپﻮزﯾت ﻫﺎی اﻟﯿﺎفﯿرﯾﺎل آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی سﺎﺧت

•

مختصری از خواص مکانیکی کامپوزیت های الیافی :ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻨﺶ ﮐرنﺶ اجزای ﯾک ﻣﺎده ﻣرﮐب ،ﺗئﻮری سﺎده ﺑرای اﻟﯿﺎف ﺑلﻨﺪ ،ﻣکﺎنﯿسم
ﺗقﻮﯾت اﻟﯿﺎف ﻣممتﺪ ،اﻟﯿﺎف ﮐﻮﺗﺎه و ﻣکﺎنﯿسم ﻣقﺎوﻣت آنﻬﺎ ،ﮐﺎﻣپﻮزﯾت ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺼﺎدفﯽ اﻟﯿﺎف ،ﻣقﺪﻣﻪ ای ﺑر اثرات فﺸﺎر،جﻬت اﻟﯿﺎف و ﻣﺪﻫﺎی
ﻣختلف ﺷکست

•

االستسیته ناهمسانگردها :سفتﯽ اﻻستﯿک و ﻣﺎﺗرﯾس سﺎزگﺎری در ﻣﻮاد غﯿر اﯾزوﺗروپ ،ﻣﻮاد در ﺣﺎﻻت ﻣختلف ﺗقﺎرن اﻻستﯿکﯽ ،ﻣفﻬﻮم فﯿزﯾکﯽ
ضراﯾب ﺗﺎنسﻮر اﻻستﯿک ﯾک ﻣﺎده ارﺗﻮﺗروﭘﯿک ،ﺑررسﯽ وﯾﮋگﯿﻬﺎی گرﻣﺎﯾﯽ و نمﻨﺎﮐﯽ ﻣﻮاد ﻣرﮐب

•

مدول االستیسته برشی ،مدول برشی و میکرو مکانیک :قﺎنﻮن ﻣخلﻮط ﻫﺎ ،ﻣﺪول ﻫﺎی اﻟستﯿسﯿتﻪ طﻮﻟﯽ و عرضﯽ ،ﻣﺪول اﻻستﯿستﻪ ﺑرﺷﯽ،
ﻣﺪول ﺑرﺷﯽ عرضﯽ ،ضراﯾب ﭘﻮاسﻮن طﻮﻟﯽ و عرضﯽ ،ضراﯾب انﺒسﺎط ﺣرارﺗﯽ و رطﻮﺑتﯽ ،ﻫﺪاﯾت ﺣرارﺗﯽ ،نفﻮذ رطﻮﺑت ،ﺣرارت ﻣخﺼﻮص ،قﺎنﻮن
اصﻼح ﺷﺪه ﻣخلﻮط ﻫﺎ ،رواﺑط نﯿمﻪ ﺗجرﺑﯽ

•

آنالیز الیه های مواد مرکب و چند الیه ها :ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻣرﮐب ،چﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ،قرارداد و ﮐﺪگذاری ﻟمﯿﻨﯿت ﻫﺎ ،ﻣعﺎدﻻت چﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ،ﻟمﯿﻨﯿت
ﻫﺎی ﺧﺎص

•

آنالز ورق های ساخته شده از مواد مرکب :ﻣعﺎدﻻت ﺗعﺎدل ورق ،ﺧمﺶ ورق ﻫﺎی ﻣرﮐب ،ﺷراﯾط ﻣرزی ورق ،ﺣل نﺎوﯾر ﺑرای ورق ﻫﺎی ﻣرﮐب

•

تیرها  ,ستون ها و میله های ساخته شده از مواد مرکب :ﻣعﺎدﻻت ﺗﯿرﻫﺎی ﻣتقﺎرن ،ﺗئﻮری دﯾگر ﺑرای ﺧمﺶ و ﮐﺸﺶ ﺗﯿرﻫﺎی ﻻﯾﻪ ای،
ﮐﺸﺶ سﺎده ،ﺧمﺶ سﺎده ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿر ﻣکﺎن در ﺧمﺶ

•

تنش های حرارتی :رواﺑط ﺣﺎﮐم ،روش ﺣل ﻣسﺎئل ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ ،ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺣرارﺗﯽ در ورق ﻫﺎی ارﺗﻮﺗروﭘﯿک

•

ماکسیمم تنش ،ماکسیمم کرنش ،سای و هیل :استﺤکﺎم ﻟمﯿﻨت ﻫﺎ ،ﻣعﯿﺎرﻫﺎی استﺤکﺎم در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻨفرد ،واﮐﻨﺶ ﮐﻮادراﺗﯿک ،طراﺣﯽ
ﻟمﯿﻨﯿت ﺑﺎ استفﺎده از ﻣعﯿﺎرﻫﺎی ﺷکست

•

رشته پیچی و طراحی مخازن کامپوزیتی :ﻣعرفﯽ روش رﺷتﻪ ﭘﯿچﯽ ،ﻣزاﯾﺎ و ﻣعﺎﯾب ،ﺗکﻨﯿک نﻮارﭘﯿچﯽ ،ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺣرﮐت ،انﻮاع ﻣﺎﺷﯿن ﻫﺎی
رﺷﻪ ﭘﯿچﯽ ،فرآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻟگﻮی ﭘﯿجﺶ ،ﻣﻨﺪرل ﻫﺎ ،ﭘخت نﻬﺎﯾﯽ ،نﺼب ﻻﻫک ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ،ﺗئﻮری ﺑرای طراﺣﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی رﺷتﻪ ﭘﯿچﯽ ﺷﺪه

•

طراحی و خواص سازه های ساندویچی :طراﺣﯽ ﺑرای سفتﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاقل ﮐردن وزن ،روش ﺗرسﯿمﯽ ،ﻣقﺎوﻣت سﺎزه ﻫﺎی سﺎنﺪوﯾچﯽ ،ﻣﺪﻫﺎی
ﺷکست

•

اتصاالت در سازه های کامپوزیتی :اﺗﺼﺎﻻت ﻣکﺎنﯿکﯽ ،اﺗﺼﺎﻻت چسﺒﯽ و ﻣزاﯾﺎ و ﻣعﺎﯾب آن ،طراﺣﯽ ،روش ﻫﺎی ﻣختلف ﺗعمﯿر

منابع و مراجع:
Kaw, Autar K. Mechanics of composite materials. CRC press, 2005.

•
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سیگنال ها و سیستم ها

عنوان درس به فارسی:

Signals and Systems

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﻣﺒﺎنﯽ ﺑرق و اﻟکترونﯿک ،ارﺗعﺎﺷﺎت ﻣکﺎنﯿکﯽ

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
در اﯾن درس اﺑزار رﯾﺎضﯽ ﻻزم ﺑرای نمﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣختلف سﯿگﻨﺎﻟﻬﺎ و ﺗﺤلﯿل و درک رفتﺎر سﯿستمﻬﺎی ﺧطﯽ را در ﺣﻮزه زﻣﺎن ( ﺷﺎﻣل زﻣﺎن ﭘﯿﻮستﻪ و
زﻣﺎن گسستﻪ) و فرﮐﺎنس ﻣعرفﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑرای ﻟمس ﺑﻬتر ﮐﺎرﺑرد ﻣطﺎﻟب ارائﻪ ﺷﺪه ،ﯾک ﯾﺎ چﻨﺪ ﭘروژه ﺗعرﯾف ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐمک نرم افزار
 MATLABانجﺎم ﻣﯽ گردد.
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ سﯿگﻨﺎﻟﻬﺎی ﻣختلف زﻣﺎن ﭘﯿﻮستﻪ و زﻣﺎن گسستﻪ

•

بخش دوم :سﯿستمﻬﺎی ﺧطﯽ ﺗﻐﯿﯿر نﺎﭘذﯾر ﺑﺎ زﻣﺎن

•

بخش سوم :سری فﻮرﯾﻪ سﯿگﻨﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﻮستﻪ

•

بخش چهارم :سری فﻮرﯾﻪ سﯿگﻨﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﻮستﻪ

•

بخش پنجم :ﺗﺒﺪﯾل فﻮرﯾﻪ سﯿگﻨﺎﻟﻬﺎی گسستﻪ

•

بخش ششم :نمﻮنﻪ ﺑرداری

•

بخش هفتم :ﺗﺒﺪﯾل ﻻﭘﻼس و ﮐﺎرﺑﺪرﻫﺎی آن

•

بخش هشتم :ﺗﺒﺪﯾل  Zو روش ﻫﺎی آن

•

بخش نهم :روش فضﺎی ﺣﺎﻟت

منابع و مراجع:

Signals and Systems, second edition, A. V. Oppenhheim, A. S. Willsky with S. H. Navab, PrenticeHall, 1997
Oppenheim, Alan V., et al. "EE202 Signals and Systems Fall 2014." (2014).
Signals and Systems, Continuous and Discreet, R. E. Ziemer, W. H. Transter, and D. R. Fannin,
Macmillan, 1990
Kletschkowski, Thomas. "Comments on Signals and Systems." Adaptive Feed-Forward Control of
Low Frequency Interior Noise. Springer, Dordrecht, 2012. 25-34.
•

دﮐتر ﭘروﯾز جﺒﻪ دار ،ﺗرجمﻪْ 1و  2ﺗﺤت عﻨﻮان سﯿگﻨﺎﻟﻬﺎ و سﯿستمﻬﺎ  ،انتﺸﺎرات دانﺸگﺎه ﺗﻬران

•
•
•
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مکاترونیک

عنوان درس به فارسی:

Mechatronics

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﻣﺒﺎنﯽ ﺑرق و اﻟکترونﯿک

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ دانﺸجﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎنﯽ اﺑتﺪاﯾﯽ طراﺣﯽ ﻣﺪارﻫﺎی آنﺎﻟﻮگ و دﯾجﯿتﺎل ،ﺑرنﺎﻣﻪ نﻮﯾسﯽ ﻣﯿکروﮐﻨترﻟر ﻫﺎ و  PLCﻫﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

اﻟکترونﯿک آنﺎﻟﻮگ

•
•
•
•

اﻟکترونﯿک دﯾجﯿتﺎل
Op-Amp
PLCT
DAQ
منابع و مراجع:
•

فرﺷﺎد ﺑرازنﺪه ، ،اﻣﯿر ﻣﻨعمﯿﺎن اصفﻬﺎنﯽ ،ﻣکﺎﺗرونﯿک ﮐﺎرﺑردی ،انتﺸﺎرات جﻬﺎد دانﺸگﺎﻫﯽ ،چﺎپ اول
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آزمکاترونیک

عنوان درس به فارسی:

Mechatronic Lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

-

ﻣکﺎﺗرونﯿک

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ طراﺣﯽ ﻣﺪار ﻫﺎی آنﺎﻟﻮگ و دﯾجﯿتﺎل ،ﻣﯿکروﮐﻨترﻟر ﻫﺎ و ﺑرنﺎﻣﻪ نﻮﯾسﯽ PLC
سرفصل و رئوس مطالب:
•

ﻣعرفﯽ وسﺎﯾل آزﻣﺎﯾﺸگﺎه و ﮐﺎر ﺑﺎ فﯿلترﻫﺎ

•

ﯾکسﻮسﺎزﻫﺎ و رگﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ

•

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻟکترونﯿک دﯾجﯿتﺎل

•
•

ﺑرنﺎﻣﻪ نﻮﯾسﯽ ﻣﯿکروﮐﻨترﻟر
ﺑرنﺎﻣﻪ نﻮﯾسﯽ Op-Amp ،PLC

•
•

ﺑرنﺎﻣﻪ نﻮﯾسﯽ Labview
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑردﻫﺎی  DAQو سخت افزار در ﺣلقﻪ

•

ﭘروژه عملﯽ درس
منابع و مراجع:
•

ﺑرآزنﺪه ،فرﺷﺎد ،دستﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه ﻣکﺎﺗرونﯿک ،دانﺸکﺪه ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
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سیستم های اندازه گیری و کنترل

عنوان درس به فارسی:

Measuring and Control Systems

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﮐﻨترل اﺗﻮﻣکﺎنﯿک

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣفﻬﻮم و اصﻮل انﺪازهگﯿری و ﮐﺎرﺑرد آن در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و وﯾﮋگﯽﻫﺎی آن ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎنﯽ آﻣﺎر و اﺣتمﺎل ﻣﻬﻨﺪسﯽ و ﻣفﻬﻮم عﺪم قطعﯿت در
انﺪازهگﯿری و ﮐﺎرﺑرد آنﻬﺎ در ﺗخمﯿن ﺑﺎزهای ﻣتﻐﯿرﻫﺎ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣسگرﻫﺎ و عملگرﻫﺎی ﻣختلف و نقﺶ و عملکرد آنﻬﺎ در سﯿستمﻫﺎی انﺪازهگﯿری و
ﮐﻨترل
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مفاهیم اساسی :ﻣفﺎﻫﯿم اسﺎسﯽ و اصﻮل انﺪازهگﯿری ،ﮐﺎرﺑرد انﺪازه گﯿری در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ( استﺎنﺪاردﻫﺎ ،ﮐﺎﻟﯿﺒراسﯿﻮن)

•

مبانی آمار و احتمال :ﻣتﻐﯿرﻫﺎی ﺗﺼﺎدفﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی اﺣتمﺎل گسستﻪ و ﭘﯿﻮستﻪ( ﺑرنﻮﻟﯽ ،دوجملﻪ ای ﭘﻮاسﻮن ﻫﻨﺪسﯽ ،نرﻣﺎل ،نمﺎﯾﯽ ،گﺎﻣﺎ، ،
 ، t_studentچﯽ اسکﻮئر) ،ﺗﻮزﯾﻊ نمﻮنﻪ گﯿری و آزﻣﻮن فرضﯿﻪ( ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺎنگﯿن و ﺗقرﯾب نرﻣﺎل ،قضﯿﻪ ﺣﺪ ﻣرﮐزی) ،ﺑرآوردﻫﺎی نقطﻪای و ﺑﺎزهای
ﺑرای ﻣﯿﺎنگﯿن و وارﯾﺎنس ،آزﻣﻮن فرضﯿﻪ

•

کاربرد آمار و احتمال در اندازهگیری :ﺗئﻮری انﺪازهگﯿری آﻣﺎری ،انﺪازهگﯿری ﺑر ﻣﺒﻨﺎی دادهﻫﺎی ﻣﺤﺪود ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗعﺪاد آزﻣﻮنﻫﺎی ﻻزم ﺑرای
ﻫر انﺪازهگﯿری و ﺑرآوردﻫﺎی نقطﻪای و ﺑﺎزهای ،رگرسﯿﻮن و ﺗﺤلﯿل ﻫمﺒستگﯽ

•

آنالیز عدم قطعیت :ﺧطﺎﻫﺎی انﺪازهگﯿری ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧطﺎ ،انﻮاع ﺧطﺎ و ﺗﺼﺤﯿﺢ آن

•

ویژگیهای استاتیک و دینامیک سیگنالها :سﯿگﻨﺎل ﻫﺎی ورودی و ﺧروجﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣفﻬﻮم داﻣﻨﻪ ،فﺎز و ﺗﺒﺪﯾل فﻮرﯾﻪ و طﯿف فرﮐﺎنسﯽ

•

رفتار سیستمهای اندازهگیری :ارائﻪ ﻣﺪل ﺑرای سﯿستمﻫﺎی انﺪازهگﯿری ،ﻣﺪل ﻣرﺗﺒﻪ  1و  ، 2سﯿستمﻫﺎی دارای چﻨﺪ ورودی

•

آشنایی با وسایل اندازهگیری آنالوگ :جرﯾﺎن ،ﻣقﺎوﻣت ،وﻟتﺎژ

•

آشنایی با تکنیکهای نمونهبرداری و وسایل دیجیتال :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗکﻨﯿکﻫﺎی ﺗقﻮﯾت،فﯿلتر ،انتقﺎل و ثﺒت دادهﻫﺎ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣسگرﻫﺎی
جﺎﺑجﺎﯾﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣسگرﻫﺎی دﻣﺎ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣسگرﻫﺎی فﺸﺎر ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣسگرﻫﺎی سرعت ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣسگرﻫﺎی ﺷتﺎب و ﻟرزهسﻨج
منابع و مراجع:

& Figliola, R. S., and Beasley, D. E. "Theory and Design for Mechanical Measurements" John Wiley
Sons, Inc., 5th Edition, 2011.
Doeblin, E. O., and Manik, D. N. "Measurement Systems: Application and Design" McGraw-Hill,
5th Edition, 2004.
Freund’s, J. E. "Mathematical Statistics with Application" Pearson Education, 7th Edition, 2005.

•
•
•
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طراحی سیستم های کنترل
Control Systems Design

:عنوان درس به فارسی
:عنوان درس به انگلیسی

نوع درس

دروس همنیاز

دروس پیشنیاز

تعداد ساعت

تعداد واحد

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

-

ﮐﻨترل اﺗﻮﻣکﺎنﯿک

48

3
:هدف

 ﭘﯿﺎده سﺎزی و اجزای ﻣﻮرد استفﺎده در سﯿستم ﻫﺎی ﮐﻨترل،ﺗعمﯿﻖ ﻣفﺎﻫﯿم ارائﻪ ﺷﺪه در درس ﮐﻨترل
:سرفصل و رئوس مطالب
 ﺗقﻮﯾت ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ، سﻨسﻮرﻫﺎ، دراﯾﻮرﻫﺎ، عملگرﻫﺎ:آشنایی با اجزای کنترل صنعتی

•

 ﺗقﻮﯾت ﮐﻨﻨﺪه سﻨسﻮر و فﯿلتر آنﺎﻟﻮگ، ﻣقﺪﻣﺎﺗﯽ طراﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ سﺎزی دراﯾﻮر ﻣﻮﺗﻮر:مروری بر الکترونیک

•

 روﺷﻬﺎی، روﺷﻬﺎی طراﺣﯽ ﮐﻨترﻟر ﺑﺎ استفﺎده از روش ﻣکﺎن ﻫﻨﺪسﯽ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ، ﻣروری ﺑر ﻣﺪﻟسﺎزی و روﺷﻬﺎی ﺷﻨﺎسﺎﯾﯽ سﯿستمﻬﺎی ﺧطﯽ:طراحی

•

 و ﺑرنﺎﻣﻪPLC  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ، طراﺣﯽ ﮐﻨترل سﯿستمﻬﺎی زﻣﺎن گسستﻪ، روﺷﻬﺎی طراﺣﯽ ﮐﻨترﻟر در ﺣﻮزه فرﮐﺎ نس،طراﺣﯽ ﮐﻨترﻟر در ﺣﻮزه فرﮐﺎنس
 و ﭘﯿﺎده سﺎزی عملﯽ ﺑر روی ﯾک ﻣﺪار نﯿﻮﻣﺎﺗﯿکI adder نﻮﯾسﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن
:منابع و مراجع
•
•
•
•
•
•
•

Nise, Norman S. Control Systems Engineering. John Wiley & Sons, 2010.
Franklin, Gene F., J. David Powell, and Abbas Emami-Naeini. Feedback Control of Dynamic
Systems. 6th ed. Prentice Hall, 2009.
Astrom, Karl J. and Hagglund Tore, PID Controllers: theory, design, and tuning, 2nd Ed. Instrument
Society of America,1995
Franklin, Gene F., J. David Powell, and Michael L. Workman. Digital Control of Dynamic Systems.
3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997. ISBN: 9780201820546.
Oppenheim, Alan, and George Verghese. Signals, Systems and Inference. Pearson, 2015. ISBN:
9180133943283
Agarwal, Anant, and Jeffrey H. Lang. Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits. San
Mateo, CA: Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, July 2005
Roberge, James K. Operational Amplifiers: Theory and Practice. John Wiley & Sons. 1975.
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رباتیک

عنوان درس به فارسی:

Robotics

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ارﺗعﺎﺷﺎت ﻣکﺎنﯿکﯽ

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اصﻮل طراﺣﯽ رﺑﺎت
سرفصل و رئوس مطالب:
•

بخش اول :ﻣقﺪﻣﻪ و ﻣفﺎﻫﯿم ﭘﺎﯾﻪ در رﺑﺎﺗﯿک

•

بخش دوم :ﺗﻮصﯿفﺎت فضﺎﯾﯽ و ﺗﺒﺪﯾل ﻫﺎ

•

بخش سوم :سﯿﻨمﺎﺗﯿک ﻣستقﯿم و ﻣعکﻮس

•

بخش چهارم :ژاﮐﻮﺑﯿن :سرعت ﻫﺎ و نﯿروﻫﺎی استﺎﺗﯿک

•

بخش پنجم :دﯾﻨﺎﻣﯿک
منابع و مراجع:
Craig, John J. Introduction to robotics: mechanics and control, 3/E. Pearson Education India, 2009.
Spong, Mark W., Seth Hutchinson, and Mathukumalli Vidyasagar. Robot modeling and control. Vol.
3. New York: wiley, 2006.
Sciavicco, Lorenzo, and Bruno Siciliano. Modelling and control of robot manipulators. Springer
Science & Business Media, 2001.

•
•
•
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مبانی هوش محاسباتی

عنوان درس به فارسی:

Computational Intelligence

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ﻣﺤﺎسﺒﺎت عﺪدی

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی عﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮعﯽ و سﯿستم ﻫﺎی فﺎزی
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مبحث اول :ﻣعرفﯽ ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی عﺼﺒﯽ

•

مبحث دوم Perceptron :ﺗک ﻻﯾﻪ ،ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی Feed-Forward

•

مبحث سوم :ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺷعﺎعﯽ

•

مبحث چهارم :ﺧﺎطرات انجمﻨﯽ ،ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی رقﺎﺑتﯽ

•

مبحث پنجم :ﻣعرفﯽ سﯿستم ﻫﺎی فﺎزی

•

مبحث ششم :رواﺑط فﺎزی

•

مبحث هفتم :ﻣتﻐﯿر ﻫﺎی زﺑﺎنﯽ و قﻮاعﺪ فﺎزی

•

مبحث هشتم :سﯿستم ﻫﺎی فﺎزی

•

مبحث نهم :طراﺣﯽ سﯿستم ﻫﺎی فﺎزی

•

مبحث دهم :ﮐﺎرﺑرد ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی عﺼﺒﯽ و ﻣﻨطﻖ فﺎزی در ﮐﻨترل و سﯿستم ﻫﺎی ﻣکﺎﺗرونﯿکﯽ
منابع و مراجع:
Wang, Li-Xin. A course in fuzzy systems and control. Prentice-Hall, Inc., 1996.
Fausett, Laurene V. Fundamentals of neural networks: architectures, algorithms and applications.
Pearson Education India, 2006.
Engelbrecht, Andries P. Computational intelligence: an introduction. John Wiley & Sons, 2007.
Zurada, Jacek M. Introduction to artificial neural systems. Vol. 8. St. Paul: West, 1992.
Haykin, Simon. Neural networks and learning machines, 3/E. Pearson Education India, 2010.
Ross, Timothy J. Fuzzy logic with engineering applications. Vol. 2. New York: Wiley, 2004.
•

دﮐتر ﺑﺎقر ﻣﻨﻬﺎج ،ﻣﺒﺎنتﯽ ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی عﺼﺒﯽ ،انتﺸﺎرات دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿر ﮐﺒﯿر1387 ،

•
•
•
•
•
•
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مبانی دینامیک خودرو

عنوان درس به فارسی:

Fundamentals of Vehicle Dynamics

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

ارﺗعﺎﺷﺎت ﻣکﺎنﯿکﯽ

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣث و ﻣﺒﺎنﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿک ﺧﻮدرو
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه :ﺗﺎرﯾخچﻪ ﺧﻼصﻪ ﺗﻮسعﻪ صﻨعت ﺧﻮدرو ،ﺑﯿﺎن دستﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﻮضﻮع ،جﺎﯾگﺎه و اﻫﺪاف درس

•

مکانیک تایرهای بادی :ﻣختﺼﺎت ،نﯿروﻫﺎ وگﺸتﺎرﻫﺎی ﺗﺎﯾر ،ﻣقﺎوﻣت غلتﺸﯽ ﺗﺎﯾر ،نﯿروی جلﻮﺑری و ﻟﻐزش طﻮﻟﯽ ،نﯿروی ﺗرﻣزی و سرﺧﻮردن،
ﺧﻮاص دورزنﯽ ﺗﺎﯾر ،عملکرد ﺗﺎﯾر روی سطﺢ ﺧﯿس ،ﺧﻮاص سﻮا ری ﺗﺎﯾر ،ﻣﺪل سﺎزی ﺗﺎﯾر ﺑرای ﻣﺒﺤث ﺷﺒﯿﻪ سﺎزی دﯾﻨﺎﻣﯿک ﺧﻮدرو

•

عملکرد ترمزگیری وشتابگیری خودرو :ﻣعﺎدﻻت ﺣرﮐت طﻮﻟﯽ ،نﯿروﻫﺎ و گﺸتﺎورﻫﺎی آئرودﯾﻨﺎﻣﯿک ،سﯿستم انتقﺎل قﺪرت و ﺗعﻮﯾﺾ دنﺪه،
عملکرد ﺗرﻣزگﯿری ،رانﺪﻣﺎن ﺗرﻣزگﯿری ،فﺎصلﻪ ﺗﻮقف ،طراﺣﯽ سﯿستم ﺗرﻣز گﯿری ،سﯿستم ﺗرﻣزگﯿری ﭘﺎد قفل ،سﯿستم ﮐﻨترل رانﺶ ،سﯿستم
اﻟکترونﯿکﯽ ﭘﺎﯾﺪاری

•

راحتی سفر :ﭘﺎسخ انسﺎن ﺑﻪ ارﺗعﺎش ،ﻣعرفﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی راﺣتﯽ سفر و ﮐﺎرﺑرد آن ﻫﺎ ،ﻣقﺪﻣﻪ ای ﺑر ارﺗعﺎﺷﺎت اﺗفﺎقﯽ ،سطﻮح جﺎده ،سﯿستم ﻫﺎی
ﺗعلﯿﻖ ،طراﺣﯽ سﯿستم ﻫﺎی ﺗعلﯿﻖ ،سﯿستم ﻫﺎی ﺗعلﯿﻖ نﯿمﻪ فعﺎل و فعﺎل

•

خصوصیات مانوری :ﻫﻨﺪسﻪ فرﻣﺎن ،ﻫﻨﺪسﻪ آﮐرﻣن ،ﻣعرفﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺎنﻮری و ﮐﺎرﺑرد آن ﻫﺎ ،ﭘﺎسخ ﻣﺎنﺪگﺎر ﺑﻪ ورودی فرﻣﺎن ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺼﻮصﯿﺎت
ﻣﺎنﻮری ﺧﻮدرو ،ﺧﺼﻮصﯿﺎت ﭘﺎسخ گذرا ،ﭘﺎﯾﺪاری جﻬتﯽ ،سﯿستم ﺣلقﻪ ﺑستﻪ رانﻨﺪه-ﺧﻮدرو ،ﻣقﺪﻣﻪای ﺑر سﯿستم ﻫﺎی چﻬﺎر چرخ فرﻣﺎن

•

واژگونی خودرو :واژگﻮنﯽ ﺷﺒﻪ استﺎﺗﯿک ﺧﻮدرو صلب ،واژگﻮنﯽ ﺷﺒﻪ استﺎﺗﯿک ﺧﻮدرو ﻣعلﻖ (ﺗعلﯿﻖ دار) ،ﺣﺎﻟت گذرای غلت ،ﺗجرﺑﻪ ﺗﺼﺎدف

•

تحلیل و مدل سازی کامپیوتری :ﻣعرفﯽ و ﻣقﺎﯾسﻪ چﻨﺪ ﮐﺪﺷﺒﯿﻪ سﺎزی در ﻣﺤﯿط  ، MATLABآﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺪﻟسﺎزی در ﻣﺤﯿط نرم افزار
 CARSIMو ADAMS
منابع و مراجع:
Wong, J. Y., “Theory of Ground Vehicles,” 3rd ed., John Wiley and Sons, Inc., 2000.
Gillespie, J. R., “Fundamentals of Vehicle Dynamics,” Springer Science, 1992.
Jazar R. N., D.L, “Vehicle Dynamics-Theory and Application,” Society of Automotive Engineers,
Inc., 2008.
Milliken, William F. and Milliken, Douglas L., “Race Car Vehicle Dynamics,” Society of
Automotive Engineers, Inc., 1995.

•
•
•
•
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دینامیک سامانه های فضایی

عنوان درس به فارسی:

Spacecraft Dynamics

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

3

48

دﯾﻨﺎﻣﯿک ﺗخﺼﺼﯽ

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ فضﺎﭘﯿمﺎﻫﺎ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾت ﻫﺎ و ﺗﺎرﯾخچﻪ علﻮم و فﻨﺎوری فضﺎﯾﯽ ،سﯿﻨمﺎﺗﯿک و دﯾﻨﺎﻣﯿک ﺣرﮐت ﻣﺪاری فضﺎﭘﯿمﺎ و سمت آن
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مبحث اول :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ علﻮم و فﻨﺎوری فضﺎﯾﯽ

•

مبحث دوم :جﺎﯾگﺎه علﻮم و فﻨﺎوری فضﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر

•

مبحث سوم :ﻣکﺎنﯿک ﻣﺪار ﻫﺎی فضﺎﯾﯽ

•

مبحث چهارم :سﯿﻨمﺎﺗﯿک سﯿستم ﻫﺎی فضﺎﯾﯽ

•

مبحث پنجم :دﯾﻨﺎﻣﯿک سﯿستم ﻫﺎی فضﺎﯾﯽ

•

مبحث ششم :زﯾر سﯿستم ﺗعﯿﯿن سمت و ﻣﺪار

•

مبحث هفتم :زﯾر سﯿستم ﮐﻨترل سمت و ﻣﺪار

•

مبحث هشتم :ﻣﻬﻨﺪسﯽ سﯿستم و استﺎنﺪارد ﻫﺎی فضﺎﯾﯽ ،درﺧت فﻨﺎوری

منابع و مراجع:
Sidi, Marcel J. Spacecraft dynamics and control: a practical engineering approach. Vol. 7. Cambridge
university press, 1997.

•
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عنوان درس به فارسی:

کارگاه طراحی و ساخت اجزا ماشین
Design and Manufacturing of Machine Components

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

ﮐﺎرگﺎه ﻣﺎﺷﯿن اﺑزار  ،1طراﺣﯽ اجزا 2

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ فرآﯾﻨﺪﻫﺎی طراﺣﯽ و سﺎﺧت اجزا ﻣختلف ﻣﺎﺷﯿن از قﺒﯿل ﺷفت ،چرﺧﺪنﺪه ،ﺑﺎداﻣک و ....
سرفصل و رئوس مطالب:
•

جلسه اول :انتخﺎب ﯾک سﺎﻣﺎنﻪ ﻣکﺎنﯿکﯽ ﺑرای طراﺣﯽ و سﺎﺧت :اﯾن سﺎﻣﺎنﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ گﻮنﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﺑردارنﺪه اجزاء ﻣختلف ﻣﺎﺷﯿن از قﺒﯿل
ﺷفت ،چرﺧﺪنﺪه ،ﭘﻮﻟﯽ ،ﯾﺎﺗﺎقﺎن و ...ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ عﻨﻮان نمﻮنﻪای از اﯾن سﺎﻣﺎنﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ گﯿرﺑکسﻫﺎ اﺷﺎره ﮐرد.

•

جلسه دوم :ﺧﺸن ﺗراﺷﯽ ﺷفتﻫﺎی ﻣﻮجﻮد در سﺎﻣﺎنﻪ ﻣکﺎنﯿکﯽ انتخﺎﺑﯽ ﺑﺎ استفﺎده از دستگﺎه ﺗراش.

•

جلسه سوم :ﭘرداﺧتکﺎری ﺷفتﻫﺎی ﻣﻮجﻮد در سﺎﻣﺎنﻪ ﻣکﺎنﯿکﯽ انتخﺎﺑﯽ ﺑﺎ استفﺎده از دستگﺎه ﺗراش.

•

جلسه چهارم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ نﺤﻮه سﺎﺧت چرﺧﺪنﺪه سﺎده ﺑﺎ استفﺎده از دستگﺎه فرز و ﺷروع ﺑﻪ سﺎﺧت چرﺧﺪنﺪهﻫﺎی سﺎده سﺎﻣﺎنﻪ انتخﺎﺑﯽ.

•

جلسه پنجم :ﺗکمﯿل ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری چرﺧﺪنﺪهﻫﺎی سﺎده سﺎﻣﺎنﻪ انتخﺎﺑﯽ.

•

جلسه ششم :ﺗکمﯿل ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری چرﺧﺪنﺪهﻫﺎی سﺎده سﺎﻣﺎنﻪ انتخﺎﺑﯽ.

•

جلسه هفتم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ نﺤﻮه سﺎﺧت چرﺧﺪنﺪه ﻣﺎرﭘﯿچ ﺑﺎ استفﺎده از دستگﺎه فرز و ﺷروع ﺑﻪ سﺎﺧت چرﺧﺪنﺪهﻫﺎی ﻣﺎرﭘﯿچ سﺎﻣﺎنﻪ انتخﺎﺑﯽ.

•

جلسه هشتم :ﺗکمﯿل ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری چرﺧﺪنﺪهﻫﺎی ﻣﺎرﭘﯿچ سﺎﻣﺎنﻪ انتخﺎﺑﯽ.

•

جلسه نهم :ﺗکمﯿل ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری چرﺧﺪنﺪهﻫﺎی ﻣﺎرﭘﯿچ سﺎﻣﺎنﻪ انتخﺎﺑﯽ.

•

جلسه دهم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ نﺤﻮه سﺎﺧت ﺑﺎداﻣک ﺑﺎ استفﺎده از دستگﺎه فرز و ﺷروع ﺑﻪ سﺎﺧت ﺑﺎداﻣکﻫﺎی سﺎﻣﺎنﻪ ﻣکﺎنﯿکﯽ انتخﺎﺑﯽ.

•

جلسه یازدهم :ﺗکمﯿل ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری ﺑﺎداﻣکﻫﺎی سﺎﻣﺎنﻪ انتخﺎﺑﯽ.

•

جلسه دوازدهم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ نﺤﻮه ﻣﻮنتﺎژ اجزاء ﺑر روی ﺷفت ﺑﺎ استفﺎده از ﺧﺎر و ﭘﯿﺎدهسﺎزی آن در راﺑطﻪ ﺑﺎ اجزاء سﺎﻣﺎنﻪ ﻣکﺎنﯿکﯽ انتخﺎﺑﯽ.

•

جلسه سیزدهم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ نﺤﻮه ﻣﻮنتﺎژ اجزاء ﺑر روی ﺷفت ﺑﺎ استفﺎده از انﻮاع ﻣختلف انطﺒﺎقﺎت و ﭘﯿﺎدهسﺎزی آن در راﺑطﻪ ﺑﺎ اجزاء سﺎﻣﺎنﻪ ﻣکﺎنﯿکﯽ
انتخﺎﺑﯽ.

•

جلسه چهاردهم :ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری اجزاء ﺗﺸکﯿل دﻫﻨﺪه ﭘﻮستﻪ سﺎﻣﺎنﻪ ﻣکﺎنﯿکﯽ انتخﺎﺑﯽ ﺑﺎ استفﺎده از دستگﺎهﻫﺎی فرز و سﻨگ.
منابع و مراجع:

Shaw, Milton Clayton, and J. O. Cookson. Metal cutting principles. Vol. 2. New York: Oxford
university press, 2005.
Boothroyd, Geoffrey. Fundamentals of metal machining and machine tools. Vol. 28. Crc Press, 1988.
Trent, Edward Moor, and Paul K. Wright. Metal cutting. Butterworth-Heinemann, 2000.
Armarego, E. J. A., and Robert Hallowes Brown. "The machining of metals." PRENTICE-HALL
INC, ENGLEWOOD CLIFFS, N. J., 1969, 437 P (1969).
;Krar, Stephen F., James William Oswald, and JE St Amand. Technology of machine tools. Toronto
New York: McGraw-Hill Company of Canada, 1969.
Shaw, Milton Clayton, and J. O. Cookson. Metal cutting principles. Vol. 2. New York: Oxford
university press, 2005.

•
•
•
•
•
•
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عملیات حرارتی

عنوان درس به فارسی:

Heat Treatment

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

علم ﻣﻮاد ،انتقﺎل ﺣرارت 1

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣختلف عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ فﻮﻻد و آﻟﯿﺎژ ﻫﺎی دﯾگر
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مبحث اول :سﺎﺧتمﺎن درونﯽ و ﺧﻮاص فلزات. ،جﻮانﻪزنﯽ و رﺷﺪ ،ﻣروری ﺑر نفﻮذ (دﯾفﯿﻮژن) ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒلﻮر ﻣجﺪد  ،دﯾﺎگرام آﻫن و ﮐرﺑن ،استﺤﺎﻟﻪ
ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺎرﺗﻨزﯾتﯽ ،دﯾﺎگراﻣﻬﺎی  C.C.T ،T.T.Tو عﻮاﻣل ﻣؤثر ﺑر آنﻬﺎ

•

مبحث دوم :روﺷﻬﺎی ﻣختلف عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ ﺷﺎﻣل( آنﯿل ﮐردن ،نرﻣﺎﻟﻪ ﮐردن ،سخت ﮐردن ،ﺗمپر ﮐردن ،ﻣﺎرﺗمپرﯾﻨگ ،آستمپرﯾﻨگ) ،عملﯿﺎت
سخت ﮐردن سطﺤﯽ ﺷﺎﻣل :نﯿترﯾﺪه ﮐردن ،ﮐرﺑﻮره ﮐردن ،ﮐرﺑﻮنﯿترﯾﺪه ﮐردن ،سخت ﮐردن اﻟقﺎئﯽ و ﺷعلﻪای) ،سختﯽﭘذﯾری (آزﻣﺎﯾﺶ جﻮﻣﯿﻨﯽ)،
ﻣﺤﯿطﻬﺎی سردﮐﻨﻨﺪه

•

مبحث سوم :اثر عﻨﺎصر آﻟﯿﺎژی ﺑر قﺎﺑلﯿت سختﯽﭘذﯾری ،آﺷﻨﺎئﯽ ﺑﺎ دﯾﺎگراﻣﻬﺎی  C.C.T ،T.T.Tفﻮﻻدﻫﺎی ﻣختلف و طرز استفﺎده از آنﻬﺎ

•

مبحث چهارم :عملﯿﺎت ﺗکمﯿل سطﺢ ﭘس از عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ( ﺑرطرف ﮐردن اﮐسﯿﺪﻫﺎ ،گرﯾسزدائﯽ ،ﺗﺎبگﯿری ،ﮐﻨترل ﮐﯿفﯿت)

•

مبحث پنجم :عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ قطعﺎت ﻣتﺪاول(چرخ دنﺪهﻫﺎ ،فﻨرﻫﺎ ،قﺎﻟﺒﻬﺎ)

•

مبحث ششم :عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ در راﺑطﻪ ﺑﺎ جﻮﺷکﺎری ،عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ در راﺑطﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردگﯽ ،عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ قطعﺎت سرد و گرم نﻮرد ﺷﺪه

•

مبحث هفتم :عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ آﻟﯿﺎژﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿم ،عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ چﺪنﻬﺎ ،فﻮﻻدﻫﺎی اﺑزار ،ﻣس و آﻟﯿﺎژﻫﺎی آن
منابع و مراجع:
•

گلعذار ،اصﻮل عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اصفﻬﺎن

•

ﺗﻮﯾسرﮐﺎنﯽ ،اصﻮل علم ﻣﻮاد ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اصفﻬﺎن
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عنوان درس به فارسی:

تکنولوژی روشهای جوشکاری
Welding Technology

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

علم ﻣﻮاد

انتقﺎل ﺣرارت ( 1پ /ه)

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
درس ﺗکﻨﻮﻟﻮژی روﺷﻬﺎی جﻮﺷکﺎری ﺑﻪ ﻣﻨظﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣفﺎﻫﯿم اسﺎسﯽ اﯾن ﺗکﻨﻮﻟﻮژی ﺑعﻨﻮان ﻣﻬمترﯾن و ﭘرﮐﺎرﺑردﺗرﯾن ﺗکﻨﻮﻟﻮژی اﯾجﺎد اﺗﺼﺎل ﺑﯿن
قطعﺎت صﻨعتﯽ ارائﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مبحث اول :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ جﻮﺷکﺎری و ﻣفﺎﻫﯿم اسﺎسﯽ آن

•

مبحث دوم :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗئﻮری قﻮس اﻟکترﯾکﯽ

•

مبحث سوم :روش جﻮﺷکﺎری اﻟکترود دستﯽ و ﮐﺎرﺑرد اﻟکترودﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﺪار ﻣختلف

•

مبحث چهارم :آﺷﻨﺎئﯽ ﺑﺎ فﻮﻻد ﻫﺎ و وﯾﮋه گﯽ ﻫﺎی فﻮﻻدﻫﺎی ﻣﻨﺎسب ﺑرای جﻮﺷکﺎری

•

مبحث پنجم :انتقﺎل ﺣرارت در ﺣﻮزه جﻮش

•

مبحث ششم :ﻣتﺎﻟﻮرژی جﻮش ،ﺗعﯿﯿن سﺎﺧتﺎر فلز جﻮش و ﻣﻨطقﻪ ﻣتﺎثر از ﺣرارت جﻮش ()HAZ

•

مبحث هفتم :ﻣفﻬﻮم قﺎﺑلﯿت جﻮﺷکﺎری

•

مبحث هشتم :عﯿﻮب ﺗکﻨﯿکﯽ و عﯿﻮب ﻣتﺎﻟﻮرژﯾکﯽ جﻮﺷﻬﺎ

•

مبحث نهم :ﺗرک ﺧﻮردگﯽ ﻫﺎی جﻮﺷﯽ(انجمﺎدی ،ﻫﯿﺪرژنﯽ)

•

مبحث دهم :ﺗﻨﺸﻬﺎی ﭘسمﺎنﺪ و اعﻮجﺎج ﻫﺎی جﻮﺷﯽ

•

مبحث یازدهم :آﺷﻨﺎئﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزرسﯽ جﻮش و  WPSو PQR

•

مبحث دوازدهم :آﺷﻨﺎئﯽ ﺑﺎ اصﻮل طراﺣﯽ اﺗﺼﺎﻻت جﻮﺷﯽ
•

منابع و مراجع:

• اﯾرج ستﺎرﯾفر ،ﻣﺒﺎنﯽ ﻣﻬﻨﺪسﯽ جﻮش1398 ،
Cary, Howard B., and Scott C. Helzer. Modern welding technology. Vol. 6. Upper Saddle River, NJ:
Prentice-Hall, 1979.

•
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طراحی و ساخت قالب پرس

عنوان درس به فارسی:

Press Die Design

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

علم ﻣﻮاد ،طراﺣﯽ قﯿﺪوﺑﻨﺪﻫﺎ

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ انﻮاع روش ﻫﺎی ﭘرسکﺎری ورق در ﺗﻮﻟﯿﺪ قطعﺎت صﻨعتﯽ و انﻮاع ﭘرس ﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺤﺎسﺒﺎت  ،طراﺣﯽ و ﺗﻬﯿﻪ نقﺸﻪ ﻫﺎی سﺎﺧتﯽ قﺎﻟﺒﻬﺎی
ﺑرش  ،ﺧم  ،فرم و ﮐﺸﺶ عمﯿﻖ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مبحث اول :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ فراﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷکل دﻫﯽ فلزات ﮐﻪ نﯿﺎز ﺑﻪ قﺎﻟب دارنﺪ

•

مبحث دوم :ﺗعﺎرﯾف ،ﮐﺎرﺑرد ،ﻣﺤسﻨﺎت و ﻣعﺎﯾب ﭘرسکﺎری ،طﺒقﻪ ﺑﻨﺪی عملﯿﺎت ﭘرسکﺎری ورق

•

مبحث سوم :انﻮاع ﭘرس ﻫﺎ ،انتخﺎب ﭘرس

•

مبحث چهارم :ﺗئﻮری قﺎﻟب ﻫﺎی ﺑرش ﺷﺎﻣل(ﮐلﯿرانس قﺎﻟب ،سطﻮح ﺑرش ،ﻣﺤﺎسﺒﻪ نﯿروی ﺑرش ،روﺷﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ نﯿرو ،نﯿروی ﺑﯿرون انﺪاز)

•

مبحث پنجم :ﻣعﯿﺎر طراﺣﯽ و طراﺣﯽ اجزاء قﺎﻟب ﺑرش

•

مبحث ششم :نقﺸﻪ ﮐﺸﯽ قﺎﻟب ،روﺷﻬﺎی سﺎﺧت قﺎﻟب

•

مبحث هفتم :ﺗئﻮری ﺧم ،ﭘﺎراﻣترﻫﺎی ﺧمکﺎری ،انﻮاع عملﯿﺎت و قﺎﻟﺒﻬﺎی ﺧمکﺎری ،ﺑرگﺸت فﻨری

•

مبحث هشتم :نﯿروﻫﺎی ﺧمکﺎری ،اجزاء استﺎنﺪارد قﺎﻟﺒﻬﺎی ﺧم ،طراﺣﯽ قﺎﻟب ﺧم

•

مبحث نهم :انﻮاع قﺎﻟﺒﻬﺎی فرم ،ﻣﺤﺪودﯾت در عمﻖ ،طراﺣﯽ قﺎﻟﺒﻬﺎی فرم

•

مبحث دهم :آنﺎﻟﯿز ﮐﺸﺶ عمﯿﻖ استﻮانﻪ ای ،ﭘﺎراﻣترﻫﺎی ﮐﺸﺶ عمﯿﻖ ،عﯿﻮب قطعﺎت

•

مبحث یازدهم :طرح عملﯿﺎت سﺎﺧت ظرف استﻮانﻪ ای ،ﺗعﯿﯿن ﺗعﺪاد ﻣراﺣل ﮐﺸﺶ

•

مبحث دوازدهم :ﻣﺤﺎسﺒﻪ نﯿروی ﮐﺸﺶ ،اجزاء قﺎﻟﺒﻬﺎی ﮐﺸﺶ عمﯿﻖ ،طراﺣﯽ قﺎﻟﺒﻬﺎی ﮐﺸﺶ عمﯿﻖ

•

مبحث سیزدهم :ﭘروژه :طراﺣﯽ و ارائﻪ نقﺸﻪ ﻫﺎی سﺎﺧتﯽ قﺎﻟب
منابع و مراجع:
Techniques of Press Working Sheet Metal; D.F.Eary – E.A.Feed
Metal Forming Handbook; Goppingen
Die Design Handbook; F.W.Wilson; SM
Metals Hand book; vol.4, Forming, ASM

•
•
•
•
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تکنولوژی آلتراسونیک
Ultrasonic Engineering

:عنوان درس به فارسی
:عنوان درس به انگلیسی

نوع درس

دروس همنیاز

دروس پیشنیاز

تعداد ساعت

تعداد واحد

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

-

ارﺗعﺎﺷﺎت ﻣکﺎنﯿکﯽ

32

2
:هدف

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗکﻨﻮﻟﻮژی آﻟتراسﻮنﯿک
:سرفصل و رئوس مطالب
 ﻣزاﯾﺎ و ﻣعﺎﯾب، ﻣﺎﻫﯿت فرآﯾﻨﺪ ﻫﺎی آﻟتراسﻮنﯿک، ﻣقﺪﻣﻪ و ﺗﺎرﯾخچﻪ:مبحث اول

•

)Whistle , Electro-Strictive ,Mangneto-Strictive( اﻣﻮاج آﻟتراسﻮنﯿک و ﺗئﻮری آن و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮج آﻟتراسﻮنﯿک:مبحث دوم

•

 ﺗراﺷکﺎری ﻣﻮاد ﺗرد، ﺑرﺷکﺎری، سﻮراﺧکﺎری، Sewing and Soldering ، ﮐﺎرﺑرد ﻫﺎی صﻨعتﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻟتراسﻮنﯿک(جﻮﺷکﺎری:مبحث سوم

•

 ﺗﺎثﯿر آن در فرآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری،) ﮐﺸﺶ سﯿم، ﮐﺸﺶ عمﯿﻖ، رﯾختﻪ گری ﭘﯿﻮستﻪ، ﺗﺎثﯿر آن در فرآﯾﻨﺪ ﻫﺎی فرم دﻫﯽ(آﻫﻨگری،و سخت
، اﺗﻮﻣﺎسﯿﻮن و ﻣتﺎﻟﻮرژی ﭘﻮدر،)EDM ,ECM( ﺗﺎثﯿر آن روی فرآﯾﻨﺪ ﻫﺎی غﯿر سﻨتﯽ،) سﻨگ زنﯽ، فرزﮐ ﺎری، ﺗراﺷکﺎری،سﻨتﯽ(سﻮراخ ﮐﺎری
،) ﭘراﮐﻨﺪگﯽ ﮐﻮﻻﯾﺪی، گﺎززداﯾﯽ، انﺤﻼل، ﺗعلﯿﻖ، ﻣﻮاد سمﯽ، ﺗﺎثﯿر آن روی فرآﯾﻨﺪ ﻫﺎی فﯿزﯾکﯽ و ﺷﯿمﯿﺎﯾﯽ( واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﯿمﯿﺎﯾﯽ،ﻣﻬﻨﺪسﯽ سطﺢ
) ﺗمﯿزﮐﺎری قطعﺎت ﭘﯿچﯿﺪه، ﺗمﯿزﮐﺎری ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺗجﻬﯿزات در صﻨﺎﯾﻊ نفتﯽ و ﭘتروﺷﯿمﯿﺎﯾﯽ،ﺗﺎثﯿر آن روی فرآﯾﻨﺪ ﻫﺎی روﮐﺶ زنﯽ
 ﮐﺎرﺑرد ﻫﺎی داروﯾﯽ:مبحث چهارم

•

 ﮐﺎرﺑرد ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی:مبحث پنجم

•

 ﮐﺎرﺑرد ﻫﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ:مبحث ششم

•

:منابع و مراجع
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

McGeough, J. A. " Advanced Methods of Machining" Chapman and Hall Ltd. , U.K.,1988
Benedict, G. F. "Nontraditional Manufacturing Processes" Marcel Dekker Inc., USA,1987.
Machining Data Handbook, 3rd Edition, Vol. 2, Machining Data Centre (MDC), USA,1980
Tools and Manufacturing Engineering Handbook, Society of Manufacturing Engineering, USA
Geng, Hwaiyu, and P. E. CMfgE. Manufacturing engineering handbook. McGraw-Hill Education,
2016.
Snoeys, R. - Staelens, F. - Dekeyser, W. "Current Trends in Non-Conventional Material Removal
Processes" Annals of the CIRP, Vol. 35/ 2/ 1986
Abdullah, A. "Electrophysical Processes" M.Sc. Lecture Notes, Tarbiat Modarres Univ., Tehran,
1992
Frederick Julian, R. "Ultrasonic Engineering" John WileySons Inc., USA, 1965
Malloy, Elizabeth J., Katie L. Miller, and Ellen A. Eisen. "Rectal cancer and exposure to
metalworking fluids in the automobile manufacturing industry." Occupational and environmental
medicine 64.4 (2007): 244-249.
Norio Taniguchi "Current State and Future Trends of Ultra-precision Machining and Ultra-fine
Material Processing" Annals of the CIRP,Vol. 32/ 2/ 1983
Hassan El-Hofy "Advanced Machining Processes - Nontraditional and Hybrid Machining Processes"
Production Engineering Department, Alexandria University, Egypt, McGraw-Hill, 2005
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عنوان درس به فارسی:

کارگاه ساخت قالبها و قیود
Jig , Fixture & Mold Fabrication Workshop

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

طراﺣﯽ قﯿﺪوﺑﻨﺪﻫﺎ ،طراﺣﯽ و سﺎﺧت قﺎﻟب ﭘرس

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ عملﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣث و روش ﻫﺎی سﺎﺧت قﺎﻟب و قﯿﺪ و ﺑﻨﺪ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

انجﺎم ﭘروژه سﺎﺧت قﺎﻟب و قﯿﺪ و ﺑﻨﺪ در قﺎﻟب ﮐﺎر گروﻫﯽ

منابع و مراجع:

Jig & Fixtures Design Manual , P.H. Joshi , Mc Graw-Hill,2010

•
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عنوان درس به فارسی:

آز طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
CAD-CAM Lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

1

48

-

دروس همنیاز
طراﺣﯽ و سﺎﺧت ﺑﻪ ﮐمک ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗر و
ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﮐﻨترل عﺪدی

نوع درس
ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اصﻮل طراﺣﯽ و سﺎﺧت ﺑﻪ ﮐمک ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗر

سرفصل و رئوس مطالب:
•

آموزش کار با نرم افزار :آﻣﻮزش ﻣﺪﻟساﺎزی و ساﺎﺧت ﺑﺎ اساتفﺎده از نرم افزار  ،CATIAآﻣﻮزش ﻣﺪﻟساﺎزی و ساﺎﺧت ﺑﺎ اساتفﺎده از نرم افزار
 ،SolidWorksآﻣﻮزش ﺑرنﺎﻣﻪ نﻮﯾسﯽ ﺑﺎ  Cو C#

منابع و مراجع:
•
•

،ﻣﺤمﺪ ﺣسﯿن صﺎدقﯽ ،اﺣسﺎن ﺷکﻮری CAD/CAM/CAE
 ،ﻣﻨﻮچﻬر رﻫﯽ ،ﻣﺤسن ﺷﺎﮐری CAD/CAM/CAE
Ibrahim Zeid ،CAD/CAM:Theory And Practice, Second Edition

•
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عنوان درس به فارسی:

کارگاه ماشینهای کنترل عددی
CNC Workshop

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

1

48

-

دروس همنیاز
طراﺣﯽ و سﺎﺧت ﺑﻪ ﮐمک ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗر و
ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﮐﻨترل عﺪدی

نوع درس
ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:

•

ﺑرنﺎﻣﻪ نﻮﯾسﯽ ﺑرای قطعﺎت  2و  2.5ﻣﺤﻮر و اﺷکﺎل عمﻮﻣﯽ  3ﻣﺤﻮر ﻣﺎنﻨﺪ نﯿم ﮐره

•

ﺷﻨﺎﺧت ﮐﺎفﯽ داﺷتن ازقﺎﺑلﯿت ﻫﺎی دستگﺎه (ﻣﺎﺷﯿن وﺑخﺼﻮص ﮐﻨترﻟر)

•

فعﺎﻟﯿت ﻫﺎی ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ اﭘراﺗﻮری دستگﺎه ﺷﺎﻣل:رفرنس ﮐردن ﻣﺎﺷﯿن ،ست ﮐردن قطعﻪ ﮐﺎر ،وارد ﮐردن اطﻼعﺎت اﺑزار و ...

• ﺷﻨﺎﺧت اﺑزارﻫﺎ از نظر ﮐﺎرﺑرد وﻫﻨﺪسﻪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐر است آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑر اسﺎس ﮐﻨترﻟر siemense 808Dصﻮرت ﻣﯿگﯿرد.
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مبحث اول :ﺷﻨﺎﺧت دستگﺎه و قسمت ﻫﺎی ﻣختلف آن و سﯿستم ﻣختﺼﺎﺗﯽ دستگﺎه

•

مبحث دوم :ﺷﻨﺎﺧت ﮐﻨترﻟر(ﺷﻨﺎﺧت ﭘﻨل و قﺎﺑلﯿت ﻫﺎ )

•

مبحث سوم :رفرنس ﮐردن ﻣﺎﺷﯿن

•

مبحث چهارم :ست ﮐردن قطعﻪ ﮐﺎر و ﺷﻨﺎﺧت اﺑزار ﻫﺎی ﻣرﺑﻮطﻪ

•

مبحث پنجم :ﺗعرﯾف اﺑزار و وارد ﮐردن اطﻼعﺎت آن ﺑﻪ دستگﺎه

•

مبحث ششم :عﯿب ﯾﺎﺑﯽ ﺑرنﺎﻣﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ آن در ﮐﻨترﻟر

منابع و مراجع:
Wicaksono, Hosea Nico, et al. "RETROFIT MESIN CNC EDULATHE DENGAN CONTROLLER
SINUMERIK 808D." IMDeC (2020): 229-236.
Siemense Sinumerik 808D operation manual

•
•

کارشناسی مهندسی مکانیک 102 /

ماشین ابزار تولیدی

عنوان درس به فارسی:

Production Machine Tools

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2

32

ﻣکﺎنﯿک ﺑرش فلزات

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿن اﺑزار و روﺷﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ انﺒﻮه قطعﺎت ﻣکﺎنﯿکﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مبحث اول  :ﺗراﺷکﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪی

•

مبحث دوم :ﻣﺎﺷاﯿﻨﻬﺎی چرخ دنﺪه ﺗراش( چرخ دنﺪهﻫﺎی ساﺎده ،ﻣﺎرﭘﯿچ ،عمﻮدی و ﺣلزونﯽ ،چرخ دنﺪهﻫﺎی ﻣخروط ،چرخ ﺷاﺎنﻪ ،ساﻨگ زنﯽ
و ﭘرداﺧت سطﺢ دنﺪانﻪﻫﺎ)

•

مبحث سوم :ﻣﺎﺷﯿن ﻫﺎی ﺧﺎنﮐﺸﯽ

•

مبحث چهارم :سﻨگزنﯽ ﺧزﺷﯽ

•

مبحث پنجم :ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری سراﻣﯿک ﻫﺎ

•

مبحث ششم :روﺷﻬﺎی ﻣختلف ﺗﻮﻟﯿﺪ انﺒﻮه انﻮاع ﭘﯿچﻬﺎ و ﻣﻬره ﻫﺎ

•

مبحث هفتم :روش ﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری و ﭘرداﺧت قطعﺎت دقﯿﻖ( ﻫﻮنﯿﻨگ ،ﻟپﯿﻨگ ،روﺷﻬﺎی دﯾگر)

•

مبحث هشتم :ﺧطﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﮐﺎر

•

مبحث نهم :نمﻮنﻪ سﺎزی سرﯾﻊ

منابع و مراجع:
•

رﮐس ﻣﯿلر ،دانﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری  ،سﻪ جلﺪ
Tschätsch, Heinz. Applied machining technology. Springer Science & Business Media, 2010.
Joshi, Prakash Hiralal. Machine Tools Handbook: design and operation. McGraw-Hill Education,

•
•
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عنوان درس به فارسی:

تست غیرمخرب
NonDestructive Test

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2
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ﺗکﻨﻮﻟﻮژی جﻮﺷکﺎری ،علم ﻣﻮاد

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ انﻮاع روش ﻫﺎی ﺗست ﻫﺎی غﯿر ﻣخرب و اصﻮل آنﻬﺎ
سرفصل و رئوس مطالب:

• جلسﻪ اول -ﻣقﺪﻣﻪ ای ﺑر روش ﻫﺎی غﯿرﻣخرب
• جلسﻪ دوم -آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ عﯿﻮب در روش ﻫﺎی ﻣختلف ﺗﻮﻟﯿﺪ
• جلسﻪ سﻮم -آزﻣﻮن ﻫﺎی چﺸمﯽ ،استفﺎده از اﺑزار ﻣﻨﺎسب ازرسﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻮروسکﻮپ
• جلسﻪ چﻬﺎرم -ﺑﺎزرسﯽ ﺑﺎ استفﺎده از ﻣﺎﯾعﺎت نﺎفذ
• جلسﻪ ﭘﻨجم -ﺑﺎزرسﯽ ﺑﻪ روش ذرات ﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ
• جلسﻪ ﺷﺸم -ﮐﺎرﺑرد آنﺎﻟﯿز ﻣﺪل ارﺗعﺎﺷﯽ در ﺗﺸخﯿص عﯿﻮب
• جﺎسﻪ ﻫفتم -اداﻣﻪ ﮐﺎرﺑرد ﻣﺪل ارﺗعﺎﺷﯽ در ﺗﺸخﯿص عﯿﻮب
• جلسﻪ ﻫﺸتم -آزﻣﻮن ﻣﯿﺎن ﺗرم
• ﺣلسﻪ نﻬم -استفﺎده از انتﺸﺎر اﻣﻮاج فراصﻮت در ﺗﺸخﯿص عﯿﻮب در ﻣﻮاد
• جلسﻪ دﻫم -اداﻣﻪ استفﺎده از انتﺸﺎر اﻣﻮاج فراصﻮت در ﺗﺸخﯿص عﯿﻮب در ﻣﻮاد
• جلسﻪ ﯾﺎزدﻫم -ﮐﺎرﺑرد روش ادی ﮐﺎرنت در ﺗﺸخﯿص عﯿﻮب سطﺤﯽ در فلزات
• جلسﻪ دوازدﻫم -اداﻣﻪ ﮐﺎرﺑرد روش ادی ﮐﺎرنت در ﺗﺸخﯿص عﯿﻮب سطﺤﯽ در فلزات
• جلسﻪ سﯿزدﻫم -روش رادﯾﻮگرافﯽ در ﺗﺸخﯿص عﯿﻮب
• جلسﻪ چﻬﺎدﻫم -اداﻣﻪ روش رادﯾﻮگرافﯽ در ﺗﺸخﯿص عﯿﻮب
• جلسﻪ ﭘﺎنزدﻫم -اداﻣﻪ روش رادﯾﻮگرافﯽ در ﺗﺸخﯿص عﯿﻮب
• جلسﻪ ﺷﺎنزدﻫم -آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ استﺎنﺪاردﻫﺎی راﯾج در آزﻣﻮن ﻫﺎی غﯿرﻣخرب
منابع و مراجع:
Metal Casting: A Sand Casting Manual for the Small Foundry, Vol. 1, Stephen D. Chastain,
Chastain Publishing, Year: 2003, ISBN: 0970220324,9780970220325
Metal Casting: A Sand Casting Manual for the Small Foundry, Volume 2, Steve Chastain, Stephen D.
Chastain, Chastain Publishing, Year: 2004, ISBN: 970220332,9780970220332

•
•
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آز تست غیرمخرب

عنوان درس به فارسی:

NonDestructive test Lab

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

-

ﺗست غﯿرﻣخرب (پ /ه)

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
فراگﯿری ﺗجرﺑﯽ اجرای آزﻣﻮن ﻫﺎی غﯿرﻣخرب ﺑﻪ ﻣﻨظﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿفﯽ قطعﺎت ﻣﻬﻨﺪسﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ عﯿﻮب قطعﺎت در فرآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬره ﺑرداری

•

آزمایش :1روش ﻫﺎی چﺸمﯽ

•

آزمایش  :2آزﻣﻮن اﻟتراسﻮنﯿک

•

آزمایش  :3آزﻣﻮن ادی ﮐﺎرنت

•

آزمایش  :4آزﻣﻮن ذرات ﻣﻐﻨﺎطﯿسﯽ

•

آزمایش  :5آزﻣﻮن ﻣﺎﯾعﺎت نﺎفذ

منابع و مراجع:
•

اﺣمﺪی نجف آﺑﺎدی ،ﻣﻬﺪی ،دستﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه ﺗست غﯿرﻣخرب ،دانﺸکﺪه ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣکﺎنﯿک ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر.
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عنوان درس به فارسی:

اصول ریخته گری
Principles of Metals Casting

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2
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علم ﻣﻮاد

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اصﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﻣذاب رﯾختﻪگری و ﻣﻨجمﺪ ﮐردن فلزات ﺑﻪ ﻣﻨظﻮر ﺣﺼﻮل ﺑﻪ قطعﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣکﺎنﯿکﯽ ﻣﻨﺎسب
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه بر صنعت ریختهگری :ﻣقﺪﻣﻪ ﺑر صﻨعت رﯾختﻪگری

•

ذوب فلزات :ﺗرﮐﯿب آﻟﯿﺎژﻫﺎ ،اسﺎس ﻣتﺎﻟﻮرژﯾکﯽ ذوب ،عملﯿﺎت ذوب ،ﮐﺎرﺑرد ﻣتﺎﻟﻮرژی

•

خواص فیزیکی و ریختهگری فلزات مایع :ﺧﻮاص فﯿزﯾکﯽ ،ﺧﻮاص ﺷﯿمﯽ فﯿزﯾکﯽ ،ﺧﻮاص رﯾختﻪگری ،آﻟﯿﺎژﻫﺎی رﯾختﻪگری و نﻮردی

•

گازها و فلزات :ﺷاﯿمﯽ فﯿزﯾک ساﯿساتمﻬﺎی فلز -گﺎز ،ﻣﻮارد عملﯽ ساﯿساتمﻬﺎی فلز -گﺎز ،ﺧﺎرج ﮐردن گﺎز از فلز ﻣﺎﯾﻊ ،گﺎزﻫﺎ و ساﺎﺧتمﺎن
فلزات ،گﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاص فلزات

•

انجماد :ﺗﺒلﻮر ،ﺷراﯾط ﺗعﺎدﻟﯽ ،ﺷراﯾط غﯿرﺗعﺎدﻟﯽ

•

انجماد در تغذیه :ﻣﺸااخﺼااﺎت ﺗعذﯾﻪ آﻟﯿﺎژﻫﺎ ،نفﻮذ ﻫﻨﺪسااﯽ در انجمﺎد ،زﻣﺎن انجمﺎد و قﺎنﻮن ﮐﻮرﯾﻨﻮ ،روﺷااﻬﺎی ﺗﻐذﯾﻪ ،ﺣرارت و ساارعت
رﯾختﻪگری ،طرح و عمل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐذﯾﻪ ،ﻣﺤﺎسﺒﺎت ﻣﺪول قطعﻪ ،ﺗﻐﯿﯿرات در طرح ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐذﯾﻪ ،رانﺪﻣﺎن ﺗﻐذﯾﻪ و اﺗﺼﺎل ،ﻣﺒردﻫﺎ

•

سییسیتمهای راهگاهی :اجزاء ساﯿتسام راﻫگﺎﻫﯽ ،سﯿستمﻬﺎی فﺸﺎر ،انﻮاع سﯿستمﻬﺎی راﻫگﺎﻫﯽ ،ﮐﺎرﺑرد ﻫﯿﺪروﻟﯿک در سﯿستمﻬﺎی راﻫگﺎﻫﯽ،
ﺗﻮجﯿﻪﻫﺎی علمﯽ سﯿستم راﻫکﺎری ،نﯿروﻫﺎی وارد ﺑر قﺎﻟب

•

قالبها :قﺎﻟب و ﻣﻮاد آن ،قﺎﻟﺒﻬﺎی فلزی ،قﺎﻟﺒﻬﺎی ﻣﺎسﻪای و ﻣﻮاد ﻣعﺪنﯽ ،فعل وانفعﺎل و واﮐﻨﺶ قﺎﻟب در رﯾختﻪگری ،عملﯿﺎت ﮐﻨترل ﺧﻮاص
ﻣخلﻮط ،ﻣﺸخﺼﺎت ﻣتﺎﻟﻮرژﯾکﯽ قﺎﻟب و ﻣﻮاد آن،

•

تکنولوژی و ریختیهگریبیا میاسییه:ﻣاﺪﻟﻬاﺎی رﯾختاﻪگری ،ﻣاﺎساااﻪﻫاﺎ ،آزﻣاﺎﯾﺶ ﻣاﺎساااﻪﻫاﺎ ،ﺗجﻬﯿزات و وساااﺎئال رﯾختاﻪگری ،ﻣاﺎﻫﯿچاﻪگﯿری،
قﺎﻟبگﯿری ،رﯾختﻪگری ﺑﺎ ﻣﺎسﻪ

•

ریختهگری با ماسه :رﯾختﻪگری ﺑﺎ ﻣﺎسﻪ

•

مبحث یازدهم :روﺷﻬﺎی ﻣختلف ﺗمﯿز ﮐردن قطعﺎت رﯾختﻪ ﺷﺪه

•

مبحث دوازدهم :عﯿﻮب رﯾختﻪگری

•

خطای ابعاد :ﺧطﺎی ﺗرﮐﯿب ،ﺑﯽﺷاکلﯽ ،عﯿﻮب گﺎزی ،اﯾﻨکلﻮژنﻬﺎ ،عﯿﻮب انقﺒﺎض در ﻣﺎﯾﻊ ،عﯿﻮب انقﺒﺎض در جﺎﻣﺪ ،ساﺎﯾر عﯿﻮب ،ﺗأثﯿر عﯿﻮب،
ﺑﺎزرسﯽ و ﮐﻨترل ،استﺎنﺪاردﻫﺎ ،وسﺎئل و ﺗجﻬﯿزات ،ﺗرﮐﯿب آﻟﯿﺎژ و ﺧﻮاص ﻣکﺎنﯿکﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی غﯿرﻣخرب ،ﮐﻨترل ﮐﯿفﯽ

منابع و مراجع:
Campbell, John. Castings. Elsevier, 2003.
ASM Handbook, Formerly Ninth Edition, Metals Handbook Volume 15 Casting
Brown, John, ed. Foseco ferrous foundryman's handbook. Butterworth-Heinemann, 2000.
Foundryman’s Handbook, Revised and edited by John R. Brown
Kurz, Wilfried, David J. Fisher, and Rohit Trivedi. "Progress in modelling solidification
microstructures in metals and alloys: dendrites and cells from 1700 to 2000." International
Materials Reviews 64.6 (2019): 311-354.

•
•
•
•
•
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عنوان درس به فارسی:

آز متالورژی و عملیات حرارتی
Metallurgy and Heat Treatment Laboratory

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

1

48

علم ﻣﻮاد

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣتﺎﻟﻮرژی و عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨظﻮر ﺑررسﯽ رﯾزسﺎﺧتﺎر و ﺗعﯿﯿن ﺧﻮاص آﻟﯿﺎژﻫﺎی صﻨعتﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•
•

ﻣتﺎﻟﻮگرافﯽ
ﺑررسﯽ رﯾزسﺎﺧتﺎر فلزات و آﻟﯿﺎژﻫﺎی آﻫﻨﯽ

•

ﺑررسﯽ ﺧﻮاص ﻣکﺎنﯿکﯽ فلزات

•

سختﯽ سﻨجﯽ فلزات و آﻟﯿﺎژﻫﺎی آﻫﻨﯽ و غﯿرآﻫﻨﯽ

•

انﻮاع چﺪنﻫﺎ (چﺪن سفﯿﺪ ،ﺧﺎﮐستری ،ﻣﺎﻟﯿﺒل و داﮐتﯿل) و ﺑررسﯽ رﯾزسﺎﺧتﺎر آنﻬﺎ

•
•

آﻟﯿﺎژﻫﺎی غﯿرآﻫﻨﯽ (آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﻣس ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و  )...و ﺑررسﯽ رﯾزسﺎﺧتﺎر آنﻬﺎ
ﭘﯿرسختﯽ آﻟﯿﺎژﻫﺎی غﯿرآﻫﻨﯽ

•
•

ﻣروری ﺑر نفﻮذ ،دﯾﺎگرام آﻫن و ﮐرﺑن ،استﺤﺎﻟﻪ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺎرﺗﻨزﯾتﯽ،
دﯾﺎگرام ﻫﺎی  TTTو  CCTو عﻮاﻣل ﻣﻮثر ﺑر آنﻬﺎ

•

انﻮاع عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ ﺗعﺎدﻟﯽ و غﯿرﺗعﺎدﻟﯽ ﺷﺎﻣل( ﻫمگن ﮐردن ،آنﯿل ﮐردن ،نرﻣﺎﻟﻪ ﮐردن ،ﮐروی ﮐردن ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒلﻮر ﻣجﺪد ،ﺗﻨﺶ
گﯿری ،ﮐﻮئﻨچ ﮐردن)،
ﺑﺎزﭘخت ﯾﺎ ﺗمپر ﮐردن نمﻮنﻪﻫﺎی ﮐﻮئﻨچ ﺷﺪه ،سختﯽ ﭘذﯾری (آزﻣﺎﯾﺶ جﻮﻣﯿﻨﯽ) ،اثر عﻨﺎصر آﻟﯿﺎژی ﺑر قﺎﺑلﯿت سختﯽ

•

منابع و مراجع:
•

اصﻮل علم ﻣﻮاد  ،انتﺸﺎرات دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿرﮐﺒﯿر ,ﺗﻮﯾسرﮐﺎنﯽ

•

اصﻮل و ﮐﺎرﺑرد عملﯿﺎت ﺣرارﺗﯽ ،گلعذار ،دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اصفﻬﺎن
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عنوان درس به فارسی:

آمار و احتماالت مهندسی
Probability & Statistics

عنوان درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

دروس پیشنیاز

دروس همنیاز

نوع درس

2
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رﯾﺎضﯽ عمﻮﻣﯽ 1

-

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

هدف:
آﺷﻨﺎئﯽ ﺑﺎ ﻣفﺎﻫﯿم و روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑرای ﺗﺤلﯿل داده ﻫﺎ و اطﻼعﺎت ﺗجرﺑﯽ در فراﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪسﯽ
سرفصل و رئوس مطالب:
•

مقدمه :ﻣفﻬﻮم و نقﺶ آﻣﺎر در ﻣﻬﻨﺪسﯽ ،ﮐﺎرﺑرد ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪسﯽ آﻣﺎر و اﺣتمﺎﻻت

•

تعاریف :نمﻮنﻪ ،نمﺎﯾﺶ جﺪوﻟﯽ ،ﻣﯿﺎنگﯿن ،نمﺎ ،ﻣﯿﺎنﻪ و ،....ﺗﻮزﯾﻊ فراوانﯽ ،ﺗﻐﯿﯿر ﭘذﯾری ،انﺤراف ﻣعﯿﺎر

•

مفاهیم اساسی در احتمال :ﺗعرﯾف اﺣتمﺎل ،ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ،ﺗﺒﺪﯾل و ﺗرﮐﯿب در اﺣتمﺎﻻت ،اﺣتمﺎﻻت ﺗﻮام و ﺷرطﯽ ،قضﺎﯾﺎی اﺣتمﺎﻻت

•

متغیرهای تصادفی و توزیع احتمال متغیر های گسسته :ﺗﻮزﯾﻊ دوجملﻪ ای ،ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮاسﻮن ،ﺗﻮزﯾﻊ فﻮق ﻫﻨﺪسﯽ

•

توزیع احتماالت متغیر تصادفی پیوسته :ﺗﻮزﯾﻊ نرﻣﺎل ،ﺗﻮزﯾﻊ نمﺎﯾﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﯾکﻨﻮاﺧت

•

برآورد آماری :قﺎﺑلﯿت اطمﯿﻨﺎن ،ﺑﺎزه اطمﯿﻨﺎن

•

آزمون فرضیه :آزﻣﻮن فرضﯿﻪ ،ﺗﺼمﯿم گﯿری

•

رگرسیون خطی :رگرسﯿﻮن ﺧطﯽ ،ﺗﺤلﯿل ﻫمﺒستگﯽ در رگرسﯿﻮن ،ﺗﺤلﯿل وارﯾﺎنس

منابع و مراجع:
•

ﺗﯿمﻮری ﯾﺎنسری ،آﻣﺎر و اﺣتمﺎل ﺑرای ﻣﻬﻨﺪسﯽ ﻣﺪرن ،انتﺸﺎرات دانﺸگﺎه صﻨعتﯽ اﻣﯿر ﮐﺒﯿر ،چﺎپ دوم

•

جﺎن فرونﺪ ،ﺗرجمﻪ عمﯿﺪی ،دﮐتر وﺣﯿﺪی اصل ،آﻣﺎر رﯾﺎضﯽ ،ﻣرﮐز نﺸر دانﺸگﺎﻫﯽ
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مکانیک برش فلزات
Metal cutting Mechanics

:عنوان درس به فارسی
:عنوان درس به انگلیسی

نوع درس

دروس همنیاز

دروس پیشنیاز

تعداد ساعت

تعداد واحد

ﺑستﻪ ﺗخﺼﺼﯽ

) ه/علم ﻣﻮاد (پ

1  ﻣقﺎوﻣت ﻣﺼﺎﻟﺢ،فﯿزﯾک انﺪازه گﯿری

48

3

:هدف
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ فراﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨکﺎری و نﺤﻮه انتخﺎب ﻣﻨﺎسب اﺑزار و ﭘﺎراﻣترﻫﺎی اﯾن فراﯾﻨﺪ
:سرفصل و رئوس مطالب
 ﻣﺎﺷﯿنﻫﺎی ﺗراش:سرفصل ها
سﺎﻣﺎنﻪﻫﺎی نگﻪ دارنﺪه اﺑزار و قطعﻪﮐﺎر

•
•

جﻨس و ﻫﻨﺪسﻪ اﺑزار ﺑرش

•

فراﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗراﺷکﺎری
جعﺒﻪ دنﺪه دستگﺎه ﺗراش

•
•

ﻣقﺎدﯾر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷکل ﻫﻨﺪسﯽ قلم
 ﺣرارت در ﺑرش فلزات،ﻣکﺎنﯿک ﺑرش فلزات

•
•

اثر ﻣتﻐﯿرﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿنﮐﺎری ﺑر رانﺪﻣﺎن ﺑرش
ﻣﺎﺷﯿن فرز

•
•

دستگﺎه ﺗقسﯿم
فرزﮐﺎری چرﺧﺪنﺪه سﺎده

•
•

ﻣخروطﯽ و ﻣﺎرﭘﯿچ

•

فرزﮐﺎری ﺑﺎداﻣکﻫﺎ

•

:منابع و مراجع
•
•
•
•
•
•
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