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 تعریف :

های تحصیلی آموزش عالی دوره کارشناسی مهندسی مکانیک یکی از دوره

های تئوری و عملی الزم در زمینه تحلیل ایستایی است که دربرگیرنده آموزش

باشد. این ها میشاره ها وهای شامل سازهو حرکتی، طراحی و ساخت سیستم

 باشد.دوره شامل دروس نظری، آزمایشگاهی، کارگاهی و کارآموزی می

 

 هدف:

هدف این دوره، ارتقاء سطح دانش مهندسی کشور در رشته مهندسی مکانیک 

سطح ها همهای نظری و عملی آنو تربیت افراد مستعدی است که آموخته

 ها و مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان باشد. دانشگاه

 

 اهمیت و ضرورت:

 در وسیع کاربردی که است مهندسی کهن های شاخه از مهندسی مکانیک

 توسعه در بارز و شایسته نقشی و داشته امروز جهان صنعتی های بخش تمامی

مهندسی  حوزه فعالیت .نماید می ایفا فناوری و دانش پیشرفت و

توان یافت که از آن آنچنان گسترده است که نه تنها صنعتی را نمی مکانیک

های نیاز باشد بلکه بخش مهمی از توسعه تمامی صنایع مرهون پیشرفتبی

 .است مهندسی مکانیک بدست آمده در
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همراه با توسعه  مهندسی مکانیک از طرف دیگر، با رشد سریع و روزافزون

های مرزهای اختصاصی بین رشته انگیز صنعت و فناوری در جهان،شگفت

ها به های فعالیت مشترك آن تر شده و حوزهمهندسی روز به روز کمرنگ

این امر از سویی باعث شده تا بسیاری از دروس  .سرعت در حال گسترش است

های  را در سایر زمینه  مهندسی مکانیک و گرایش های مربوط به رشته

های باعـــــــث ایجاد زمینه مهندسی نیز بتوان یافت و از سوی دیگر

 .گردیده است ای های بین رشتهزمینه تخصصی تحت عنوان کلی

های معتبر لذا ضروری است تا همزمان با پیشرفت صنعتی و همگام با دانشگاه

های ارائه شده در رشته مهندسی مکانیک شامل موضوعات و جهان، آموزش

ای در سرفصل پیش رو نیز توجه ویژه ای دروس مورد بازنگری قرار گیرند.محتو

های تئوری شده های کاربردی در کنار آموزشای و آموزشبه دروس بین رشته

 است.

 

 نقش و توانایی فارغ التحصیالن:

شوند تا وظایف آموختگان مهندسی مکانیک آماده میبا طی این دوره، دانش

های صنعتی شامل تحقیق و مطالعات اولیه، طراحی پروژهمحوله برای اجرای 

ها و مدارك فنی، تدوین مقدماتی، محاسبات طراحی با جزئیات و تهیه نقشه

فناوری ساخت و روش تولید، مدیریت و اجرا و تعمیر و نگهداری را با آگاهی 

https://www.pepa.ir/
https://www.pepa.ir/
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های مرتبط با مهندسی مکانیک به عهده گرفته و علمی و فنی در کلیه حوزه

 موفقیت انجام دهند.با 

 

 طول دوره و شکل نظام:

هفته  66سال است. طول هر نیمسال تحصیلی  4طول متوسط این دوره 

ساعت، هر واحد  66باشد. هر واحد درس نظری به مدت آموزش کامل می

 44ساعت و هر واحد درس کارگاهی به مدت  32درس آزمایشگاهی به مدت 

 اشد.بساعت در طول هر نیمسال تحصیلی می

 

 دانشجو: پذیرش ضوابط و شرایط

نامه پایان تحصیالت دوره دانشجویان این رشته از بین دارندگان گواهی

 شوند.متوسطه رشته ریاضی و فیزیک از طریق کنکور سراسری پذیرش می

 

 امتحانی: ضرایب و مواد

 مواد و ضرایب امتحانی در سرفصل هر درس قید شده است.

 درسی: واحدهای تعداد

 باشد:واحد به صورت زیر می 641تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 

 واحد 22دروس عمومی:  -6

 واحد 26دروس پایه:  -2
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 واحد 42دروس تخصصی:  -3

 واحد 62دروس اختیاری:  -4

 واحد 3پروژه:  -5
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 :دوّم فصل

 کارشناسی  دوره دروس جداول
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 جدول دروس

 تعداد واحد نوع واحد درسی ردیف

 11 عمومی 6

 16 پایه 1

 81 تخصصی 3

 61 اختیاری 9

 3 پروژه 5

 692 جمع
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 عمومی دروس  -الف

 

 عمومی کارشناسی  دروس مشخصات و عنوان
 نیاز( نیاز)هم پیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس گروه ردیف

 عملی نظری عملی نظری

6 

 مبانی نظری اسالم

 واحد( 4)

   32  2 )مبدا و معاد( 6اسالمیاندیشه 

 6اندیشه اسالمی  32  2 )نبوت و معاد( 2اندیشه اسالمی 2

   32  2 انسان در اسالم 3

   32  2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 4

5 

 اخالق اسالمی

 واحد( 2)

   32  2 فلسفه اخالق

   32  2 اخالق اسالمی 6

   32  2 اخالق خانواده 7

   32  2 آیین زندگی )اخالق کاربردی( 4

   32  2 عرفان عملی در اسالم 9

61 
 انقالب اسالمی

 واحد( 2)

   32  2 انقالب اسالمی ایران

   32  2 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 66

   32  2 اندیشه سیاسی امام خمینی 62

63 
 تاریخ و تمدن اسالمی

 واحد( 2)

   32  2 فرهنگ و تمدن اسالمیتاریخ 

   32  2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 64

   32  2 تاریخ امامت 65

 آشنایی با منابع اسالمی 66

 واحد( 2)

   32  2 تفسیر موضوعی قرآن

   32  2 تفسیر موضوعی نهج البالغه 67

64 

 عمومی

 واحد( 61)

   44  3 زبان فارسی

   44  3 زبان انگلیسی 69

   32 6  6تربیت بدنی 21

   32 6  (6)ورزش 2تربیت بدنی 26

   32  2 دانش خانواده و جمعیت 22

 ریزی دانشگاه اخذ نماید. واحد درس عمومی را از بین دروس جدول عمومی مطابق برنامه 11دانشجو موظف است 
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 پایه دروس  -ب

 

  کارشناسی پایه دروس مشخصات و عنوان

ف
دی

ر
 

 نیاز( نیاز)هم پیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری التین فارسی

 -   General Mathematics 1 3   44 6 یعموم یاضیر 6

 6ریاضی عمومی    General Mathematics 2 3   44 2 یعموم یاضیر 2

 6ریاضی عمومی    Differential Equations 3   44 لیفرانسیمعادالت د 3

و  وتریکامپ یسیبرنامه نو یمبان 4

 شگاهیآزما

Basics of Computer 

Programming & Lab 
 6ریاضی عمومی   32 32  6 2

 یا همزمان

 Numerical یمحاسبات عدد 5

Computations 
 یسیبرنامه نو   32   2

و  وتریکامپ

 شگاهیآزما

 -   Physics 1 3   44 6 کیزیف 6

 6 کیزیف   Physics 2 3   44 2 کیزیف 7

 ای 2 کیزیف  Physics Lab 2  6   32 2 کیزیف شگاهیآزما 4

 همزمان

   19 329  1 64 جمع
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 تخصصی دروس  -پ

 

 کارشناسی تخصصی دروس مشخصات و عنوان

ف
دی

ر
 

 نیاز( نیاز)هم پیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری التین فارسی

 Introduction to کیمکان یبا مهندس ییآشنا 6

Mechanical 

Engineering 

 ینقشه کش   32   2

 نیاز( )هم 6 یصنعت

 Engineering یمهندس یاضیر 2

Mathematics 
 2 یعموم یاضیر   44   3

 معادالت –

 لیفرانسدی

 Engineering یآمار و احتمال مهندس 3

Probability & Statistics 
 2 یعموم یاضیر   44   3

 - Technical Drawing 1 6  6 66  44 6 یصنعت ینقشه کش 4

 ینقشه کش Technical Drawing 2 6  6 66  44 2 یصنعت ینقشه کش 5

 6 یصنعت

 6 یعموم یاضیر   Statics 3   44 کیاستات 6

 6 کیزفی –

 کیاستات   Dynamics 4   64 کینامید 7

 Mechanics of 6مصالح مقاومت  4

Materials 1 
 کیاستات   44   3

 Mechanics of 2مقاومت مصالح  9

Materials 2 
 6مقاومت مصالح    44   3

 Strength of Materials مقاومت مصالح شگاهیآزما 61

Lab 
 2مقاومت مصالح   32   6 

 -   Materials Science 3   44 علم مواد 66

 یاضیر - 6 کیزیف   Thermodynamics 1 3   44 6 کینامیترمود 62

 2 یعموم

 – 6 کینامیترمود   Thermodynamics 2 3   44 2 کینامیترمود 63

 6 االتیس کمکانی

 )هم نیاز(

 2 کینامیترمود  Thermodynamics Lab  6   32 کینامیترمود شگاهیآزما 64

معادالت    Fluid Mechanics 1 3   44 6 االتیس کیمکان 65

 – لیفرانسید

 (ازین )هم کینامید
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  االتیس کیمکان   Fluid Mechanics 2 3   44 2 االتیس کیمکان 66

6 

  االتیس کیمکان  Fluid Mechanics Lab  6   32 االتیس کیمکان شگاهیآزما 67

2 

 Design of Machine 6اجزاء  یطراح 64

Elements 1 
 – کینامید   44   3

 2 مصالح مقاومت

 و آمار –( ازنی هم)

 مهندسی احتمال

 (ازین )هم

 Design of Machine 2اجزاء  یطراح 69

Elements 2 
 6اجزاء  یطراح   44   3

 – 6 کینامیترمود   Heat Transfer 1 3   44 6انتقال حرارت  21

 6 االتیس کمکانی

 االتیس کیمکان -

 (ازین )هم 2

 6انتقال حرارت    Heat Transfer 2 2   32 2انتقال حرارت  26

 2انتقال حرارت   Heat Transfer Lab  6   32 انتقال حرارت شگاهیآزما 22

 Dynamics of نیماش کینامید 23

Machinery 
 دینامیک   44   3

-یمهندس یاضیر   Mechanical Vibrations 3   44 یکیارتعاشات مکان 24

 - کینامید

 2مقاومت مصالح 

 (ازین )هم

 Dynamics and و ارتعاشات نیماش کینامید شگاهیآزما 25

Vibrations Lab 
ارتعاشات   32   6 

 -یکیمکان

 نیماش کینامید

 & Dynamic Systems 6و کنترل  یکینامید یها ستمیس 26

Control 1 
 یکیارتعاشات مکان   44   3

 نیاز( )هم

 & Dynamic Systems 2و کنترل  یکینامید یها ستمیس 27

Control 2 
 یها ستمیس   32   2

و کنترل  یکینامید

6 

 یها ستمیس  Automatic Control Lab  6   32 کیکنترل اتومات شگاهیآزما 24

و کنترل  یکینامید

 نیاز( )هم 2

 Manufacturing و کارگاه دیتول یروشها 29

Processes & Workshop 
 علم مواد   44   3

 Electrical Circuits and یکیالکتر یها نیمدارها و ماش 31

Machines 
 2 کیزیف   44   3
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 Fundamentals of کیالکترون یمبان 36

Electronics 
 نیمدارها و ماش   44   3

 یکیالکتر یها

 & Electricals کیبرق و الکترون شگاهیآزما 32

Electronics Lab 
 کیالکترون یمبان  32   6 

 Welding and Sheet یو ورقکار یکارگاه جوشکار 33

Workshop 
  6   44 - 

 Automechanics کیکارگاه اتومکان 34

Workshop 
 2 کینامیترمود 44   6  

 Machinery Tool یابزار و ابزارساز نیکارگاه ماش 35

Workshop 
 باالتر ایسال دو  44   6  

گذراندن حداقل     Training1   1.5 6 یکارآموز 36

 واحد 65

گذراندن حداقل     Training2   1.5 2کارآموزی  37

 –واحد  611

 6کارآموزی 

 نیاز( )هم

  192 119 6629 1 7 14 جمع

 

 
تحصیل خود در یکی از سبدهای تخصصی ادامه تحصیل دهد. به این منظور کلیه  ابتدای ترم ششمهر دانشجو موظف است از 

مشخص نمایند. گروه مهندسی  به ترتیب خود را برای ادامه تحصیل هایتحصیل می بایست اولویت  ترم پنجمدانشجویان در 

 در مورد سبد تحصیلی آنها تصمیم گیری خواهد نمود. پایان ترم چهارممکانیک بر اساس اولویت معدل دانشجویان تا 
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 اختیاری دروس  -پ

  سبدهای جامدات، دینامیک و واحد دروس اختیاری صرفاً از یکی از  61واحد از  4حداقل توجه: الزم است

 کنترل، یا حرارت و سیاالت انتخاب شوند.

 

 یکارشناس اختیاری دروس مشخصات و عنوان

  (سبد جامدات)

ف
دی

ر
 

 نیاز( نیاز)هم پیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری التین فارسی

 Elementary Finite  مقدماتی اجزاء محدود 6

Element  
 2مقاومت مصالح    32   2

 یمحاسبات عدد -

مقدمه آزمایشگاه  -

 بر اجزاء محدود یا

 )هم نیاز(

 Elementary Finite مقدماتیاجزاء محدود آزمایشگاه  2

Element Lab 
بر اجزاء  یمقدمه ا  32   6 

 )هم نیاز( محدود 

 Elementary Fracture یشکست مقدمات کیمکان 3

Mechanics 
 –علم مواد    44   3

 6اجزاء  طراحی

 Mechanics of مواد مرکبمکانیک  4

Composite Materials 
 2مقاومت مصالح    44   3

 علم مواد -

 & Applied Plasticity شکل فلزات رییو تغ یعمل تهیسیپالس 5

Metal Deformation 
 دیتول یروشها   44   3

 وکارگاه

 علم مواد   Industrial Metallurgy 2   32 یفلزات صنعتشناخت  6

 Hydraulic and کیوماتیو ن کیدرولیه یها ستمیس 7

Pneumatic Systems 
، انتقال 6 االتیس   32   2

 6حرارت 

(، آز ازین )هم

 یها ستمیس

و  کیدرولیه

 (ازین )هم کیوماتین

و  کیدرولیه یها ستمیس شگاهیآزما 4

 کیوماتین

Hydraulic and 

Pneumatic Systems 

Lab 

 یها ستمیس  32   6 

و  کیدرولیه

 (ازین )هم کیوماتین

 نیماش کینامید   Design of Mechanisms 3   44 ها زمیمکان یطراح 9
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 Engineering Design یمهندس یطراح یروش ها 61

Methods 
 2اجزا  یطراح   32   2

 نیاز( )هم

 Computer Aided وتریو ساخت به کمک کامپ یطراح 66

Design and Computer 

Aided Manufacturing 

(CAD/CAM) 

 یمحاسبات عدد   32   2

 2اجزا  طراحی –

و ساخت به کمک  یطراح شگاهیآزما 62

 وتریکامپ

Computer Aided 

Design and Computer 

Aided Manufacturing 

Laboratory 

(CAD/CAM Lab) 

و  یطراح ازین هم  32   6 

ساخت به کمک 

 وتریکامپ

 & Project Management و کنترل پروژه تیریمد 63

Control   
واحد به باال  611   32   2

 6 یکارآموز ای

 علم مواد Casting Workshop   6   44 یگر ختهیکارگاه ر 64

 2مقاومت مصالح    Strength of material 3 3   48 3مقاومت مصالح  65

 2 االتیس کیمکان   Bearing & Lubrication 2   32 یاتاقان و روغنکاری 66

 Design of Pressure طراحی مخازن تحت فشار 67

Vessels 

  2مقاومت مصالح   48   3

 2اجزا یطراح-

 Design of Car Chassis خودرو یشاس یها ستمیس یطراح 64

Systems 
 - 6اجزا  یطراح   44   3

 یکیمکان ارتعاشات
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  دینامیک و کنترل(سبد )

ف
دی

ر
 

 نیاز( نیاز)هم پیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری التین فارسی

 یها ستمیس   Measurement Systems 2   32 یریانداره گ یها ستمیس 6

و کنترل  یکینامید

 ستمیس آز - 6

 یریاندازه گ یها

 نیاز( )هم

 Measurement Systems یریاندازه گ یها ستمیس مایشگاهآز 2

Lab 
انداره  یها ستمیس  32   6 

 نیاز( )هم یریگ

سیستم های    Robotics  2   32 کیربات 3

دینامیکی و کنترل 

 – نیاز( )هم 6

آزمایشگاه رباتیک 

 )هم نیاز(

 نیاز( )هم رباتیک  Robotics Lab  6   32 رباتیک شگاهیآزما 4

 Computational یمحاسبات کینامید 5

Dynamics 
 – کینامید   44   3

 یعدد محاسبات

ی کیارتعاشات مکان   Vehicle Dynamics 3   44 خودرو کینامید 6

 نیماش کینامید -

ی کیارتعاشات مکان   Machinery Vibrations  3   44 یارتعاشات صنعت 7

 2اجزا  یطراح -

 Introduction to کیبر مکاترون یمقدمه ا 4

Mechatronics 
 یها ستمیس  32 32  6 2

و کنترل  یکینامید

2 

 Industrial Control یکنترل صنعت یها ستمیس 9

Systems 
 یها ستمیس   44   3

و کنترل  یکینامید

2 

 An Introduction to گنالیبر پردازش س یمقدمه ا 61

Signal Processing 
 یها ستمیس   44   3

و کنترل  یکینامید

 (ازی)هم ن 2
 Introduction to کیومکانیبا ب ییآشنا 11

Biomechanics 
 6مقاومت مصالح    44   3

 نیماش کینامدی –
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 نیماش کینامید   Design of Mechanisms 3   44 طراحی مکانیزم ها 62
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  حرارت و سیاالت(سبد )

ف
دی

ر
 

 نیاز( نیاز)هم پیش ساعت تعداد تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری التین فارسی

 2 کینامیترمود   Gas Dynamics 3   44 گازها کینامید 6

 2 االتیس

 2 کینامیترمود   Turbomachinery 3   44 ها نیتوربوماش 2

 2 االتیس کیمکان

ها  نیتوربوماش  Turbomachinery Lab  6   32 ها نیتوربو ماش شگاهیآزما 3

 نیاز( )هم

 2 کینامیترمود   Fuels & Combustion 3   44 سوخت و احتراق 4

 Heat Exchangers یحرارت یمبدل ها یطراح 5

Design 
 2انتقال حرارت    44   3

 (ازین )هم

 Internal Combustion یاحتراق داخل یموتورها 6

Engines   
 – 2 کینامیترمود   44   3

 2 االتیس کمکانی

 Design of Refrigeration و سردخانه دیتبر یها ستمیس یطراح 7

Systems 
 - 2 کینامیترمود   44   3

 6حرارت  انتقال

 Design of Air مطبوع هیتهو یها ستمیس یطراح 4

Conditioning Systems 
 – 2 کینامیترمود   44   3

 2 االتیس کمکانی

 6انتقال حرارت  -

 ستمیس یطراح HVAC workshop   6   44 یو برودت یحرارت ساتیتاس کارگاه 9

و  دیتبر یها

 ایسردخانه 

 ستمیس یطراح

 مطبوع هیتهو یها

 Water Distribution انتقال آب یها ستمیس 61

Systems 
 2 االتیس کیمکان   44   3

 – 2 کینامیترمود   Thermal Power Plants 3   44 یحرارت یها روگاهین 66

 االتیس کمکانی

انتقال حرارت  -2

 (ازین )هم 6

 االتیسدینامیک بر  یمقدمه ا 62

 یمحاسبات

Introduction to 

Computational Fluid 

Dynamics  

 2 االتیس کیمکان   32   2

 6حرارت  انتقال -

آزمایشگاه  –

مقدمه ای بر 

دینامیک سیاالت 

محاسباتی )هم 

 نیاز(
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دینامیک آزمایشگاه مقدمه ای بر  13

 سیاالت محاسباتی

Introduction to 

Computational Fluid 

Dynamics Lab 

مقدمه ای بر   32   1 

سیاالت محاسباتی 

 )هم نیاز(

 ها نیتوربوماش   Hydraulics Machines 3   44 یآب یها نیماش 64

 Environmental ستیز طیمح یمهندس 65

Engineering 
 - 2 کینامیترمود   44   3

 2 االتیس کیمکان

 Application of Solar یدیخورش یانرژ یکاربردها 66

Energy 
 6انتقال حرارت    44   3

 2 االتیس کیمکان   Biofluid Mechanics 3   44 یستیز االتیس کیمکان 67

 6 حرارت انتقال –

 Gas Turbine & Jet گاز و موتور جت نیتورب 64

Propulsion 
 - 6حرارت انتقال    44   3

 2 کینامیترمود

 Optimization of Energy یانرژ یها ستمیس یساز نهیبه 69

Systems 
 – 6انتقال حرارت    44   3

 2 کینامترمودی

 Fundamentals of اصول جلوبرنده ها 21

Propulsion 
 2 االتیس کیمکان   44   3

 2 کینامیترمود -

 2 االتیس کیمکان   Aerodynamics 3   44 کینامیرودیآ 26

 2 االتیس کیمکان   Renewable Energies 3   44 انرژی های تجدید پذیر 22

 6انتقال حرارت  -
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 فصل سوم :

 سرفصل دروس دوره کارشناسی
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 پایه دروس
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 6ریاضی عمومی 
General Mathematics 1 

 
 نیاز( نیاز)هم پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
   3   98   

                    ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 ارتقا دانش ریاضی دانشجویان جهت آماده سازی برای گذراندن دروس مهندسی

 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مروری بر مفاهیم اولیه 6

 اعداد مختلط، جمع و ضرب و ریشه هندسی اعداد مختلط، نمایش قطبی اعداد مختلط 1

 جبر توابع 3

توابع مثلثاتی و توابع معکوس آنها، مشتق دستور های مشتق گیری، تابع معکوس و مشتق آن، مشتق  9

 زنجیره ای، مشتق ضمنی، قضیه میانگین

کاربرد های هندسی و فیزیکی مشتق ، مشتق توابع لگاریتمی و نمایی، کاربرد مشتق در تقریب ریشه  5

 های معادالت

انتگرال، تابع  تعریف انتگرال توابع پیوسته و قطعه قطعه پیوسته، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و 1

 اولیه ، روشهای تقریبی برآورد انتگرال ، انتگرال جز به جز ، انتگرال ناصره

 کاربرد انتگرال در محاسبه مساحت و حجم و طول منحنی و گشتاور و مرکز ثقل 7

 دنباله ها، حد دنباله ها، دنباله های یکنوا  8

بازه همگرایی، مشتق گیری و انتگرال گیری از سری انواع سری ها ، سری های توانی ، شعاع همگرایی،  4

 ها، سری های تیلور و مک لورن
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 روش ارزیابی:
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 منابع اصلی:

 حساب دیفرانسیل و انتگرال )عام(، ریچارد سیلورمن
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 1ریاضی عمومی 
General Mathematics 2 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6ریاضی عمومی  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
   3   98   

                    ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 ارتقا دانش ریاضی دانشجویان جهت آماده سازی برای گذراندن دروس مهندسی
 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 معادالت پارامتری  6

مساحت در مختصات قطبی، طول منحنی در مختصات قطبی، منحنی در مختصات قطبی، خط مماس،  1

 مختصات قطبی

 خواص کلی بردار ها، بردار در فضا و انواع ضرب بردار ها، بردار های یکه 3

 معادالت خط ، صفحه و رویه درجه دو 9

 تابع برداری و مشتق آن، سرعت و شتاب، خمیدگی و بردارهای قائم بر منحنی 5

جزئی، صفحه مماس و خط قائم گرادیان، قائده زنجیره ای برای مشتق تابع چند متغیره، مشتق کلی و  1

 جزئی ، مشتق جهتی و گرادیان

انتگرال های دوگانه و سه گانه و کاربرد آنها در مسائل هندسی و فیزیکی، انتگرال گیری در مختصات  7

 قطبی، استوانه ای و کروی

ای دیورژانس، الپالسین، پتانسیل، قضایای گرین و میدان برداری، انتگرال منحنی الخط، انتگرال رویه  8

 دیورژانس و استوکس
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 روش ارزیابی:
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 منابع اصلی:

 حساب دیفرانسیل و انتگرال )عام(، ریچارد سیلورمن
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لیفرانسیمعادالت د  
Differential Equations 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6ریاضی عمومی  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
   3   98   

                    ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 حل معادالت دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی
 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 معادالت مرتبه اول، معادالت خطی، معادالت غیرخطی 6

 همگنمعادالت جدایی پذیر و همگن و قابل تبدیل به  1

معادالت کامل و عامل انتگرال ساز و تغییر متغیر کلی، معادالت برنولی و ریکارتی، جوابهای اساسی و  3

 استقالل خطی، کاهش مرتبه

و باالتر، معادالت  1معادالت همگن با ضرایب ثابت، معادالت ناهمگن به روش ضرایب نامعین مرتبه  9

 متر، معادالت اویلرو باالتر: روش تغییر پارا 1ناهمگن مرتبه 

 مقدمه سری های توانی ، سری های جواب در مجاورت نقطه عادی، نقاط غیر عادی 5

تبدیل الپالس ، معرفی ، مثال و خواص توابع پله ای و ضربه ای، انتگرال تلفیقی، حل معادالت به روش  1

 الپالس.

گاه های خطی با ضرایب ثابت، مقادیر حل دستگاه خطی با روش حذفی، مقادیر ویژه و بردار ویژه ، دست 7

 ویژه مختلط و حقیقی
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 روش ارزیابی:
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 منابع اصلی:

 مقدمات معادالت دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی، بویس و دبیریما، ترجمه سلطان پور و شمس -6

 دکتر حسینیمقدمات معادالت دیفرانسیل معمولی،  -1

 مقدمات معادالت دیفرانسیل معمولی، سهرابی و دکتر علیخانی -3
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 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر و آزمایشگاه
Basics of Computer Programming & Lab 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 یا همزمان 6ریاضی عمومی  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
   1 6  31 31  

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                       ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

             □ندارد           آزمایشگاه عددی:               دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                       ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

 مبانی برنامه سازی و آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوترآشنایی با 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه و تاریخچه مختصر کامپیوتر  6

 اجزا سخت افزار 1

 زبان و انواع آن )زبان ماشین، زبان اسمبلی، زبان های سطح باال( 3

 های مترجم، برنامه های کاربردی(تعریف نرم افزار و انواع آن )سیستم عامل و انواع آن، برنامه  9

 مراحل حل مساله: تعریف مساله، تحلیل مساله، تجزیه مساله به مسائل کوچکتر و تعیین ارتباط آنها 5

 به کمک روندنما، تمیالگور انی، بتمیالگور یدادن راه حل و طراح ومیت، عمتمی: تعریف الگورتمیالگور 1

  تمیالگور ری، مفهوم زتمیردن الگوربه کمک شبه کد، دنبال ک تمیالگور انبی

 :  یبرنامه ساز یاساس یبرنامه، ساختمانها یبرنامه، ساختار کل فیبرنامه و حل مسائل: تعر 7

 ( ی، مفهوم بازگشتیریگ می، تکرار، شرط ها و تصمیو توال بیترت) یمنطق یساخت ها -الف

          (، ی) کارکتر یه ایس، نونی، بولیساده: صحیح، اعشار ایداده  یگونه ها) ایداده  یساخت ها -ب

 ، رکورد، مجموعه ( هیمرکب : آرا ه ایداد یونه هاگ

 ارامترها ( پروال ها ) نحوه انتقال  ریز -ج

از  یکیبه  یستیبا یفوق م می، مفاهی/ خروج یورود اتی، و عملیابل پردازف، لیافبا مفهوم  ییآشنا -د

 شوند. انیباالتر، و با زبان با ب ای 77سه ربان پاسکال، فرترن 

 آموزش زبان های برنامه نویسی جدید همچون پایتون 8
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 محاسبات عددی

Numerical Computations 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت واحدتعداد  نوع واحد

 برنامه نویسی کامپیوتر و آزمایشگاه کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
   1   31   

                    ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد            □آزمایشگاه:                          دارد                    ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ندارد           □دارد                      کارگاه:           

 

 هدف درس:

 آشنایی با روشهای محاسبات عددی 
 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 یریمختلف، مشتق گ یمعادالت با روشها یها شهیافتن ری، ییایو برون  ییایخطاها و اشتباهات، درون  

 6مرتبه  یمعمول لیفرانسیحل معادالت د یبرا یعدد یمحدود، روشها ی، تفاوتهایعدد یریو انتگرال گ

، یخط ریو غ یخط ادالتمع یآنها، حل دستگاهها ژهیو ریمقاد نییها و تعتریس ما یرو اتی، عمل1و 

 .روش حداقل مربعات
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 6فیزیک 
Physics 1 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 - کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
   3   98   
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                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 
 

 هدف درس:

 آشنایی دانشجویان با اصول فیزیک )موج ،ارتعاش و نور(
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تعادل ، شروط تعادل تحت اثر نیروها و گشتاور ها، قوانین مربوطه 6

 بعد، سرعت و شتاب ، انواع حرکت ، حرکت زمین و مشابه ثقلحرکت در یک بعد و دو  1

کار و انرژی : مقدمه، کار، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل االستیک ، کار داخلی ، انرژی پتانسیل داخلی،  3

 توان و سرعت

 ضربه ، قانون بقا، تشعشع و قوانین مربوط  9

 ترمودینامیک، اندازه گیری دما دما، گرما و قانون اول ترمودینامیک، قانون صفرم 5

نظریه جنبشی گازها: گازهای کامل، انرژی جنبشی انتقالی، پویش آزاد میانگین، درجه آزادی و گرمای  1

 ویژه مولی

 انتروپی و قانون دوم ترمودینامیک: فرآیند یکسویه، تغییر در آنتروپی، قانون دوم ترمودینامیک 7
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 1فیزیک 
Physics 2 
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 هدف درس:

 آشنایی دانشجویان با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 بار و ماده 1

 میدان الکتریکی 1

 قانون گوس 3

 پتانسیل الکتریکی  9

 خازن ها و دی الکتریکها 5

 جریان و مقاومت 1

 نیروی محرکه الکتریکی و مدارها 7

 میدان مغناطیسی 8

 قانون آمپر 4

 قانون القا فارادی 62

 القا 66

 خواص مغناطیسی ماده 61

 نوسانات الکترو مغناطیسی 63

 جریانهای متناوب 69

 معادالت ماکسول 65

 امواج الکترو مغناطیسی 61
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 منابع اصلی:

 فیزیک هالیدی ، جلد دوم : الکتریسیته و مغناطیس
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 1آزمایشگاه فیزیک 

Physics Lab 2 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
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 هدف درس:

 آشنایی دانشجویان با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 لوسکوپیاس اییشناس 6

 مترتآن به آمپرمتر و ولتمتر و وا لیتبد نحوهمتر و نوالواگ ییشناسا 1

 ستوریو ترانز ودیو د یو سه قطب یدو قطب یمشخصه المپها یرسم منحن 3

 قیخازنها و تحق تیظرف یریه گانداز 9
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 تخصصی دروس
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کیمکان یبا رشته مهندس ییآشنا   
Introduction to Mechanical Engineering 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 )هم نیاز( 6نقشه کشی صنعتی  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
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 هدف درس:

آشنایی با موضوع، اهداف و کاربرد های مهندسی مکانیک و ابزار های مورد نیاز آنان برای درک بهتر مفاهیم گنجانده 

 شده در برنامه درسی آنان. 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 و نوع فعالیت های مهندس مکانیک آشنایی با حوزه کاری 6

 فرایند طراحی مکانیکی 1

 ارگونومی )مهندسی فاکتور های انسانی( 3

آشنایی با مباحث پایه در مهندسی مکانیک )استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح، مکانیک سیاالت، انتقال حرارت و  9

 ترمودینامیک(

 ، نمونه سازی سریعCAD(، مدلسازی  BOMروشهای انتقال اطالعات مهندسی )نقشه و  5

آشنایی با نرم افزار های مهندسی )نرم افزار های مدلسازی گرافیکی، نرم افزار های تحلیل مهندسی، نرم افزار های  1

 محاسباتی(

، test planning ،target setting ،attributes ،sign offتعریف و برنامه ریزی پروژه )شامل آشنایی با مفاهیم   7

benchmarking) 

 ارزیابی اقتصادی پروژه ها 8

 آشنایی با مفاهیم قابلیت اعتماد و ضریب اطمینان 4

 آشنایی با استاندارد ها 62
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 منابع اصلی:
1- Jonathan Wickert, Kemper Lewis, An Introduction to Mechanical Engineering, 3

rd
 Edition, 

Cengage Learning, 2012  
2- Ullman, D. G., The Mechanical Design Process, 3

rd
 Ed.  , McGraw - Hill, 2003 
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 ریاضی مهندسی
Engineering Mathematics 

 
 نیاز( نیاز)هم پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 معادالت دیفرانسیل -1ریاضی  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد         حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 برای گذراندن دروس مهندسیارتقاء دانش ریاضی دانشجویان جهت آماده شدن 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 سری فوریه و انتگرال آن و تبدیل فوریه 6

 معادالت با مشتقات جزئی 1

 توابع تحلیلی و نگاشت ها و انتگرال مختلط 3
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 منابع اصلی:
1-J.Brown, R. Churchill, Fourier Series and boundary value problems (7

th
 ed.),2007 

2- J. Brown, R. Churchill, Complex Variables and applications, 8
th

 edition, 2008    

3- Advanced Engineering Mathematics (10th Edition), Erwin Kreyszig, JOHN WILEY & Sons, 

Inc., 2011.  
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  آمار و احتمال
Statistics and Probability 
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 هدف درس:

 .آنها اصته و خوو پیوسته سگس یتصادف یرهایبا متغ ییو آشنا تیاحتماال یبا مدلها ییشناآ
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

، یانسوار و نهیام ،ن، نماینگیاآنها همراه با م یجدول شیها و نماها، نمونههعمجمو یورئبه ت یه ااشار 6

و  نیانگیو م اسطهو استقالل آنها، و صادفیت یرهایمتغ ،مربوطه یایضاقاحتماالت و  بیو ترک لیتبد

، صادفیت یرتغچند م عیتوز ،نرمال عیتوز ی،سدفرق هن ،نوواسپ یو جمله ادت اعیت، توزاعیتوز یانسوار

، فواصل یآمار یپارامتر ها ، برآورده کوچکعمجااز  یرینمونه گ صادفی،و اعداد ت صادفیت یرینمونه گ

 یهاآزمون روشی، گمبسته ،ونیرگرس یانس،وار هیتجزی، ریگمیتصم یآزمون فرض ،ان، آزموناطمین

 یفادتص یرهایمتغ جموعم ی،حد مرکزقضیه ، قضیه اعداد بزرگ ،اورشتتوابع مولد گ ناپارامتری،

 ی.مال کلحتیه اقض، یاحتمال شرط ،مستقل
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1- Montgomery , D. C. and Ranger , G. C. Applied Statistics and Probability for Engineers, 

5th Edition , Wiley , 2010. 

  .6381شگاه تهران، ان، انتشارات دیسدر مهند، آمار و احتمال ییو شهرام خزا ائیزهر یمهد دیس -1

 .6384 ه،دآزا، نشر یردکاربآمار و احتماالت  ،کوکاریده و مسعود نزاربع نبهم -3
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 6کشی صنعتی  نقشه
Technical Drawing 1 
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 هدف درس:

ها را به راحتی  آنبعدی از  بعدی و سه تقویت قدرت تجسم ذهنی در زمینه قطعات صنعتی تا دانشجو بتواند تصاویر دو

 تجسم نموده و تهیه نماید.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

کشی صنعتی و کاربرد آن، تعریف تصویر، رسم تصویر، نقطه، خط، صفحه، جسم برروی  ای بر پیدایش نقشه مقدمه 6

 یک صفحه تصویر

 تصویر، رابطه هندسی بین تصاویر مختلف معرفی صفحات اصلی تصویر، اصول رسم سه 2

 ها کشی، انواع خطوط، کاربرد آن ها، ابعاد استاندارد کاغذهای نقشه کشی و کاربرد آن وسائل نقشه 3

جدول مشخصات نقشه، ترسیمات هندسی، روشهای مختلف و معرفی فرجه اول و سوم، طریقه رسم سه تصویر یک  4

های  تصویر از روی مدل جسم در فرجه سوم، روش رسم شش تصویر یک جسم در فرجه اول، تبدیل فرجه، رسم

 ساده

نویسی و کاربرد حروف و اعداد، رسم تصویر یک جسم به کمک تصاویر معلوم آن با روش شناسایی سطوح و  اندازه 5

 احجام 

تعریف برش و قراردادهای مربوط به آن، برش ساده )متقارن و غیرمتقارن(، برش شکسته، برش شکسته شعاعی و  6

 های گردشی و جابجا شده، مستثنیات در برش رش موضعی، برشمایل، نیم برش شکسته، ب

بندی تصاویر مجسم، تصویر مجسم قائم )ایزومتریک )کاوالیر( و مایل  تعریف تصویر مجسم و کاربرد آن، طبقه 7

 دیمتریک )کابینت(

 ها اتصاالت پیچ و مهره، پرچ، جوش و طریقه رسم انواع آن 4

 باختصار های سوار شده طریقه رسم نقشه 9
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                      □ندارد          کارگاه:                                دارد 

 

های مونتاژ و مرکب، عالئم سطوح، تلرانسها و انطباقات و  هدف درس: آشنایی دانشجو با رسم قطعات استاندارد، نقشه

 CADافزار  یک نرم

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 قطعات استانداردرسم  6

 های مونتاژ و مرکب نقشه 1

 ها و انطباقات  عالئم سطوح، تلرانس 3

 CADافزار  از یک نرم  بعدی، مونتاژ و نقشه های دوبعدی، سه آموزش محیط 9
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 استاتیک
Statics 
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد          حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

آشنا ساختن دانشجویان با کمیتهای مهم برداری شامل گشتاور و جفت، مجموعه های هم ارز نیرو، شناخت نیروها و 

های مختلف  لیت بررسی تعادل استاتیکی در سازهها برای ایجاد قاب روش رسم دیاگرام آزاد نیروهای وارده بر سازه

 ها و... است. نظیر خرپاها، تیرها، قرقره
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مروری بر جبر برداری 6

 کمیتهای مهم برداری 1

 مرکز جرم و حجم و سطح –بار گسترده  -مجموعه های هم ارز نیرو 3

 معادالت تعادل 9

 کابلها شامل خرپا، تیر،  سازه 5

 اصطکاک 1

 های اینرسی( سطح لنگرهای ماند) ممان -گشتاورهای اول سطح –خواص سطوح  7

 کارمجازی و روش انرژی 8
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 روش ارزیابی:
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 منابع اصلی:

 
1- Meriam. J. L., ”Engineering mechanics: Statics”, John Wiley, 9

th
 edition, 2018. 

2- Shames. I. H., ”Engineering mechanics: Statics“, Prentice- Hall 7
th

 edition, 2012. 

3- Bear F. B., Johnston E. R., “Vector Mechanics for Engineers, Statics”, Mc Graw Hill. 

4- Marghitu D. B., Dupac M., Madsen N. H., “Statics with MATLAB”, Springer, 2013.  
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 دینامیک
Dynamics 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 استاتیک کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   9 - - 19   

 ندارد           □سفر علمی:                          دارد  ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد        حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

باشد: فراگیری مفاهیم بنیادی دینامیک مهندسی  هدف از این درس، آشنا ساختن دانشجویان مقطع کارشناسی با موضوعات زیر می

 های فیزیکی با ماهیت سینماتیکی و سینتیکی، ایجاد توانایی جهت تحلیل دینامیکی ذره، ذرات مادی و فرموله کردن ریاضی پدیده

 و اجسام صلب، و اعمال قوانین حاکم، همراه با پرورش دید کاربردی.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه و تعاریف اولیه 6

 سینماتیک ذره 1

 سینتیک ذره 3

 سینماتیک اجسام صلب در صفحه 9

 سینتیک سیستم ذرات و اجسام صلب در صفحه 5

 سینتیک اجسام صلب در فضا 1

 

 

 

 

 

 روش ارزیابی:
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6مقاومت مصالح    
Mechanics of Materials 1 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 استاتیک کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
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                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                     ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

این درس رفتار اجسام در اثر نیروهای خارجی مورد بررسی قرار می گیرد و مقاومت آنها از نظر تحمل نیروها و  در

 میزان تغییر شکل تبیین می شود.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 :مفاهیم عمومی تنش 6

 تعریف تنش، انواع آن

 :تحلیل تنش در اعضاء تحت بار محوری 1

 مورب، تنشهای برشی، تنش مجـاز، ضـریب اطمینـان، آزمایش کشش، اصل سنتنش محوری، تنش در مقاطع 

 ونان، تمرکز تـنش، تـنش باقیمانـده، اسـتحکام برشـی، تـنش در اتصاالت )پرچ، پیچ و مهره(

 :کرنش و تغییر شکل در اعضاء تحت اثر بار محوری 3

کـرنش بـرای مـواد مختلف، -ی تنشمحوری هوك، بررسی منحن کرنش، قانون تک-تعریف کرنش، روابط تنش

کرنش حرارتی، استفاده از معادله سازگاری تغییر مکانهـا بـرای حـل مسـایل، کـرنش جـانبی، ضریب پوآسون، 

معادالت تعمیم یافته هوك برای مواد ایزوتروپ همگن، کرنش حجمـی و مـدول بالـک، تنش در استوانه و کره 

 جدار نازك تحت اثر فشار داخلی

 :پیچش 9

مفاهیم و فرضیات پایه، تنش پیچشی و زاویه پیچش در مقاطع دایروی، پیچش مقاطع جدار نازك باز و بسته، 

 ای بر پیچش مقاطع توپر غیردایروی مقدمه

 :خمش خالص 5

مفاهیم و فرضیات پایه، رابطه انحناء و لنگر، تنش خمشی، مقاطع مرکب از دو یا چند جنس، خمـش در تیرهای با 

 بارگذاری نامتقارن
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 :تنش برشی تحت اثر نیروی جانبی 1

مفاهیم و فرضیات پایه، جریان برش، تنش برشی در تیرها و توزیع تنش برشـی، ترکیـب تـنشهـای محوری و 

 برشی، تنش برشی در مقاطع جدار نازك، بررسی نکات طراحی در اثر برش
 

 روش ارزیابی:
 پروژه نهاییآزمون  میان ترم ارزشیابی مستمر

3 5 61  

 

 منابع اصلی:

 
1. Mechanics of Materials, Barry J. Goodno, James M. Gere, 9

th
 Ed., Cengage Learning, 2018. 

2. Mechanics of Materials, Roy R. Craig, 3rd Ed., Wiley, 2011. 

3. Mechanics of Materials, Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston Jr., John T. DeWolf, David F. 

Mazurek, 8th Ed., McGraw-Hill 2020. 

4. Mechanics of Materials, Russell C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson, 2016. 

5. Mechanics of Materials, Anthony Bedford, Kenneth M. Liechti, Springer International 

Publishing, 2020. 

6. Mechanics of Materials, James M. Gere, Stephen P. Timoshenko, 4
th

 Ed., PWS Pub. Co., 

1997. 
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 1مقاومت مصالح 
Mechanics of Materials 2 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  6 مقاومت مصالح کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
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                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

قرار می گیرد و مقاومت آنها از نظر تحمل در این درس رفتار اجسام در حضور نیروهای خارجی مورد بررسی 

 نیروها و میزان تغییر شکل تبیین می شود.
 

 :6رئوس مطالب

 مبحث ردیف

حالت دو بعدی( مولفه های تنش در روی یک صفحه مایل، تنش های اصلی،  -تبدیل تنش و کرنش در مختصات مختلف )الف  6

تنش برشی، ماکزیمم، دایره مور، روش های مختلف در رسم دایره مور، مولفه های کرنش در روس یک صفحه مایل ، کرنش 

حالت سه بعدی(، مولفه های  –بطه بین دایره مور تنش و کرنش ، )ب های اصلی ، دایره مور کرنش ، انواع کرنش سنج ها، را

 تنش در روی یک صفحه مایل، تنش های اصلی و دایره.

 خیز تیرها : 1

معادله خیز تیرها، تعیین خیز به روش انتگرال گیری، شرایط مرزی، روش توابع یکه )پرانتـز مـاکولی( روش اصل 

 جمع آثار، حل تیرهای نامعین

 خیز در تیرهای نامعین: 3

رو ش انتگرال گیری، روش پرانتز شکسته، روش لنگر مساحت، روش جمع آثار، روش سه لنگر، روش سختی، روش انعطاف 

 پذیری.

 روش های انرژی و کار مجازی:  9

مجازی، نیروی انرژی االستیک کرنشی و کار خارجی، تعیین خیز از روش بقای انرژی، روش های کار مجازی ، تغییر مکان 

مجازی، تعیین خیز از روش نیروی مجازی )بار واحد(، معادالت نیروی مجازی در سیستم های االستیک، روش نیروی مجازی 

در سیستم های نامعین، تغییر مکان مجازی در مسائل تعادلی، کار مجازی در سیستم های مجزا، انرژی کرنشی و انرژی 

 ه از آنها در حل سیستم های نامعین.مکمل، قضایای کاستیگلیانو و استفاد

                                                 
 الزم سطر اضافه شود.به تعداد  6
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 پایداری تعادل در ستونها: 5

مفهوم پایداری و ناپایداری حالت تعادل ، تئوری پایداری ستونها، تعیین بار حدی اویلر برای ستونهای با شرایط تکیه گاهی 

ستونها، طراحی ستونها با  –متفاوت، محدودیت های فرمول اویلر، بارهای محوری خارج از مرکز و فرمول سکانت، تیر 

 استفاده از فرمولهای تجربی. 
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 Ed., Cengage Learning, 2018. 

2. Mechanics of Materials, Roy R. Craig, 3rd Ed., Wiley, 2011. 

3. Mechanics of Materials, Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston Jr., John T. DeWolf, David F. 

Mazurek, 8th Ed., McGraw-Hill 2020. 

4. Mechanics of Materials, Russell C. Hibbeler, 10th Ed., Pearson, 2016. 

5. Mechanics of Materials, Anthony Bedford, Kenneth M. Liechti, Springer International 

Publishing, 2020. 

6. Mechanics of Materials, James M. Gere, Stephen P. Timoshenko, 4
th

 Ed., PWS Pub. Co., 
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 آزمایشگاه مقاومت مصالح
Strength of Materials Lab 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد واحدنوع 

  1مقاومت مصالح  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
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                    دندار           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آشنایی عملی دانشجویان با اصول مقاومت مصالح
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آزمایش کشش 6

 آزمایش پیچش االستیک 1

 آزمایش پیچش پالستیک  3

 آزمایش کمانش 9

 آزمایش خیز تیرهای مستقیم 5

 آزمایش خیز تیرهای خمیده 1

 متقارنآزمایش تیرهای نا  7

 آزمایش ضربه 8

 آزمایش خستگی  4

 آزمایش سختی 62

 سیلندر جدارنازک 66

 

  

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 علم مواد

Materials Science 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 - کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
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                    ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

سازی  های اساسی در علم و مهندسی مواد برای دستیابی به توانایی استفاده از مواد به طرز مناسب و بهینه معرفی ایده

های جدید و بدست آوردن دانش و آشنایی با فناوری فرآیندهای تاثیر گذار بر خواص مواد و نیز  طراحیمواد در 

 آشنایی با ارتباط خواص مواد ریزساختار و کاربردها.

 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه: 6

ضروریات مواد مدرن  -مواد آینده  –مواد پیشرفته  –دسته بندی مواد  –تعریف مهندسی و علم مواد  –اهداف درس 

 ساختار و فرآیندهای ساخت برای مواد. –رابطه خواص  –

 ساختار اتمی و چیوندهای بین اتمی 1

 ها و خواص مواد. ارتباط پیوند –های پیوند  نیروها و انرژی -انواع پیوندها 

 ساختار بلوری فلزات: 3

 –های کریستالوگرافی  نقاط، خطوط و صفحه –های بلوری  نظام –انواع بلورها  –ساختار بلوری فلزات  –سلول واحد 

 های ریزساختار مواد. بررسی –مواد بلوری و غیر بلوری 

 نفوذ: 9

 –عوامل موثر بر  فرآیند نفوذ  –روابط حاکم بر فرآیند نفوذ  –مکانیزم نفوذ  -انواع نفوذ   -دهد؟  نفوذ چگونه رخ می

 کاربردهای فرآیند نفوذ درصنعت. –یین زمان و میزان نفوذ محاسبات برای تع

 عیوب در بلورها: 5

تاثیر عیوب  –چگونگی ایجاد عیوب  –ای  نرخ رشد عیوب نقطه -ای (  صفحه –خطی  –ای  انواع عیوب بلوری) نقطه
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 آیا عیوب مخرب هستند یا کارساز؟ –بر خواص مواد 

 خواص مکانیکی مواد: 1

خواری،  تعریف تنش، کرنش، چکش-رفتار مواد بر حسب تنش  –تعریف خواص مواد بر حسب نیرو و تغییر مکان 

 –ضربه –کرنش سختی  –تسلیم، مقاومت، شکست، چقرمگی، و سفتی در مواد، رفتار االستیک و پالستیک مواد 

 خزش. -سختی  –خستگی 

 مکانیزم تغییرشکل در فلزات: 7

ها  حرکت نابجایی –روابط حاکم بر لغزش بلورها  -های لغزش در بلورها نظام -ها ط تغییرشکل با آنها و ارتبا نابجایی

تقویت خواص مواد  –ها  تفسیر تغییرشکل پالستیک و کار سختی بر حسب حرکت نابجایی –های مربوطه  و مکانیزم

رابطه کار سرد با  –گرم و داغ  ،کار سرد -راهبردهای تقویت مواد  –ها  خواری برحسب حرکت نابجایی و چکش

 اثر دما برخواص مواد. –خواری  چکش

 های فازی: نمودار 8

تعیین اندازه و مقدار  -قوانین مربوط به فازها –نمودارهای فازی  -تاثیر فازها بر خواص مکانیکی مواد -تعریف فاز

 تکتوئید، خط انجماد و خط مذاب.نقاط و خطوط مهم در نمودارهای فازی از قبیل یو -فازها و عناصر در فازها
 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

  نمره 61 نمره 5 نمره 3

 

 منابع اصلی:
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Thermodynamics 1 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6فیزیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
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                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □دارد                        کارگاه:         

 

 هدف درس:

 و بالعکس. Wبه قوای محرکه یا کار   Qبررسی کلیه دستگاههای تبدیل حرارت

 مطالعه خواص سیاالت بکار گرفته شده در چرخه های ماشین های حرارتی و برودتی

 تعاریف حرارت و کار

 ترمودینامیک و بکارگیری آن در تحلیل اولیه ماشین های حرارتی و برودتیقانون اول و دوم 

 اصل افزایش آنتروپی و برگشت ناپذیری ها.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه و مفاهیم اصلی: 6

تعریف و تاریخچه علم ترمودینامیک، سیستم ترمودینامیکی و حجم مشخصه )حجم کنترل(، خواص و حالت یک 

 فرآیند و چرخه )سیکل(، اصل صفر ترمودینامیکماده، 

 خواص ماده خالص: 1

 تعادل فازهای سه گانه )بخار، مایع، جامد(، معادالت حالت، گازهای کامل، جداول خواص ترمودینامیکی.  

 
 کار و حرارت: 3

مقایسـه کـار و    تعریف کار، کار جابجایی مرز یک سیستم تراکم پذیر در یک فرآیند شـبه تعـادلی، تعریـف حـرارت،    

 حرارت.
 قانون اول ترمودینامیک برای سیستم و حجم کنترل: 9

اصل اول ترمودینامیک برای یک سیستم با گردش در یک چرخه، اصل اول ترمودینامیک برای یک سیستم با تغییر 

ایـدار  حالت، انرژی درونی، اصل بقاء جـرم، اصـل اول ترمودینامیـک بـرای حجـم مشخصـه، آنتـالپی، فرآینـدهای پ        

(steady state processes( و فرآیندهای گذرا )transient processes   گرمای ویژه در حجم ثابـت، گرمـای ،)

 ویژه در فشار ثابت، فرآیند شبه تعادلی در سیستم با فشار ثابت، انرژی درونی، آنتالپی و گرمای ویژه، گازهای کامل.
 کنترل:قانون دوم ترمودینامیک برای سیستم و حجم  5



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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ماشینهای حرارتی و مبردها، بازده آنها، اصل دوم ترمودینامیک، فرآیند برگشت پذیر، عـواملی کـه موجـب برگشـت     

 ناپذیری فرآیند می شوند، چرخه کارنو، بازده چرخه کارنو، مقیاس ترمودینامیکی دما.
 های تبدیل انرژی: آنتروپی و بررسی قانون دوم ترمودینامیک برای سیستم 1

، آنتروپی، آنتروپی جسم خالص، تغییرات آنتروپی در فرآیند برگشت پذیر، تغییـرات  (clausius)عادله کالزیوس نام

آنتروپی در فرآیند برگشت ناپذیر، قانون دوم ترمودینامیک برای حجم مشخصه در فرآیندهای پایدار و گذرا، فرآینـد  

آیند پلی تروپیک برگشت پذیر برای گازهای کامل، اصـل  آدیاباتیک برگشت پذیر، تغییرات آنتروپی گازهای کامل، فر

 ازدیاد آنتروپی، بازده  فغایند مندسان
 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

3 5 61  

 

 منابع اصلی:

1- Borgnakke, Sonntag, “Fundamentals of Thermodynamics”, 2020, Wiley  

2- Moran, Shapiro, “Fundamentals of Engineering Thermodynamics”, 2018, Wiley 

3- Cengel, Boles, Kanoglu, “Thermodynamic, an Engineering Approach”, 2019, 

McGraw-Hill 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 1ترمودینامیک 
Thermodynamics 2 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6ترمودینامیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

     3   98  )هم نیاز( 6مکانیک سیاالت 

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

کاربرد قوانین ترمودینامیک در چرخه های مختلف قدرت و سردسازی  مخلوط گازها، آشنایی با روابط ترمودینامیکی و رفتار 

گازهای واقعی و مباحث احتراق به منظور آشنایی با عوامل موثر در کارایی و عملکرد سیستم های انرژی واکنشی و بررسی 

 ترمودینامیک جریان های تراکم پذیر

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

چرخه های رانکین، تأثیرات فشار و دما بر روی چرخه رانکین، چرخه با گرم کن مجدد، چرخه با بازیاب، تفاوت بین  6

چرخه حقیقی و چرخه ایده آل، چرخه های تراکمی تبرید، تفاوت بین چرخه حقیقی و چرخه ایداه آل تراکمی 

تبرید، مصرفی سیستم تبرید جذبی، چرخه اتو )در شرایط هوای استانـدارد(، چرخه دیـزل )در شرایط هـوای 

، چرخه (Brayton)، چرخه برایتن (Ericsson and Stirling)استانـدارد(، چرخـه اریکسـون و استرلینگ 

ه ای، خنک کن، انبساط چند مرحله ای توربین گاز مجهز به بازیاب، چرخه ایده آل توربین گاز با )تراکم چند مرحل

 با گرم کن مجدد و بازیاب(، چرخه رانش جت )در شرایط هوای استاندارد(.

 روابط ترمودینامیکی: 1

، روابط ترمودنیامیکی برای آنتالپی، انرژی درونی، (Clapeiron)، معادله کالپیرون (Maxwell)روابط ماکسول 

 آنتروپی و گرمای ویژه.
 گازی: های مخلوط 3

مخلوط گازهای کامل، مخلوط گاز و بخار، کاربرد قانون اول ترمودینامیک بر روی مخلوط گاز و بخار، فرآینـد اشـباع   

 ، تغییرات خواص مواد هنگام اختالط. (Psyc , chart)آدیاباتیک، دمای خشک و مرطوب، منحنی رطوبتی هوا

 
 ها: های شیمیایی سوخت واکنش 9

اق، مواد حاصل از احتراق، آنتالپی ترکیب، کاربرد قانون اول ترمودینامیک، دمـای آدیاباتیـک   سوخت ها، فرآیند احتر



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 شعله، آنتالپی و انرژی درونی احتراق، کاربرد قانون دوم ترمودینامیک در ارزیابی فرآیند حقیقی احتراق.

 
 ریتراکم پذ انیجر کینامیترمود 5

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

3 5 61  

 

 منابع اصلی:

1- Borgnakke, Sonntag, “Fundamentals of Thermodynamics”, 2020, Wiley  

2- Moran, Shapiro, “Fundamentals of Engineering Thermodynamics”, 2018, Wiley 

3- Cengel, Boles, Kanoglu, “Thermodynamic, an Engineering Approach”, 2019, 

McGraw-Hill 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 آزمایشگاه ترمودینامیک



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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Thermodynamics Lab 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1ترمودینامیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   6    31  

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     □ندارد           آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 و آشنایی عملی دانشجویان با مفاهیم ترمودینامیکی 2و  6 انجام آزمایش هایی در رابطه با مباحث مطرح شده در ترمودینامیک
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 پمپ حرارتی 6
 تهویه مطبوع 1

 نازل 3

 کمپرسور دو مرحله ای 9

 سیکل تبرید تراکمی 5

 موتور احتراق داخلی 1

 موتور دیزلی 7

 دیگ مارست 8

 سیکل تبرید جذبی 4

 موتور استرلینگ 62

 نیروگاه گازی 66

 آزمایش نیروگاه بخار 61

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

61  8  

 

 منابع اصلی:



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:

 

66 

 

 دستور کار آزمایشگاه ترمودینامیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد -

- 1- Borgnakke, Sonntag, “Fundamentals of Thermodynamics”, 2020, Wiley  

- 2- Moran, Shapiro, “Fundamentals of Engineering Thermodynamics”, 2018, 

Wiley 

- 3- Cengel, Boles, Kanoglu, “Thermodynamic, an Engineering Approach”, 

2019, McGraw-Hill 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6مکانیک سیاالت 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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Fluid Mechanics 1 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش ساعتتعداد  تعداد واحد نوع واحد

 معادالت دیفرانسیل کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

     3   98  نیاز( دینامیک )هم

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

آشنایی با مفاهیم اولیه مکانیک سیاالت و قوانین حاکم بر آن، در این درس تکنیک های موجود برای حل مسائل 

 مکانیک سیاالت آموزش داده می شود.
 

 

 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه: 6

 این درس و کاربرد آن در مهندسی مکانیکجهت شناخت علم مکانیک سیاالت و فلسفه 

 خواص سیاالت و تعاریف آن: 2

 فشار، تنش برشی، لزجت، جرم مخصوص و وزن مخصوص، کاویتاسیون، تراکم پذیری، کشش سطحی و سایرخواص.

 استاتیک سیاالت: 3

 ادل آن.تغییر فشار، نیروی وارد بر سطوح مستوی و منحنی، نیروی هیدرواستاتیکی وارد بر سد و تع

 بررسی جریان سیاالت به صورت انتگرالی: 4

تعاریف مورد لزوم در جریان سیاالت، حجم معیار و سیستم، خط جریان و غیره، اصول بقاء، بقاء جرم )رابطه 

پیوستگی(، بقاء ممنتوم خطی و زاویه ای )رابطه مقدار حرکت(، رابطه اویلر و برنولی در امتداد خط جریان، توضیح 

یال ایده آل دو بعدی بصورت ساده، معادالت انرژی در طول لوله جریان، کاربرد و محدودیتهای رابطه جریان س

 برنولی در جریان سیال و مثالهای عملی درباره مطالب بین شده، کاربرد معادالت انرژی و مثالهای کاربردی.

 بررسی جریان سیاالت به صورت دیفرانسیلی: 5

دست آوردن معادالت بقاء جرم به صورت دیفرانسیلی  صورت معادالت دیفرانسیلی، به بیان معادالت حرکت سیال به

 استوکس -و معادالت ناویر



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 بررسی جریان تراکم ناپذیر غیر لزج: 6

های تراکم ناپذیر دائم و  دست آوردن معادالت اویلر برای جریان غیر لزج و همچنین معادله برنولی برای جریان به

 غیرلزج

 بدون بعد و مطالعات مدلی :اعداد  7

تئوری باکینگهام، اعداد بدون بعد رینولدز، فورد، وبر، ماخ، اویلرو ...، تشابه و مطالعات مدلی، نحـوه اسـتفاده از اعـداد    

 بدون بعد و مطالعات مدلی در مطالعات تجربی.
 

 

 

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

3 5 61  

 

 

 

 منابع اصلی:

1- Frank M.White,”Fluid Mechanics”, Mc –Graw Hill, 8th
,2017 

2- B.R.Munson: Young & Okishi,” Fundamentals of Fluid mechanics”, John –Wiley, 8
th

, 

2016. 

3- V.L. Streeter: Wylie & Bedford,” Fluid Mechanics”,Mc-Graw Hill, 9
th

, 2010. 

4- Fox and  Mc-Donald, John W. Mitchell”Introduction to Fluid mechanics”, John – Wiley, 

10
th

, 2020 

 
 

 

 

 

 
 

 

   1 مکانیک سیاالت

Fluid Mechanics 2 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6  مکانیک سیاالت کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 
 

 هدف درس:

رابطه مسائل جریان چگونگی تحلیل مسائل کاربردی در مکانیک سیاالت آموزش داده می شود. در این درس هم 

 خارجی و هم جریان داخلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 جریان ویسکوز تراکم ناپذیر داخل مجاری 6

 جریان ویسکوز تراکم ناپذیر خارجی 1

 کانالهای روباز 3

 جریان پتانسیل 9

 اندازه گیری جریان سیال 5
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم مستمرارزشیابی 

3 5 61  

 

 

 منابع اصلی:

1. “Fluid Mechanics”: Frank. M. White, Mc- Graw Hill, 8
th

, 2017  

2. “Fundamental of Fluid Mechanics”, Munson: Young: Okshi, John – Wiley, 8
th

, 2016.  

3. ‘Fluid mechanics”, Streeter; Wylie & Bedford, Mc- Graw Hill 9
th

, 2010.  

5. “Introduction to Fluid Mechanics”, Fox. Mcdonald: John – Wiley, 10
th

,2020.  

 

 
 

 آزمایشگاه مکانیک سیاالت
Fluid Mechanics Lab 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1مکانیک سیاالت   کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    6   31  

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     □ندارد           آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

 آشنایی عملی با مبانی و اصول مکانیک سیاالت
 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 وننوری متر 6

 اوریفیس متر 2

 برخورد جت آب 3

 گیری شدت جریان وسایل اندازه 4

 ها و انقباض و انبساط ناگهانی، شیرآالت ها، زانویی افت در لوله 5

 سرریز 6

 جریانهای چرخشی اجباری و آزاد 7

 نیروی وارد بر سطوح تخت 4

 جریان آرام و آشفته 9
 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

62  62  

 

 

 

 منابع اصلی:

 دستور کار آزمایشگاه مکانیک سیاالت، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد -6



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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2- 1. “Fluid Mechanics”: Frank. M. White, Mc- Graw Hill, 8th, 2017  

3- 2. “Fundamental of Fluid Mechanics”, Munson: Young: Okshi, John – Wiley, 8th, 2016.  

4- 3. ‘Fluid mechanics”, Streeter; Wylie & Bedford, Mc- Graw Hill 9th, 2010.  

5- 5. “Introduction to Fluid Mechanics”, Fox. Mcdonald: John – Wiley, 10th,2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6طراحی اجزاء 
Design of Machine Elements 1 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

نیاز(  )هم 1مقاومت مصالح  –دینامیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

 - -   3 - - 98  نیاز( آمار و احتمال مهندسی )هم –

                     □ندارد         سفر علمی:                          دارد  ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد         حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □ارد کارگاه:                                د

 

 

 هدف درس:

های مکانیکی و کاربرد این اصول در طراحی و  دهنده سیستم آشنا سازی دانشجویان با مفاهیم و اصول طراحی قطعات تشکیل

 ساخت قطعات پرکاربرد در صنعت.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه 6

 خواص مواد مهندسی 2

 استاتیکرفتار  قطعات تحت بارگذاری  3

 رفتار قطعات تحت بارگذاری متغیر با زمان 4

 طراحی محورها 5

 های انتقال قدرت طراحی اتصاالت پیچی و پرچی و پیچ 6

 طراحی اتصاالت جوشی 7

 طراحی فنرها 4

 

 

 

 روش ارزیابی:
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1 9 62 9 

 

 

 منابع اصلی:
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1. Machinery Handbook, 25th Edition, Industrial Press Inc. 

2. Budynas, R.G. and Nisbett,J.K, Shigley,s Mechanical Engineering Design, 9th Edition, McGraw-Hill, 

2010. 

3. Collins, J.A., Busby, H.R. and Staab, G.H., Mechanical Design of Machine Elements and Machines, 

Wiley, 2009. 
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Design of Machine Elements 2 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6طراحی اجزاء  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3 - - 98 - - 

                     □ندارد         سفر علمی:                          دارد  ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد         حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

های مکانیکی و کاربرد این اصول در طراحی و  دهنده سیستم آشناسازی دانشجویان با مفاهیم و اصول طراحی قطعات تشکیل

 ساخت قطعات پرکاربرد در صنعت.
 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 غلتشی های یاتاقان 6

 های لغزشی روانکاری و یاتاقان 2

 ها دنده اصول چرخ  3

 های ساده و مارپیچ چرخ دنده 4

 های مخروطی چرخ دنده 5

 های حلزونی چرخ دنده 6

 ها ترمزها و کالچ 7

 ها و زنجیرها و کابلهای انتقال قدرت تسمه 4

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 
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1. Machinery Handbook, 25th Edition, Industrial Press Inc. 

2. Budynas, R.G. and Nisbett,J.K, Shigley,s Mechanical Engineering Design, 9th Edition, McGraw-Hill, 

2010. 

3. Collins, J.A., Busby, H.R. and Staab, G.H., Mechanical Design of Machine Elements and Machines, 

Wiley, 2009. 
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Heat Transfer 1 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1سیاالت مکانیک  – 6 کینامیترمود کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

     3   98  نیاز(  )هم

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد            □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 مطالعه مکانیزم های انتقال حرارت و قوانین حاکم بر آن –مطالعه قانون بقا انرژی در انتقال حرارت 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

مقدمه ای بر مفهوم انتقال حرارت: اصول فیزیکی انتقال حرارت هدایت، جابجایی و تشعشـع، معادلـه بقـاء انـرژی و      6

 کاربرد آنها، تجزیه و تحلیل مسائل انتقال حرارت.
هدایت حرارتی یک بعدی در دیوار مرکب، استوانه و کره، هدایت با تولید حرارت حجمی هدایت یک بعدی: معادله  1

 در دیوار مسطح، استوانه و کره، انتقال حرارت در سطوح گسترده و عملکرد آنها
 هدایت دوبعدی: معرفی روشهای بررسی هدایت حرارتی دو بعدی و دائم، استفاده از مفهوم ضریب شکل دوبعدی،   3
ت حرارت غیردایم: روش ظرفیت فشرده)متمرکز(، هدایت غیردایم در دیوار تخت، اسـتوانه، کـره، جسـم نیمـه     هدای 9

 بینهایت 
روشهای عددی در هدایت حرارتی: معرفی اصول روش اختالف محدود، روش حـل دسـتگاه معـادالت جبـری، حـل       5

 عددی هدایت دوبعدی، حل عددی هدایت غیردایم
مقدمه ای بر انتقال حرارت جابجایی: الیه مرزی سرعت و دما، جریان آرام و آشفته، معادالت حاکم بر جریان سـیال   1

 و انرژی حرارتی، مفهوم اعداد بدون بعد، تشابه اصطکاك و انتقال حرارت، 
ان روی کـره،  انتقال حرارت جابجایی در جریانهای خارجی: جریان روی صـفحه تخـت، جریـان روی اسـتوانه، جریـ      7

 جریان روی مجموعه لوله ها، جت های برخوردی، بسترهای سیالی
انتقال حرارت در جریانهای داخلی: جریان در حال توسـعه و توسـعه یافتـه سـرعتی و دمـایی، ضـریب اصـطکاك و         8

لت در لوله، محاسبه افت فشار، موازنه انرژی در مجرا )دمای سطح ثابت و شار حرارتی سطح ثابت(، محاسبه عدد ناس

 مجراهای با مقطع غیردایره ای، مجرای حلقوی
 مقدمه ای بر انتقال جرم )اختیاری( 4
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 منابع اصلی:

1- Bergman, Lavine, “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, 2018, Wiley 

2- Cengel, Ghajar, “Heat and Mass Transfer”, 2020, McGraw-Hill   
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Heat Transfer 2 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6انتقال حرارت  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   1   31   

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آشنایی با مکانیزم جابجایی جوشش و تقطیر به منظور محاسبات در انتقال حرارت

 مکانیزم تشعشع در ا مکانیزم تشعشع جهت محاسبات انتقال حرارتآشنایی ب

 آشنایی با خواص مواد و سطوح از دیدگاه ضرایب تشعشعی

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 جوشش: منحنی جوشش، شار حرارتی بحرانی، محاسبات جوشش هسته ای و الیه ای )فیلمی(، جوشش جریانی 6

 چگالش: معرفی انواع چگالش، چگالش الیه ای روی سطح عمودی،  چگالش روی لوله، چگالش درون لوله، چگالش قطره ای 

انتقال حرارت جابجایی طبیعی: مفهوم نیروی شناوری و معادالت حاکم، جریان طبیعی روی صفحه عمودی، صفحات شیبدار،  2

 ها،استوانه افقی، جریان طبیعی درون مجرا، محفظه 

انتقال حرارت تشعشعی: مفهوم انتشار تشعشع، وابستگی جهتی و طیفی، ضرایب جذب صدور عبور و انعکاس، سطح دیفیوز و  3

 و چند سطحی،  3خاکستری، ضریب دید تشعشعی، تبادل تشعشع بین سطوح، سطوح بازتاب، محفظه های 

 هدایت )اختیاری(مقدمه ای بر تشعشع گازها)اختیاری(،ترکیب تشعشع با جابجایی و 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

5 5 62 - 

 

 منابع اصلی:

1- Bergman, Lavine, “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, 2018, Wiley 

2- Cengel, Ghajar, “Heat and Mass Transfer”, 2020, McGraw-Hill   
 

انتقال حرارت شگاهیآزما  
Heat Transfer Lab 
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 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  1انتقال حرارت  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    6   31  

                    ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      □ندارد           آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     □ندارد            آزمایشگاه:                          دارد                    ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

کردن مهارت پردازش داده ها  دایو پ شاتیانجام آزما قیانتقال حرارت از طر یاساس میبا مفاه انیدانشجو ییآشنا

 . h ییجابجا بیضر و k یرسانش حرارت بیضر لیمهم انتقال حرارت از قب یجهت استخراج پارامترها
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

با توجه  شیدو آزما ای کیاز فصول درس  کیهر  یشود که حداقل برا یانتخاب م یبه گونه ا شهایآزما 6

 یمبدلها یحرارت تیهدا بیضر یریاندازه گ یها نهیتواند در زم یدانشگاه و نظر استاد که م مکاناتبه ا

،  یحرارت یو ماکت گذار کپارچهی ستمی، تونل باد ، س یانتقال حرارت دو بعد ،و پوسته و لوله یدو لوله ا

 .و مشابه آن باشد یتبادل حرارت لی، کو یتشعشع حرارت بیضر یریاندازه گ
 

 روش ارزیابی:
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 منابع اصلی:

 انتقال حرارتدستور کار آزمایشگاه  -6

2- Bergman, Lavine, “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, 2018, Wiley 
 

 

 

 

 دینامیک ماشین
Dynamics of Machinery 
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 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 دینامیک کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

ای و ایجاد مهارت های  آشنایی با روشهای الزم جهت تحلیل سینماتیکی و دینامیکی سازوکارها و ماشین های صفحه

کافی در این زمینه از طریق حل مسائل صنعتی با تکیه بر سازوکارهایی نظیر چرخ دنده ها، بادامک ها و پیروها ، چرخ 

 لنگرها .
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 : هرمبندیها و تحلیل آنا 6

های  سـرعت و شـتاب در اهـرمبنـدیای و فضایی، مراکـز آنـی دورانـی، تحلیـل  درجه آزادی مکانیزمهای صفحه

ای شامل مکانیزمهای لغزنده لنگی، چهـار اهرمـی، چنـد اهرمـی و شـناور، بررسـی تماسـهای غلتکـی و  صفحه

لغزشی، مراکز انحنا، مکانیزمهای معادل، روش ترسیم نمـودار سـرعت بـا اسـتفاده از مراکـز آنـی دوران، روش 

شتاب، تحلیـل سـرعت و شـتاب در مکانیزمهـای فضـایی، تحلیـل مکانیزمهـا بـا ترسیم کثیراالضالع سرعت و 

 .لینکهای شناور، روشهای جبری در تحلیل مکانیزمها، روشهای برداری و موهومی در تحلیل مکانیزمها

 :بادامکها 1

 .معرفی انواع بادامکها، طراحی منحنی بدنه انواع بادامکها

 :چرخهای طیار 3

 .تنظیم سرعت، ضریب تغییرات سرعت، تغییرات گشتاور پیچشی چرخ طیار و

 :ها دنده چرخ 9

 .های مرکب، دیفرانسیل ای و منظومه های ساده، مرکب، منظومه دنده تحلیل جعبه

 :توازن سیستمهای دوار 5

 .توازن سیستمها در یک صفحه، در چند صفحه موازی، توازن محور موتورها و کمپرسورها

 :سیستمهای رفت و برگشتیتوازن  1

 .توازن موتورهای دارای چند سیلندر

 :اثرات ژیرسکوپی 7
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 .بررسی اثرات ژیرسکوپی در موتورهای هواپیما، کشتی و اتومبیلها

 :نیروها و گشتاورها 8

اثـرات ها، بررسی  بررسی نیروهای استاتیکی، بررسی نیروها با درنظرگرفتن اثرات اصطکاك در یاتاقانها و لغزنده

هـا،  دنـده نیروهای دینامیکی حاصل از اینرسی و ژیرسکوپی، محاسبه نیرو و گشتاور پیچشی و قدرت در جعبـه

 .بررسی کل نیروها در بادامکها و انواع مکانیزمها

 

 

 روش ارزیابی:
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 منابع اصلی:

 
1- Design of Machinary, R.L. Norton, Mc Graw Hill, 1992. 

2-  Theory of Machines and Mechanisms, J.E. Shigley, J.J. Uicker, Mc Graw Hill, 1995. 

3-  Computer-Aided Analysis of Mechanical Systems, P.E. Nikravesh, Prentice Hall, 1988. 
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Mechanical Vibrations 
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 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 دینامیک-ریاضی مهندسی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

     3   98  هم نیاز() 1مقاومت مصالح 

 ندارد           □سفر علمی:                          دارد  ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد         حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

های صنعتی در اثر اعمال بارهای نوسانی است تا با استفاده از این بررسی بتوان آنها را طوری طراحی  ها و ماشین بررسی رفتار سازه

مبحث سر و های مهندسی که با کاربرد وسیع این  کرد که در شرایط ایمن و مناسب، طول عمر کافی داشته باشند. برخی از سیستم

ها، طراحی شاسی و قطعات خودروها، انواع وسایل نقلیه  های صنعتی نظیر توربین های دوار انواع ماشین کار دارند عبارتند از: شافت

 گیری و غیره. نظیر هواپیما، وسایل اندازه
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مبانی ارتعاشات 6

معرفی اجزای اصلی سیستم ارتعاش، طبقه بندی ارتعاشات، ترکیب ی ارتعاشات،  مقدمه و تاریخچه، مفاهیم پایه

هارمونیک، بسط فوریه و معرفی طیف   حرکت ها و فنرها و دمپرها، معرفی و مدل دمپرهای ویسکوز و کولمب ، جرم

 فرکانسی
 های یک درجه آزادی ارتعاشات آزاد سیستم 1

ی، ارتعاش آزاد با میرایی ویسکوز و کولمب کاهش ارتعاشات آزاد بدون میرایی، معرفی مفهوم فرکانس طبیع

 لگاریتمی، انرژی اتالفی در میرایی ویسکوز، میرایی معادل وسکوز
 های با یک درجه آزادی با تحریک هارمونیک ارتعاشات اجباری سیستم 3

تشدید و تپش،  ی ویسکوز و کولمب، تبیین مفاهیم های با و بدون میراکننده تعیین پاسخ ارتعاش اجباری در حالت

های گذرا و ماندگار، حرکت نسبی و بررسی رفتار و معرفی حسگرهای ارتعاش سنجی با استفاده از حرکت  پاسخ

 نسبی، معرفی سرعت بحرانی روتورها
 ارتعاش سیستم یک درجه آزادی تحت نیروی عمومی 9

های تعیین پاسخ سیستم به ورودی  تعیین پاسخ به ورودی متناوب غیرهارمونیک و مثال کاربردی، معرفی کلی روش

 غیرمتناوب و معرفی کامل روش انتگرال کانولوشن برای استخراج پاسخ، طیف پاسخ، معرفی روش تبدیل الپالس
 های دو درجه آزادی ارتعاشات سیستم 5

ها نسبت به یک درجه آزادی، ارتعاش آزاد و  استخراج معادالت حاکم بر سیستم دو درجه آزادی نمونه و بیان تفاوت

اجباری سیستم دو درجه آزادی، معرفی انواع اتصال بین معادالت حاکم و معرفی مختصات اصلی سیستم، معرفی 
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 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 های نیمه معین و تحلیل پایداری سیستم سیستم

 های چند درجه آزادی تمارتعاشات سیس 1

ی آنها، معرفی  های چند درجه آزادی، معرفی ضرایب اثر سختی و نرمی سیستم و روش محاسبه های سیستم ویژگی

 های آن کامل روش الگرانژ برای استخراج معادالت حاکم به همراه اثبات فرمول
 

 روش ارزیابی:
 پروژه + تکلیف آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

-    

 

 منابع اصلی:

 
1-Rao, S.S., Mechanical Vibrations, 6

th
 edition, Pearson Education, 2018. 

2-Ginsberg, J.h., Mechanical and structural vibration: Theory and Application, Wiley 2001. 

3-Dimarogonas, A., Vibration for Engineers, 2
nd

 edition, Prentice-Hall International, 1996. 

4-Mechanical Vibrations, Theory and Applications    by: Tse, Morse, Hinkle, 1978 

5-Vibration Problems in Engineering by: Timoshenko, 1990. 

6- An Introduction to Mechanical Vibrations by: Steidel, 3rd edition 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
Dynamics and Vibrations Lab 



 

 

 برنامه درسی
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 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 دینامیک ماشین -ارتعاشات مکانیکی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    6   31  

 ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      □ندارد        آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     □ندارد         آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

ها و پیروها، ترازمندی اجرام  ها، بادامک آشنایی عملی با برخی مباحث مطرح در درس دینامیک ماشین مانند مجموعه چرخ دنده

های یک و چند ارتعاشات مکانیکی مانند فرکانسهای طبیعی و شکل مودها، سیستمچرخان و آرو، شتاب کوریولیس و ...، و درس 

گیری تجربی با مفاهیم تئوری محض، تفسیر نتایج، بررسی منابع خطا،  ها و ... و مقایسه اندازهدرجه آزادی، محاسبه میرایی سیستم

 ها. علل بروز خطا و تحلیل کمی آن
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 ها به شرح زیر: آزمایشگاه ارتعاشات شامل تعدادی از زمینهمباحث  6

 ارتعاشات آزاد و اجباری سیستم یک درجة آزادی  -

 ها بصورت سیستم یک یا دو درجه آزادی ارتعاشات پیچشی آزاد و اجباری میله -

 ای نسبت به تحریک سینوسی ارتعاشات وابسته خطی و زاویه -

 های طبیعی و شکل مودهای آنارتعاشات عرضی تیرها و تعیین فرکانس  -

 جاذب دینامیک ارتعاشات -

 سرعت بحرانی محورهای دوار -

 بررسی کمی نواسانات آونگ -

 گیری گشتاور ماند و مرکز ضربه آونگ ساده و مرکب، اندازه -

 ها به شرح زیر: مباحث آزمایشگاه دینامیک ماشین شامل تعدادی از زمینه 2

یستم چرخ دنده ساده، حلزون و چرخ حلزون، جک پیچی و های مکانیکی ساده شامل س آزمایش ماشین -

 ها انواع مکانیزم

 سیستم چرخ دنده خورشیدی و ثبت شتاب آن -

 تعادل دینامیکی اجرام دوار -

 آزمایش بر روی چند نوع گاورنر -
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 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 ژیروسکوپ -

 تعادل اجرام رفت و آمدی یک موتور دو سیلندر یا چهار سیلندر -

 پیروها، جابجایی، سرعت و شتاب آنهاها با انواع پروفیلها و  بادامک -

 ها کالچ -

 بررسی منحنی فشار در اطراف یاتاقان گرد تحت شرایط هیدرودینامیک -

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

62  62  

 

 

 منابع اصلی:

 دانشگاه یزددستور کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، دانشکده مهندسی مکانیک،  -2

3- Thomson, W.T., Theory of Vibrations with Applications, CRC Press, 2004. 

4- Rao, S.S., Mechanical Vibrations, Prentice Hall, 2010 

 مهدیقلی ها، همیلتن هورت مالی، چارلز رینهولتس، محمودرضا کاشفی)مترجم(، حمید مکانیزم و دینامیک ماشین -5

 )مترجم(.

6- Martin, G.H., Kinematics and dynamics of machines, 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6و کنترل  یکینامید یها ستمیس
Dynamic Systems & Control 1 
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 دوره: کارشناسی
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 گرایش:
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 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 نیاز( ارتعاشات مکانیکی )هم کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آموزش مبانی مدلسازی و تحلیل رفتار سیستمهای دینامیکی پایه
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مدلسازی سیستم های فیزیکی مختلف اعم از مکانیکی، برقی و حرارتی و ... 6

 تبدیل الپالس  1

 پاسخ فرکانسی سیستم ها 3

 فضای حالت و حل معادالت حالت 9

 شبیه سازی سیستم های مکانیکی، برقی و حرارتی 5

 MATLABکار با نرم افزار های شبیه سازی مثل  1

 پایداری سیستم ها 7

 

 

 

 

 

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

3 5 61  

 
 

 منابع اصلی:
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 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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1. Control Systems Engineering by:Norman Nise, 8
th

 editin, 2019 

2. Modern Control Engineering    by: Katsuhiko Ogata, 5
th

 edition, 2010 

3. Automatic Control Engineering     by: Francis Raven, 5
th

 edition, 1994 

4. Feedback Control Systems (Schaum
,
s Outline Series)  by:I.J. Williams, 1995 

5. Control Systems Engineering       by: Nagrath and Gopal, 1975 

6. Feedback Control Systems     by: John Van De Vagte ,3th edition, 1993 

7. Feedback Control of Dynamic Systems   by: Franklin, Powell, Emami-Naeini, 2019 

8 Feedback Control Problems Using MATLAB   by: Feredrick and Chow, 1999 

9. Automatic Control: The Power of Feedback Using MATLAB   by: T. Djaferis, 1997 

10. Automatic Control Systems by: F. Golnaraghi and B. Kuo, 10
th

 edition, 2017 

11. Modern Control Systems by:R.C. Dorf, 12
th

 edition, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1و کنترل  یکینامید یها ستمیس
Dynamic Systems & Control 2 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6و کنترل  یکینامید یها ستمیس کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   1   31   

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

 های کنترلیهای تحلیل و طراحی سیستمآشنایی با روش
 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مشخصات کلی سیستم های کنترل 6

 عملکرد های مطلوب در سیستم های کنترل 1

 روش مکان هندسی 3

 طراحی به روش مکان هندسی 9

 پاسخ فرکانسی 5

 طراحی به روش پاسخ فرکانسی 1

 دیجیتالمقدمه ای بر کنترل  7

 مقدمه ای بر پسخور حالت 8

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 
 

 منابع اصلی:
1. Control Systems Engineering by:Norman Nise, 8

th
 editin, 2019 

2. Modern Control Engineering    by: Katsuhiko Ogata, 5
th

 edition, 2010 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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3. Automatic Control Engineering     by: Francis Raven, 5
th

 edition, 1994 

4. Feedback Control Systems (Schaum
,
s Outline Series)  by:I.J. Williams, 1995 

5. Control Systems Engineering       by: Nagrath and Gopal, 1975 

6. Feedback Control Systems     by: John Van De Vagte, 3th edition, 1993 

7. Feedback Control of Dynamic Systems   by: Franklin, Powell, Emami-Naeini, 2019 

8 Feedback Control Problems Using MATLAB   by: Feredrick and Chow, 1999 

9. Automatic Control: The Power of Feedback Using MATLAB   by: T. Djaferis, 1997 

10. Automatic Control Systems by: F. Golnaraghi and B. Kuo, 10
th

 edition, 2017 

11. Modern Control Systems by:R.C. Dorf, 12
th

 edition, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایشگاه کنترل اتوماتیک
Automatic Control Lab 
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 نیاز( نیاز)هم پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1سیستم های دینامیکی و کنترل  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

     6   31  نیاز( )هم

                    ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      □ندارد           آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     □ندارد            آزمایشگاه:                          دارد                    ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ندارد           □کارگاه:                                دارد 
 

 هدف درس:

 آشنایی عملی با مبانی مدل سازی و تحلیل رفتار سیستمهای دینامیکی پایه 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 PIDآزمایش کنترل کننده  6

 آشنایی با سیستم های پنوماتیک و هیدرولیک  2

 مدار های کنترل منطقی 3

 PLCآشنایی با  9

 کنترل جریان سیال 5

 کنترل موقعیت 1
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

62  62  

 

 منابع اصلی:
1-  G. F. Franklin, J. D. Powell & A. Emami–Naeini, Feedback Control of Dynamic 

Systems, 7th Ed., Pearson Education, 2015. 

2-  Ogata, K., Modem Control Engineering, 5th Ed. , Prentice Hall, 2010.   
3-  N. S. Nise, Control Systems Engineering, 6th edition, John Wiley, 2011. 

4-  G. C. Goodwin, S. F. Graebe & M. E. Salgado, Control System Design, Prentice Hall, 

2001.   
 

 

 تولید و کارگاهروشهای 
Manufacturing Processes & Workshop 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی
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 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 علم مواد کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                    □ندارد            آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آشنایی با فرایندها، عملیات، تجهیزات و مبانی عملی ساخت محصوالت در حجم محدود، متوسط و انبوه. 

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه 6

 گری فرآیندهای ریخته 1

 دهی فلزات فرآیندهای شکل 3

 برداری  فرآیندهای براده 9

 برداری غیرسنتی فرآیندهای براده 5

 متالورژی پودر 1

 دهی پلیمرها شکل 7

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

62  62  

 

 منابع اصلی:
1- Manufacturing Process of Engineering (4

th
 ED.), S. Kalpakjian, 2000 

2- Fundamentals of Modern Manufacturing, M.P.Groover ,2000 

 ( )ویرایش هشتم(، ایپال دگارمو، ترجمه علی حایریان4تا  2های تولید )جلد  مواد و فرآیند -3

 

 

 مدارها و ماشین های الکتریکی
Electrical Circuits and Machines 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1فیزیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   48   

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

آشنایی با مبانی و روشهای حل مدارات الکتریکی، طراحی تاسیسات الکتریکی و آشنایی با اصول عملکرد، مدارهای 

 هادل و محاسبات الکترو مغناطیسی، ترانسفورماتورها و ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم و متناوب می باشد.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مدارهای الکتریکی:مبانی  6

 قوانین کیرشف، منابع ایده ال، منابع واقعی، منابع کنترل شونده، مقاومت ها و به هم پیوستن آنها

 تحلیل مدارهای مقاومتی: 2

مثلث و بلعکس، روش تون،  –تجزیه و تحلیل گره و مش، روش چمع آثار، روش جریان فرضی تبدیل  ستاره 

 ماکزیم توان.

 کننده انرژی:عناصر ذخیره  3

 خازن، سلف

 تحلیل مدارهای متناوب،: 4

فازورها، امپدانس، به هم پیوستن امپدانس ها، توان در مدارهای متناوب سینوسی، مدارهای معادل سه فازمتعادل ) 

 اتصال ستاره و مثلث(.

 تاسیسات الکترونیکی: 5

 انتخاب سیم مناسب، انتخاب کابل مناسب، انتخاب فیوز مناسب،

 بانی الکترو مغناطیس:م 6

میدان مغناطیسی و قانون فاراده، مدارهای مغناطیسی، مواد مغناطیسی، هیسترزیس، جریان گردشی، محاسبات 

 نیروی الکترو مغناطیسی.

 ترانسفور ماتورها: 7

شرایط  ترانسفور ماتور ایده ال، مدار معادل، تلفات، تست های مدار باز و اتصال کوتاه، بدست آوردن پارامترها،

 بارداری، افت ولتاژ و در صدتنظیم ولتاژ، ترانسفورماتورهای سه فاز، اتو ترانسفورماتورها.



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 ماشین های جریان د ائم: 4

  DC، کنترل سرعت موتورهای DS، زنراتورهایDCآشنایی و اصول عملکرد، انواع مدار معادل، معادالت، موتورهای

 :ماشین های آسنکرون 9

، میدان گردان، تعداد قطب، سرعت سنکرون، لغزش، منحی های عملکرد، کنترل سرعت در ساختار و اساس کار

 فرکانس ثابت، 

 کنترا سرعت یا اپتورتر، بازیافت انرژی در موتورهای آسنکرون.

 ماشین های سنکرون: 61

 ساختار و اساس کار، تولید ولتاژ در ژنراتور سنکرون
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی ترممیان  ارزشیابی مستمر

3 5 61  

 

 

 منابع اصلی:

 راشد محصل و ثابت مزروقی، مبانی مهندسی برق، انتشارات رز،  -

سلطانی و لسانی، انتشارات  ، تئوری، عملکردو کاربردها جلد اول و دوم:ترجمه:Bimbhraماشین های الکتریکی  -

 قائم.

- Malvino, A. and  Bates, D., Electronic Principles, 7Ed., McGraw – Hill, 2006. 

- Malvino, A. P and Brown, J. A., Digital Computer Electronics, 3 Ed., Career Education, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی الکترونیک
Fundamentals of Electronics 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:

 

49 

 

 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 مدارها و ماشین های الکتریکی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

آشنایی دانشجویان با فیزیک نیمه هادی ها، آشنایی با دیودها و مدارهای یکسو کننده، همچنین آشنایی با 

،اصول الکترونیک قدرت،آشنایی با اصول مدارهای منطقی، اصول حافظه ها   MOSFET وBJT ترانزیستورهای 

 اصول میکروپروسسورها و برنامه نویسی آنها.

 

 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 الکترونیک آنالوگ: 6

مبانی فیزیک الکترونیک، قطعات الکترونیکی، نیمه هادیا، دیودها، تحلیل مداری دیود، مدارهای دیودی، یکسو 

: عملکرد، مدل مداری و کاربردها، تقویت کننده جریان  FETو ترانزیستور  BJTکننده نیم و تمام موج، ترانزیستور

 و تقویت کنندهای عملیاتی، الکترونیک قدرت Op. Ampی( اشاره مختصر به و ولتاژ، مدارهای ترانزیستوری)انتخاب
 مبانی الکترونیک دیجتیال و الجیک : 1

 ,Timers سیستم باینری و جبر منطقی ) مقدمات الجیک(،   MOSFET و B.Pسوئیچ ترانزیستوری    

Memory ,IQ Flip Flop, Registers, Canters,   اشاره به معماری میکرو پروسسور و کامپیوتر )انتقال .

 انواع ساختارهای انتقال سیگنال آنالوگ و دیجیتال، ارتباط سری و موازی. ،Bus داده ها و فرامین روی 
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-Malvino, A. P. and Brown, J,A., Digital Computer Electronics, 3 Ed., Career Education, 

1992. 

-Mano, M. and Ciletti , M., Digital Design with an Introduction to the Verilog HDL, 5
th  

Ed., Pearson Education, Prentice Hall, 2012.  

-Malvino, A.and Bates, D., Electronics Principal, 7th Ed., Mc Graw-Hill, 2006.  
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Electricals & Electronics Lab 
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 هدف درس:

 آشنایی دانشجویان با مبانی مدارهای الکتریکی و ماشینهای الکتریکی
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 قانون اهم، تقسیم ولتاژ، تقسیم جریان . اصل جمع آثار 6

 بررسی مدار تونن و نرتن و قضیه انتقال توان ماکزیمم

 آشنایی با اسیلوسکوپ 1

 تعیین فرکانس تشدید بررسی رفتار گذرای مدارهای مرتبه اول و دوم و

 فیلترهای باالگذر و پایین گذر -RLCو  RC و RLپاسخ فرکانسی مدارهای 

راه اندازی موتورهای جریان دایم، آسنکرن و سنکرن، ماشینهای جریان دائم و مشخصات کار آنها )تحریک مستقل، سری،  3

 موازی( 

 رت موازیترانسفور ماتورهای یک فاز و سه فاز و اتصال آنها به صو 9

 آشنایی با کلیدها، فیوزها، کابلهای فشار ضعیف و قوی سر کابل و بسط کابل، ایمنی، سیم زمینی فیوزها، کلید اتو ماتیک  9
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-Malvino, A. P. and Brown, J. A, Digital Computer Electronic, 3rd  Ed., Career Education, 
1992. 

- Rizzoni, G., Principles and Applications of Electrical Engineering, 5th Ed., McGraw-Hill, 

2008.  
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 هدف درس:

 

 رئوس مطالب:

 مبحث درس کارگاه جوشکاری و ورقکارسی ردیف

ایمنی در کارگاه جوشکاری و شناخت گازهای قابل احتراق ، ایمنی دستگاههای برق و آشنایی با انواع  6

 گالوانیزه ، آلومینیومی ، مسی از نظر ضخامت و ساختارورقهای روغنی ف 

شناخت ابزارهای جوشکاری و برشکاری ، مشعل جوشکاری و برشکاری ، انوع الکترودهای جوشکاری ، 

 کار با خط کش ، متر ، سوزن خطکش ، پرگار فلزی و قیچی های ورق بر دستی و صنعتی

 آشنایی با دستگاه خم ورق و نحوه خمکاری ورقها

 تعریف اتصاالت صنعتی شامل اتصاالت موقت ، نیمه دائم و دائم  1

 تعریف جوشکاری و کاربرد آن درصنعت 

 کارعملی: کار با ترانسهای جوشکاری و نحوه تنظیم جریان روی ترانسها و اینورترها 

 شکل h ایجاد خال جوش ، خط جوش و جوش گوشه ای روی ورقهای آهنی و ساخت قطعه 

 dcکار با دستگاه اینورتر و آشنایی با دستگاهای جوشکاری با خروجی برق 

 کار با دستگاه جوشکاری گاز محافظ شامل آرگون و دی اکسید کربن

 شناخت دستگاههای جوش مقاومتی شامل نقطه جوش و جوش نواری 3

 کار با دستگاه نقطه جوش و اتصال ورقهای نازک با این دستگاه

شامل: برش ورقهای گالوانیزه نازک با قیچی ورق بر دستی شامل گرد بری ، ایجاد پنج ضلعی ورق کاری  9

 روی ورق ، خمکاری ورقها و نهایتا اتصال با دستگاه جوش نقطه ای و ساخت یک قطعه کاربردی

 آشنایی با روشهای بازرسی و نظارت بر اتصاالت جوش همراه با تستهای قابل انجام روی اتصاالت دائم
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 منابع اصلی: 
 جزوه کارگاه جوشکاری -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتومکانیککارگاه   

Automechanics Workshop 
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 هدف درس:

 
 رئوس مطالب:

 درس کارگاه اتومکانیکمبحث آموزشهای کاربردی در  ردیف

 ایمنی در کارگاه اتومکانیک و آشنایی با مجموعه کارگاه مکانیک خودرو  6

ابزار شناسی شامل : شناخت ابزارها و وسایل کاربردی در کارگاه اتومکانیک مانند آچارهای تخت و 

، خارجمع کن ، رینگی ، آچارهای یکسر تخت یکسر رینگی ، انواع بوکسها ، آچار فرانسه ، انبردستها 

خار بازکن ، آچارهای آلن و ستاره ای ، ابزارهایی چون  آچار ترکمتر ، رینگ جمع کن ، رینگ بازکن ، 

 چراغ دلکو و............................

توضیح در خصوص عملکرد موتورهای احتراق داخلی دو زمانه و چهار زمانه ، آشنایی با موتورهای تک  1

، چهار سیلندر ، شش سیلندر و باالتر ، نحوه عملکرد موتورهای وانکل ، آشنایی با  سیلندر ، دوسیلندر

موتورهای احتراق داخلی از نظر طرز قرار گیری سیلندرها مانند ردیفی ، جناقی ، خورجینی ، ستاره ای 

تراق و تفاوت موتورهای احتراق داخلی کاربراتوری و انژکتوری  ، شناخت چهار زمان اصلی و ترتیب اح

 در موتورهای چهار زمانه چهار سیلندر

کار عملی: باز و بسته کردن موتور احتراق داخلی انژکتوری چهار سیلندر و نحوه جازدن پیستونها 

بطوری که کارکرد اجزایی مانند میل لنگ ، شاتون ، پیستونها ، یاتاقانهای ثابت و متحرک ، سرسیلندر و 

 و در نهایت بعد ز بستن ، موتور روشن گردد. مجموعه سوپاپها بصورت کامل باز شده

 نحوه کار کرد موتورهای احتراق داخلی دیزلی و مقایسه آنها با موتورهای بنزینی 

 آشنایی با پمپ انژکتور ، پمپ اولیه یا مقدماتی و کارکرد انژکتور در موتورهای دیزلی

خودرو ، شناخت وظیفه دیفرانسیل در  آشنایی با انواع گیربکسهای دستی و اتومات و مجموعه کالچ در 3

 خودرو و تفاوت خودروهای دیفرانسیل عقب با دیفرانسیل جلو و میل گاردان

کارعملی : باز کردن گیربکس دستی شامل مجموعه کالچ و گیربکس ، بیرون کشیدن تمامی دنده ها و 

 شافتهای گیربکس و در نهایت بستن گیربکس 

 خودرو و سیستم جرقهکار بر روی سیستم برقی  9
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 بررسی و نحوه کارکرد سیستم تعلیق و فنر بندی در خودرو

 شناخت شاسی و بدنه خودرو و آپشنهای ایمنی در خودرو
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 جزوه درسی اتومکانیک و کتابهای درسی رشته مکانیک خودرو  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یابزار و ابزارساز نشیکارگاه ما
Machinery Tool Workshop 
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 رئوس مطالب:

 مبحث آموزشهای الزم در درس گارگاه ماشین ابزار ردیف

انبردست ها ، آچارها و پیچ آشنایی با نکات ایمنی و ابزارهای عمومی در کارگاه شامل: گیره ها ، میزکار ،  6

 گوشتی ها ، چکشها ، وسایل کمکی و پوششهای ایمنی

آشنایی با ابزارهای اندازه گیری شامل : خط کشها ، انواع گونیا ، کولیس و میکرومتر ، انواع شابلونها ، 

 پرگارها و وسایل کنترل کار و سوزن خطکش

، سوهانها ، ابزارهای سوراخکاری ، خزینه کاری و آشنایی با انواع وسایل براده برداری شامل: اره ها 

 ابزارهای آنها

تراشکاری:شناخت انواع ماشینهای تراش ، ساختمان ماشین تراش مرغکدار و نحوه تنظیم سرعت  1

 دوران در این دستگاهها . شناخت ابزارهای کارگیر دستگاه تراش ، نحوه کارکرد سوپرتهای دستگاه

وتراشی ، پیشانی تراشی، سوراخکاریس ، داخل تراشی ، آج زنی ، مخروط عملیات تراشکاری شامل: ر

 تراشی ، پیچ تراشی و نهایتا ساخت چکش به عنوان کار عملی طبق نقشه استاندارد.

فرزکاری شامل: تعریف فرزکاری ، شناخت ماشینهای فرز افقی ، ماشینهای فرز عمودی ، فرز اونیورسال  3

 رزها و ابزارهای فرزکاری همراه با نحوه برقو کاری با این دستگاهو آشنایی با انواع تیغه ف

 کار عملی:روشهای چرخ دنده زنی با فرز

شناخت دستگاه سنگ تخت مغناطیسی و کار با دستگاه فوق شامل صاف نمودن سطوح تخت با دقت  9

 میلیمتر از نظر ابعادی و تیز کیفیت سطح  226/2

 و دریل ستونی و سوراخکاری با دقت باال کارعملی با دستگاههای دریل فرز

 کار با دستگاههای سنگ دیواری و سنگ فرز دستی و نحوه تیز کردن ابزارهای تراشکاری
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 اختیاری دروس

 )سبد جامدات(
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Elementary Finite Element 

 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 -محاسبات عددی  - 1مصالح مقاومت  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

     1   31  آزمایشگاه اجزاء محدود )هم نیاز(

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
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 درس:هدف 

آشنایی با یک روش حل عددی بسیار کاربردی برای مسایل میدانی و سازه های پیوسته: در این روش دانشجو می 

سازی و رفتار آن را تحت شرایط مختلف ارزیابی نماید. لذا روش اجزای محدود آموزد چگونه سازه واقعی را مدل

 وب می شود.ابزاری برای طراحی و کاهش هزینه های تولید در مهندسی محس
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه و یادآوری: 6

های صفحه ای تنش و کرنش، تاریخچه، جبر ماتریسی )مشتق گیری ماتریس(. معادالت دیفرانسیلی تئوری ارتجاعی، حالت

 گیری جزءبه جزء(قضایای گرین )انتگرال

 روشهای تقریبی: 1

 گالرکین، روش حد اقل مربعات. باقیمانده وزنی، روشریتز(، روش  -روشهای تغییراتی )رایلی

 روش المان محدود یک بعدی: 3

های های تخریبی و گالرکین، انواع روشمعرفی روش المان محدود و استخراج ماتریس سختی و بردار نیرو بر مبنای روش

 های حرارتی و مسائل پیش تنشاعمال شرایط مرزی )روش حذفی، روش پنالتی(، تنش

 خرپاها: 9

 های صفحه ای و فضایی و حل خرپاهای دو و سه بعدیتبدیل المان های یک بعدی به حالت

 ها:تیرها و قاب 5

های دو و سه معرفی المان تیر، توابع شکل هرمیتی، استخراج ماتریس سختی و بردار نیرو، تبدیل المان تیر برای حل قاب

 بعدی، تحلیل تیرهای واقع بر بستر ارتجاعی

 روش المان محدود مسائل صفحه ای: 1

 های مثلثی و چهار ضلعیای با المان های تنش  و کرنش صفحههای سختی و بردار نیرو برای حالتاستخراج ماتریس

 المانهای ایزو پارامتریک دو بعدی و انتگرال گیری عددی: 7

انتگرال گیر گوس، خطای روش المان محدود و روشهای مختلف درون یابی )توابع شکل الگرانژی و و سرندیپیتی(، روش 

 های ساعت شنی(.ناپایداری عددی )حالت
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 منابع اصلی:

1- Logan, D.L, A First Course in the Finite Element Method, 3rd Edition, Cengage Learning, 

2011 

2- Reddy, J., An Introduction to the Finite Element Method, 3rd Edition, McGraw - Hill, 

2005.   

3- Fish, J., Belytschko, T., A First Course in Finite Element, JohnWiley & Sons, Ltd, 2007. 
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 مقدماتی اجزاء محدود آزمایشگاه

Elementary Finite Element Lab 

 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 -محاسبات عددی  – 1مقاومت مصالح  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

     6   31  اجزاء محدود مقدماتی )هم نیاز(

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     □ندارد           آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                       □ندارد           آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

های پیوسته: در این روش دانشجو  آشنایی با یک روش حل عددی بسیار کاربردی برای مسایل میدانی و سازه

شرایط مختلف ارزیابی نماید. لذا روش اجزای محدود سازی و رفتار آن را تحت آموزد چگونه سازه واقعی را مدل می

 شود. های تولید در مهندسی محسوب می ابزاری برای طراحی و کاهش هزینه

ی دهندهاند، به خوبی نشانی تعداد قابل توجهی نرم افزار تجاری که بر اساس روش اجزای محدود بنا شدهتوسعه

 توان بهافزارها میی این نرماز جمله است.سائل مهندسی ی بزرگی از مگستره اهمیت کاربرد این روش در

COSMOS،MARC ،ABAQUS ،ANSYS ، NISA، DEFORM، DYNA  وADINA  اشاره کرد. کاربرد این

بر این اساس، هدف  ی آن ها در علوم مهندسی است.افزارها در مقاله های علمی منتشر شده، نشا نگر جایگاه ویژهنرم

-از نرم درس، آشنایی دانشجویان با مبانی روش اجزای محدود و هم زمان، فراگیری مقدماتی یکیآزمایشگاه این از 

به دلیل  ABAQUS افزارافزارهای برشمرده شده در باال، نرماز میان نرم. افزارهای تجاری موجود، تعریف شده است

 انتخاب شده است. بخشاین  تدریس در  برایدر اولویت باالی آن،  هایویژگی ها و توانمندی

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آباکوس افزار نرم کلی فضای با آشنایی  6

 در آباکوس تحلیل استاتیکی 1

 تحلیل دینامیکی در آباکوس 3

 ها در آباکوس آشنایی با انواع المان 9

 تحلیل تماسی به صورت استاتیکی و دینامیکی 5

 در آباکوس تحلیل انتقال حرارت 1

 غیرخطی و خطی کمانش بررسی و طبیعی فرکانس محاسبه 7

 شبکه تجدید و اولیه شبکه ایجاد در افزار نرم توانایی 8
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 (Python)نویسی در آباکوس  اسکریپت 4

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1  62 9 

 

 

 منابع اصلی:

1- Abaqus 2021 documentation. 
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یشکست مقدمات کیمکان  

Elementary Fracture Mechanics 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6طراحی اجزاء  –علم مواد  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
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                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 تیفیبه بهبود ک یفراوان لیمحصوالت ، تما نانیاطم تی، دوام و قابل یمنیبه ا انیمشتر ازیو ن یبه علت رقابت جهان

محصوالت فعال  نانیاطم تیو قابل یکه در طراح ینیمهندس یشده است . توانمندساز جادیا یمحصوالت صنعت

 ضرورت است . کی یخستگقابلیت طراحی محصوالت بر مبنای تئوری های شکست و هستند به 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 شکست 6

در شکست ترد ، شکست در  ثیفیگر یدر فلزات ، تئور یتئور یشکست نرم و ترد ، مقاومت چسبندگ 

 بیآزاد شده ، ضر یکرنش ی، نرخ انرژ نی، اروان و ارو ثیفی، روابط گر یتک بلور ، شکست نگار کی

 شدت تنش .

 یخستگ 1

، اثرات تمرکز  یکم ، مراحل مختلف خستگ یبا چرخه  ی، خستگ ی، اثر تنش بر خستگ S - Nنمودار  

 ی، طراح یبارگذار بیو اثر ترت ی، تجمع صدمات خستگ یسطح بر خستگ تیاندازه قطعه ، وضع ،تنش

 ی، تخمین عمر خستگ یبر علیه خستگ

 خزش 3

تنش ،  شیرفتار خزش ، آزما یتجرب جیخزش ، ارائه نتا زمیخزش ، مکان یتوصیف خزش ، منحن 

 ش .تنشدن  رها ی،ختگیگس
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 منابع اصلی:
1. Practical Fracture Mechanics in Design, by: A. Shukla, A. Blake, CRC Press, 2005.   
2. The Practical Use of Fracture Mechanics, by: D. Broek, Springer, 1988.   
3. Mechanical Metallurgy, G.E.  Dieter, 3rd Ed.  , 1987, Mc Graw Hill.   
4. Fatigue of Metallic Materials, M. Klesnil and P. Lucas, 2nd Ed.  , 1992, Elsevier.   
5. ASME Handbook, Vol.  19. Fatigue and Fracture.   
6. Metal Fatigue in Engineering, 2 Ed.  , R. I. Stephens, A. Fatemi, R. P. Stephens, H.O.  Fuchs, 

2001, John Wiley. 
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 مکانیک مواد مرکب
Mechanics of Composite Materials 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 و علم مواد  1مقاومت مصالح  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
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                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                    ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آشنایی با رفتار، مشخصات و کاربرد مواد مرکب

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مواد مرکب )رفتار سنجی و خصوصات منحصر به فرد مواد مرکب(آشنایی با  6

 مهندسی مواد مرکب )الیاف ها و رزین ها، انواع الیاف و خواص آن، انواع مواد زمینه و خواص آن( 1

 روش های ساخت مواد مرکب 3

 میکرومکانیک مواد مرکب )ضرایب االستیک در جهات اصلی( 9

 کرنش و تبدیل آن، تنش و تبدیل آن، معادالت تعادل، انرژی کرنشی، قانون تعمیم یافته هوک(روابط پایه مکانیک جامدات ) 5

 تنش و کرنش در مواد مرکب 1

 تحلیل سفتی تک الیه ها )ماتریس انتقال( 7

 تحلیل سفتی چند الیه ها )تئوری الیه ها( 8

 (LPFو   FPFتحلیل مقاومت جند الیه ها )روش 4

 مدل های شکست در مواد مرکب  62

 تنش های پسماند حرارتی و رطوبتی  66

 تحلیل تنش در صفحات ساندویچی  61

 تیرهای مرکب تحت خمش ساده 63

 بارگذاری عرضی تیرهای مرکب 69

 آشنایی با پوسته های از جنس مواد مرکب 65

 اصول طراحی مواد مرکب 61
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 روش ارزیابی:
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 منابع اصلی:

1- Mechanics of Composite Materials, Jones, R.M., 2
nd

 Edition, Taylor & Francis Inc., 1992. 

2- Stress Analysis of Fiber – Reinforced Composite Materials, Hyer, M. W., MC Graw- Hill, 1997. 

3- Mechanics of Composite, Herakovich, C. T., John Wiley & Sons, 1997. 

4- Mechanics of Composite Material, Vasiliev, V., Morozov, E. V., Elsevier, 2001. 

5- Load Bearing Fiber Composite, Micheal Piggott, 2
nd

 Edition, Kluwer Academic Publisher, 2002. 

6- Mechanics of Elastic Composite, Cristescu, N. D., Craciun, E. M., Soos, E., CRC Press. 2004. 

7- Mechanics of Composite Material, Kaw A. K., CRC Press, 2005. 

8- Composite Materials: Science and Engineering, Krishan K. Chawla, Springer International Publishing, 

2019. 

9- An Introduction to Composite Materials, T. W. Clyne, D. Hull, Cambridge University Press, 2019. 

10- The Behavior of Sandwich Structures of Isotropic and Composite Materials, Jack R. Vinson, Vinson 

R. Vinson, CRC, Routledge, 2018. 

11- Advanced mechanics of composite materials and structures, Morozov, Evgeny V., Vasiliev, Valery V, 

Elsevier Science, 2018. 

12- Mechanics of Composite Materials, Richard M. Christensen, Dover Publications, 2012. 
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شکل فلزات رییو تغ یعمل تهیسیپالست  
Applied Plasticity & Metal Deformation 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 روشهای تولید وکارگاه کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 یو محاسبات یلیتحل یجهت کسب مهارت ها تهیسیپالست یها یتئور یبا مبان انیدانشجو ییدرس آشنا نیهدف از ا

، فشار ، گشتاور ، تنش و  روین لیفلزات از قب یشکل ده یها ندیدر فرا ازیمورد ن یها تیبدست آوردن کم یبرا

اصطکاک ، درصد  لقبیاز  یشکل ده یندهایمهم فرا یدوره آنها با پارامترها نیدر طول ا نیکرنش است . عالوه برا

در .  ابندی یم ینسب ییآشنا یشکل ده یندهایفرا یآنها بر رو ریمحصول و و تاث یکاهش سطح مقطع ، شکل هندس

 انی. دانشجو ردیگ یمورد توجه و مطالعه قرار م یشکل ده یمترهااپار ریمواد تحت تاث انیدرس رفتار مواد و جر نیا

با  نیو رفتار مواد خواهند شد . همچن یشکل ده یندهایاز فرا یتر قیدرس قادر به درک عم نیا اندنپس از گذر

 .شوند یآشنا م یتا حدود یشکل ده یندهایابزار و فرا یقالب ها یطراح میمفاه
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تهیسیپالست یاصول تئور -6 6

 یو مهندس یقیکرنش حق -تنش - 6-6 

 و معامالت حاکم بر آن انیجر یمنحن -1-6 

 آل دهیجامد ا کیمعادالت ماده پالست -3-6 

 فلزات یشکل ده یندهایفرآ -1 1

 یآهنگر -6-1 

 اکستروژن – 1-1 

 نورد -3-1 

 ورق کشش -9-1 

 قعمی کشش - 5-1 

 یشکل ده ژهیو یروشها - 1-1 
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 روش ارزیابی:
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 منابع اصلی:

 
1) Hosford, W.F. and Caddell, R.M.,"Metal forming" Cambridge University press, 2007 

2) Metals Handbook , "Forming",vol.14, American society for metals (ASM), 2008 
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 شناخت فلزات صنعتی

Industrial Metallurgy 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 علم مواد  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   1   31   

                   □ندارد           سفر علمی:                          دارد                    ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

  ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

 بودن انواع فلزات و آشناسازی مهندس مکانیک با ساختار اتمی، ریزساختار،خواص، طبقه بندی، کاربرد و دردسترس

شده و  آلیاژهای آهنی و غیرآهنی مصرفی در شاخه مکانیک به منظور انتخاب اصلح فلز در موارد کاربردی و طراحی

 شناخت عملیات حرارتی.
 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آلیاژها 6
 تعاریف اصولی، مفهوم آلیاژ، مفهوم محلول جامد

 های تعادل  نمودار

تعادل در حالت مایع، انحالل نسبی در حالت مایع، تعادل در حالت جامد، حد انحالل در حالت جامد، معرفی چند 

 نمودار دوتایی، تبدیل در حالت جامد 

 بندی در آلیاژها های تفکیک، نفوذ، انجماد و دانه شرح مختصری در خصوص پدیده
 فوالدها 1

 های غیرآلیاژی فوالد
، T-T-T: نمودار تعادلی آهن و کربن و توضیح در خصوص فازهای موجود در آن، نمودارآلیاژهای آهن، کربن

کردن فوالد( عملیات حرارتی صنعتی،  کردن، سیانوره کردن، نیتریده نمودن سطحی)کربوره آزمایش جمینی، سخت

 کردن، بازپخت. کردن، نرماله هموژن
 های آلیاژی  فوالد 3
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تاثیر عناصر آلیاژ بر قابلیت آبکاری فوالد، ارائه چند مدل از فوالدهای ابزار، فوالدهای تاثیر عناصر آلیاژ در آهن، 

 ساختمانی، فوالدهای زنگ نزن، فوالدهای دیرگداز

 چدنها
 چدن سفید، چدن خاکستری، چدن خاکستری با گرافیت کروی.

 فلزات غیرآهنی  9
آن، کبالت و آلیاژهای آن، آلیاژهای دیرگداز، تیتان  توضیح مختصر درخصوص مس و آلیاژهای آن، نیکل و آلیاژهای

و آلیاژهای آن، آلومینیوم و آلیاژهای آن، منیزم و آلیاژهای آن، قلع و آلیاژهای آن، سرب و آلیاژهای آن، روی و 

 آلیاژهای آن.
 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

3 5 61  

 

 منابع اصلی:

 

 انتشارات دنیا -6381 -ترجمه دکتر محمد ریاحی، مهندس محمد فرجی -فلرات صنعتی،تالیف هری چندلر شناخت-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:

 

666 

 

                      سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک                                                                                                
Hydraulic and Pneumatic Systems 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

آز سیستم های  - 6سیاالت  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    1   32   نیاز( هیدرولیک و نیوماتیک )هم

                      ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      □ندارد           آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                      دندار           □آزمایشگاه:                          دارد                       ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                       ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

آشنایی با اجزا هیدرولیک و نیوماتیک صنعتی، تحلیل مدارهای هیدرولیک و نیوماتیک، طراحی پایه مدارهای 

 هیدرولیک و نیوماتیک صنعتی
 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه: سیستم ها و کاربردهای هیدرولیک و نیوماتیک، مزایا و معایب آنها، اصول پایه هیدرولیک. 6

 اجزای سیستم های هیدرولیکی: پمپ ها، شیرها، عملگرها، انباره ها و تشدیدکننده ها.  1

 اجرای مدارها در نرم افزار.طراحی مدارهای هیدرولیک: محاسبات هیدرولیک، اصول طراحی مدارها، رسم و  3

 سیستم های نیوماتیک: مفاهیم و اجزای سازنده، مقایسه با سیستم های هیدرولیکی.  9

 طراحی مدارهای نیوماتیک: اصول طراحی مدارها، رسم مدارها و اجرای آنها در نرم افزار.  5

 مدارهای چند سیلندری نیوماتیک: نحوه عملکرد مدارهای چند سیلندری، تداخل سیگنال و روش رفع آن.  1

 نگهداری و ایمنی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک 7

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 

 

 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 منابع اصلی:

 
- Festo Didactic Hydraulics/Pneumatics 

- Hydraulics and Pneumatics, Andrew Parr 3rd Edition, Elsevier, 2011. 

- Oil Hydraulic Systems: Principles and Maintenance 1st Edition, S.R. Majumdar, 

McGraw Hill, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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  آزمایشگاه سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

Hydraulic and Pneumatic Systems Lab 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    6   31   نیاز( )هم

                    ندارد           □سفر علمی:                          دارد                    □ندارد            آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     □ندارد           آزمایشگاه:                          دارد                    ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

آشنایی با اجزا هیدرولیک و نیوماتیک صنعتی، تحلیل مدارهای هیدرولیک و نیوماتیک، طراحی پایه مدارهای 

 هیدرولیک و نیوماتیک صنعتی
 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آشنایی با اجزای مدارهای هیدرولیک 6

 معرفی نرم افزار جهت رسم و اجرای مدارهای هیدرولیک و نیوماتیک 1

 مدار یک سیلندر دوکاره 3

 سیلندر دو کاره با توقف در بین مسیر 9

 شیر کنترل جریان یک طرفه 5

 خصوصیات شیر کنترل جریان 1

 کننده فشارشیر کنترل جریان با سیستم جبران  7

 شیر یک طرفه با تحریک خط فرمان 8

 استفاده از انباره برای ذخیره انرژی هیدرولیک 4

 آشنایی با اجزای مدارهای نیوماتیک 62

 انواع کنترل جک های پنوماتیک 66

 تداخل سیگنال ها و روش رفع آن 61

 

 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 

 منابع اصلی:

- Festo Didactic Hydraulics/Pneumatics 

- Hydraulics and Pneumatics, Andrew Parr 3rd Edition, Elsevier, 2011. 

- Oil Hydraulic Systems: Principles and Maintenance 1st Edition, S.R. Majumdar, 

McGraw Hill, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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Design of Mechanisms 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 دینامیک ماشین کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □دارد                        کارگاه:         

 

 هدف درس:

 جادیتابع و ا جادیحرکت ، ا جادیا یبرا یصفحه ا یسازوکارها یکینماتیس یالزم جهت طراح یبا روش ها ییآشنا

 جادیو ا یا لهیچهار م یبر سازوکارها هیمحدود و نامحدود کوچک با تک یمتوال زیدو تا پنج نقطه دقت متما یبرا ریمس

 یق حل مسائل صنعتیاز طر نهیزم نیدر ا یکاف یمهارت ها
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 ساز و کارها یطراح یمبان 6

 انحناء مسیر یتئور 1

 یا لهینقطه رابط سازو کار چهار م یمنحن 3

 حرکت جادیا یبرا یا لهیو کار چهار م ساز یطراح 9

 تابع جادیا یبرا یا لهیوکار چهار م ساز یطراح 5

 ریمس جادیا یبرا یا لهیسازوکار چهار م یطراح 1

 ییفضا یبا سازوکارها ییآشنا 7
 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 

 
 

 ها زمیمکان یطراح



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 منابع اصلی:
1- Norton, R.L., Kinematics and Dynamics of Machinery, New York: McGraw - Hill        
Book Company 
2- Robert N. Norton.  , An Introduction to the Synthesis and Analysis of mechanical 
Machines.  , New York: McGraw - Hill Book Company, 2004.   
3- Samuel Molian.  , Mechanism Design, Elsevier, 1997.   
4- Sandor, G.N.  and Erdman, A.G.  Mechanism Design, Vol. 2, Englewood Cliffs, 2nd 
Ed., New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1991.   
5- A. G. Erdman and G. N. Sandor, Mechanism Design Analysis and Synthesis 4th 
Edition, Vol I & II 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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Engineering Design Methods 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 نیاز( )هم 1طراحی اجزا  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   1   31   

                    □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد            □آزمایشگاه:                          دارد                    ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

طراحی مهندسی و رابطه آن با علوم مهندسی، خصوصیات طراح، چگونگی و فرآیند کلی طراحی، مفهوم آشنایی با 

 های آن ریشه یابی، مراحل فرآیند طراحی و گونهتغییر، خصوصیات نیاز یا مشکل، شناخت نیاز و 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 کلیات و شناخت 6

 تعیین مشخصات اولیه طرح 2

 خالقیت و ایده دادن در طراحی 3

 گیری ها و تصمیم بسط ایده 4

 Optimizationبهینه یابی   5

  Reliability and Probability  اعتمادپذیری و احتماالت 6

 عوامل انسانی  7

 اقتصاد طرح 4

 مسائل قانونی 9

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

3 5 61  

 

 
 

 مهندسیروشهای طراحی 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 منابع اصلی:
1. Ulrich, K. T. and Eppinger, S. D., Product Design and Development, 3M Ed.  , 
McGraw Hill, 2004.   
2- Boothroyd, G., Dewhurst, P., and Knight, W. A., Product Design for 
Manufacture and Assembly, CRC Press, 2010.   
3- Lindbeck, J. R., Product Design and Manufacture, Prentice Hall, 1994. 
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 دوره: کارشناسی
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 گرایش:
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 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM) 

 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1طراحی اجزا  –محاسبات عددی  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   1   31   

                   ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      □ندارد        آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                  □ندارد           آزمایشگاه:                          دارد                    ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ندارد          □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

آشنایی با نرم افزار های طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر و اهمیت و جایگاه کامپیوتر در مراحل طراحی و ساخت -

 قطعات صنعتی

 آشنایی با توانایی نرم افزارهای طراحی به منظور اتوماسیون درفرایند طراحی -
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 معرفی فرایند طراحی تا ساخت محصول  6

 تاریخچه استفاده از کامپیوتر در طراحی و ساخت  1

 آشنایی با نرم افزارهای طراحی 3

 سطحی،  مدلسازی حجمی و کاربرد آنهامدل سازی هندسی، مدلسازی سیمی، مدلسازی  9

 تبادل اطالعات در فرمت های مختلف طراحی به کمک کامپیوتر 5

 CADاتو ماسیون در طراحی مکانیکی به کمک کد نویسی در نرم افزارهای  1

 جایگاه ماشین های کنترلی عددی در ساخت به کمک کامپیوتر  7

 استفاده آن درانعطاف پذیری در ساخت(  و GTآشنایی با اصول تکنولوژی گروهی ) 8

 . DNCو  CIMو  FMSآشنایی با سیستم های  4

    

 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 منابع اصلی:
-CAD/CAM Theory and Practice By: Ibrahim Zeid. North Eastern University. 

-Principles of CAD/CAM CAF systems By: Kunwoolee. Seoul National University.  

  

 محمد حسین صادقی، احسان شکوری، طراحی و ساخت به کمک کامپیوترCAD/CAE/CAM انتشارات عابد ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 آزمایشگاه طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing Laboratory 

(CAD/CAM Lab) 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

نیاز طراحی و ساخت به کمک  هم کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    6   31   کامپیوتر

                   ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      □ندارد        آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                  □ندارد           آزمایشگاه:                          دارد                    ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 کار عملی با نرم افزار های طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر  -

 کار با محیط برنامه نویسی نرم افزارهای طراحی به کمک کامپیوتر به منظور اتوماسیون در فرایند طراحی  -
 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 پیشرفته در یکی از نرم افزارهای طراحی آموزش مدلسازی  6

 به یکی از زبانهای پیشرفته در محیط نرم افزارهای طراحی  آموزش برنامه نویسی 1

 CNCکد جهت دستگاههای  Gآموزش نرم افزار ساخت به کمک کامپیوتر و تهیه  3

 

 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
-CAD/CAM Theory and Practice By: Ibrahim Zeid. North Eastern University. 

-Principles of CAD/CAM CAF systems By: Kunwoolee. Seoul National University.  

  

 محمد حسین صادقی، احسان شکوری، طراحی و ساخت به کمک کامپیوترCAD/CAE/CAM انتشارات عابد ، 

 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 مدیریت و کنترل پروژه
Project Management & Control   

 

 نیاز( نیاز)هم پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6واحد به باال یا کارآموزی  622 کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   1   32   

                   ندارد           □سفر علمی:                          دارد             ندارد              □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

آشنایی دانشجویان با مبانی مدیریتی و تکنیکهای علمی مدیریت پروژه و پیش بینی زمان انجام و فاز بندی پروژه ها 

 و چگونگی کنترل فعالیتها و فازهای پروژه بر اساس زمانهای پیش بینی شده.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تاریخچه  علم مدیریت و کنترل پروژه  6

 (WBSشکست کار) ساختار 1

 ساختار شبکه برداری و گره ای  3

 نمودار گانت 9

 (CPMمحاسبات زمانی شبکه های مسیر بحرانی) 5

 شبکه های پیش نیازی 1

 زمان –موازنه هزینه  7

 تسطیح و تخصیص منابع  8

 کنترل پروژه 4

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 

 منابع اصلی:

 انتشارات ارکان دانش  -مدیریت وکنترل پروژه، علی حاج شیر محمدی-



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:
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 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  -برنامه ریزی و کنترل پروژه، محکود نادری پور-

 نشر زمان  –مجتبی گلشن –برنامه ریزی و کنترل پروژه -

 دانشگاه تهرانانتشارات  -مدیریت و کنترل پروژه، محمود گالبچی-

 
-Advanced project Management- Harrison 1982-Giwor press Alders hot 

-System Analysis & Project Management – Cielond & king-1988-Mc Grow Hill         
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 کارگاه ریخته گری 
Casting Workshop 

 
 نیاز( نیاز)هم پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 علم مواد  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

      6   98 

                    ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

گری، گردش کار در کارگاه، اصول ایمنی در کار مذاب و مواد آشنایی عملی با اصول و روش های تهیه قالب و فرایند ریخته

گیری و ساخت بندی، ابزار قالبای، تعیین دانههای فلزی، قالبهای ماسهقالبگیری، اصول ساخت قالب )مواد قالبگیری، قالب

 های ذوب، انواع سیستم راهگاهی و تغذیه گذاریی، کورهیک قالب ساده، ماهیچه در ریخته گر

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 یمنیاصول اگری و آشنایی با مفاهیم جامد و مایع در فلزات و بیان مقدماتی از تاریخچه ریخته -6

 کردن و گاززداییهای ذوبآشنایی با روش -1

 شیمیایی مذاب نظیر درجه حرارت  –تصفیه مذاب فلزات و اندازه گیری خواص فیزیکی  -3

 ترکنندگی -سیالیت -9

 کار در آزمایشگاه ماسه  -5

 گیری خواص آنها از جمله استحکام، پایداری حرارتی، نفوذ پذیری، انبساط حرارتیای و نحوه اندازهآشنایی با قالب های ماسه -1

 گیری خواص آنهاای و نحوه اندازهادامه کار در آزمایشگاه ماسه و آشنایی با قالب های ماسه -7

 گذاریای، ابزارها، مدلها، ماهیچه ها، سیستم های راهگاهی و تغذیهآشنایی با نحوه ساخت قالب ماسه -8

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

62  62  

 

 



 

 

 برنامه درسی
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 گرایش:
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 منابع اصلی:
1-Metcal Casting: Sand Casting Manual for the Small Foundry, Vol.1, Stehen D. Chastion, 

Chastion Publishing, 2003 

 

2-Meteal Casting: A Sand Casting Manual for for the Small Foundry, Vol. 2 Steve 

Chastion, Chastion Publishing, 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3مقاومت مصالح 
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Strength of Materials 3 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1مقاومت مصالح  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

 ندارد           □سفر علمی:                          دارد  ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد        حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

ای که بتوان اجسام را  ها به گونه برآنها با هدف تعیین نیروهای داخلی و تغییر شکل بررسی رفتار اجسام در اثر نیروهای خارجی وارد

 با مقاومت کافی طراحی کرد.

 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

های اصلی در حالت دو محوری و سه  تحلیل تنش )مقدمه، تعریف تنش، تانسور تنش، تغییرات تنش در جسم، تنش 6

 های نرمال و برشی روی یک سطح مایل( سه بعدی، تنش ی مور دو بعدی و محوری، دایره
ی مور  تحلیل کرنش و تغییر مکان) روابط کرنش و تغییر مکان، روابط سازگاری، حالت کرنش در یک نقطه، دایره 1

 ها( گیری کرنش، کرنش سنج های اصلی، اندازه کرنش، کرنش
 هوك، انرژی کرنش، اصل سنت و نان( کرنش) مقدمه، رفتار مواد مهندسی، قانون کلی-روابط تنش 3

های حل مسائل دو محوری، روابط پایه  ای، تابع تنش، روش ای، کرنش صفحه مسائل دوبعدی) مقدمه، تنش صفحه 9

 های حرارتی( ی سوراخدار، تنش ی نازك و صفحه در سیستم مختصات قطبی، توزیع تنش در گوه
کلی، تشابه غشایی پرانتل، پیچش مقاطع جدار نازك بسته، تشابه  ای) مقدمه، حل پیچش شافت با مقطع غیردایره 5

 جریان مایع و تمرکز تنش(
 گاه االستیک تحلیل تیر روی تکیه 1

 تیرها(  رفتار پالستیک اجسام جامد) تحلیل خمش پالستیک 7

 خزش 8

 

 

 

 روش ارزیابی:
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 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

3 5 61  

 

 

 

 

 

 منابع اصلی:

 

1-Boresi and Sidebottom,”Advanced Mechanics of Materials”, John Wiley and Sons, 2002. 

2- Ugural, A.C., “Advanced Strength and Applied Elasticity”, Elsevier, 2011. 

3- Benham and Crawford, “Mechanics of Engineering Materials”, John Wiley and Sons, 1987. 
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یو روغنکار اتاقانی  
Bearing & Lubrication  

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1مکانیک سیاالت  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   1   31   

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 
 

 هدف درس:

آشنایی با انواع روانسازها و نحوه روانکاری در ماشینها و همچنین آموزش روشهای طراحی انواع یاتاقان ها و 

 کاربردهای آنها در صنعت می باشد.
 

 مطالب:رئوس 

 مبحث ردیف

 روغنکاری 6

 طراحی یاتاقان ها 1

 اه رینگیب 3
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 
 

 منابع اصلی:

 6376ترجمه محمود ترکی و محمدحسن ذوقی پژوهشگاه صنعت نفت  –اصول روانکاری، جورج ویلز  -

 6374ترجمه حیدری نژاد  یاتاقان و روغنکاری، شیگلی، -

  6386اصول طراحی یاتاقان و روانکاری ، علی حائریان و مصطفی اسالمیان نشر آستان قدس  -

 
- Standard Handbook of Iubrication Engineering, J.O’Connor, 1968 

- The Tribology Handbook,2 M.J.Neale 2001 

- Fundamentals of Tribology; S.K.Basu, S.N. Sengupta, B.B.Ahuja,2005 
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 طراحی مخازن تحت فشار
Design of Pressure Vessels 

 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1طراحی اجزا-  1مقاومت مصالح کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   48   

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □دارد          آزمایشگاه:                                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آشنایی با انواع مخازن تحت فشار، اجزا و طراحی آن
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 معرفی انواع مخازن و اجزای آن 6

 معرفی انواع استانداردهای موجود برای طراحی مخازن تحت فشار 1

 مقدمه ای بر استاندارد انجمن مهندسان مکانیک آمریکا برای طراحی مخازن 3

 مواد مورد استفاده درساخت مخازن تحت فشار  9

 ASMEطراحی پوسته های استوانه ای و کروی تحت فشار داخلی بر اساس کد  5

 ASMEی استوانه ای تحت فشار خارجی بر اساس کد طراحی پوسته ها 1

 ASMEطراحی رینگهای تقویتی بر اساس کد  7

 ASMEطراحی کلگیهای بیضوی،توریسفریکال و مخروطی بر اساس کد  8

  ASME طراحی کلگیهای تخت بر اساس کد 4

 ASMEطراحی نازلها بر اساس کد  62

  PVEliteطراحی مخازن تحت فشار با استفاده از نرم افزار  66

 ساخت و بازرسی فنی مخازن 61
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 

 منابع اصلی:

-ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Sec VIII, Division 1, Rules For Construction of 

Pressure Vessels, American Society of Mechanical Engineers, 2007.    

-ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Sec II, Materials, American Society of 

Mechanical Engineers, 2007. 

-Pressure Vessel Handbook, E.F Magueys, Pressure Vessel Handbook Publishing Inc., 

2001.       
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خودرو یشاس یها ستمیس یطراح  
Design of Car Chassis Systems 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6طراحی اجزا  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    3   98   ارتعاشات مکانیکی 

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آن و همچنین طراحی آن وظایف و آشنایی با اجزاء تشکیل دهنده سازه و بدنه خودرو

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آشنایی با اجزاء تشکیل دهنده سازه و بدنه خودرو و وظایف قطعات مذکور 6

 مرور مختصر بر المانهای محدود و بررسی کاربردهای آن در تحلیل سازه خودرو 1

استفاده از مفاهیم قبلی آموخته شده در دروس مهندسی )مقاومت مصالح ، طراحی اجزاء و ارتعاشات( در مرور و  3

  FEM تحلیل نتایج آنالیز های

برای آمادگی در فهم مفاهیم و انجام مطالب  MSC / NASTARAN یاANSYS کارگاه آموزشی نرم افزار 9

 . ارائه شده بعدی

 همراه نکات کلیدی طراحیه های طراحی موجود ب با استانداردها و دستورالعمل روشهای تحلیل سازه و مطابقت 5

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 

 منابع اصلی:
1-Fenton,J.,1998, "Hand book of Atomotive body Construction and design Analysis"  

2- Fenton , J. , 1996 , " Handbook of Vehicle Design"  

3- Fenton , J. , 1998 , " Handbook of Automotive Body and System Design"  

4- Fenton , J . , 1999 , " Advanced in Vehicle Design "  

5- SAE Transaction : " International conference on vehicle structures "  

6- Proceeding of International Conferences on : " Vehicle structural Mechanics and CAE " .  
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7- SAE , 2000 , " fatigue Technology "  

8- Socie , D.F. , Marquis , G. B., 2000, " Multi axial Fatgue ".  

9- Kamal , A. , Wolf , 1996 , " Modern Automothve Structural Analysis " .  

10- "KES" , "NES" , "JIS" , "ISO" , "ECE & EEC" Standard 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:

 

633 

 

 

 

 

 

 اختیاری دروس

 )سبد دینامیک و کنترل(
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یریانداره گ یها ستمیس  
Measurement Systems 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد واحدنوع 

آز  - 6و کنترل  یکینامید یها ستمیس کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   1    31   نیاز( سیستم های اندازه گیری )هم

                    ندارد           □سفر علمی:                          دارد                       □ندارد          آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد          □آزمایشگاه:                          دارد                    ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آشنایی با روشهای مختلف اندازه گیری و سیستم های اندازه گیری. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 :تئوری و تجربه در مهندسی 6

 کامپیوتری و تجربه فیزیکیسازی  روشهای حل مسائل، تجربیات مهندسی، شبیه

 :گیری اجزاء کارکردی و مشخصات وسائل و تجهیزات اندازه 1

ای بــر وســائل، مشخصــات عملکــرد اســتاتیکی وســائل، مشخصــات دینــامیکی  مقدمــه

 .دهنده و ثبات وســائل، اجــزاء انــواع ترنسدیوسرهای اصلی، اجزاء میانی، اجزاء نشان

  :فیزیکی ترنسدیوسرهای اصلیمبانی  3

  تامسون و های سیبک، پلتیر ترنسدیوسرهای خازنی، القایی، مقاومتی، پیزوالکتریک، پدیده

 :گیری  مروری بر مدارهای الکتریکی/الکترونیکی واسطه در سیستمهای اندازه 9

 AC   ای تعادلی ای مقاومتی و پله های عملیاتی و ابزار دقیق، پله تقویت کننده

 :گیری و کاربردها  روشهای اندازه 5

های  های: حرکت، نیرو، گشتاور و توان، فشار، دما، دبی جریان، صوت و کمیت گیری اندازه

 الکتریکی

عالئم و تحلیل سیستم، نمایش وضعیت و کاربردهای تحلیل عالئم، وسائل متنوع در کاربردهای 

 صنعتی، پزشـکی، محیط زیست 

 داده:سیستم های تبادل  1
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 مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ، دقت ها در تبادل داده 

 :ها  تحلیل داده 7

 مفاهیم اساسی آماری، توزیع نرمال، ارائه ترسیمی دادهها و گذراندن منحنی بر آنها، کاربرد رایانه

 های تجربی های دیجیتـالی در تحلیل داده
 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 

 منابع اصلی:
1) Doebelin, E. O., “Engineering Experimentation”, Mc Graw-Hill, 1995.  

2) Rangan, C. S. & et al, “Intrumentation Devices & Systems”, Tata Mc Graw-Hill, 1992.  

3)* Nalra, B. C. & Chaudhry, K. K., “Instrumentation, Measurement & Analysis”, Tata Mc 

Graw-Hill, 1991.  

4) Dieck, R. H., “Measurement Uncertatinty Methods & Application”, ISA, 1997.  

5) Holman, J. P., “Experimental Methods for Engineers”, Mc Graw-Hill, 1984.  

6) Bently, J, “Principles & measuremont Ststem" longman pubblishing, 1988.  

7) Jacob Fraden, "Handbook & moden sonsors", spriger reday, 1996. 
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 آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری
Measurement Systems Laboratory 

 
 نیاز( نیاز)هم پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 سیستم های اندازه گیری )هم نیاز( کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    6   31  

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     □ندارد             آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 آشنایی با روشهای اندازه گیری کمیت های فیزیکی مختلف و ثبت و نمایش داده های اندازه گیری شده هدف درس:
 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 :گیری تجهیزات اندازهآشنایی با  6

 ترنسدیوسرهای خازنی، القایی، مقاومتی، پیزوالکتریک

 به منظور نمایش و ثبت داده های حسگر  PLCآشنایی با کاربرد  1

 حرکت، نیرو موقعیت خطی و دورانی  گیری اندازه 3

 اندازه گیری مقاومت  9

 اندازه گیری دما 5

 اندازه گیری فاصله تا اجسام 1

 اندازه گیری نیرو 7

 آشنایی با سیستم های تبادل داده: 8

 مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ 
 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 دوره: کارشناسی
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 منابع اصلی:
1) Doebelin, E. O., “Engineering Experimentation”, Mc Graw-Hill, 1995.  

2) Bently, J, “Principles & Measurement System" Longman Publishing, 1988.  

3) R. S. Figliola & D. E. Beasley, Theory and Design for Mechanical Measurements, 5th edition, 

John Wiley, 2011. 

4) J. W. Dally, W.F. William, F. Riley & K. G. McConnell, Measurement for Engineering 

Instrumentation, 2nd edition, John Wiley, 199 . 

5) W.C. Dunn, Introduction to Instrumentation, Sensors, and Process Control, Artech House, 

2006. 
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 رباتیک
Robotics 

 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6سیستم های دینامیک و کنترل  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

)هم  آزمایشگاه رباتیک -نیاز(  )هم

 نیاز(

   1   31   

                     □ندارد           سفر علمی:                         دارد                      □ندارد            دارد           آموزش تکمیلی عملی:   

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد            دارد    حل تمرین:                       

                      ندارد             □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:
 سازی ابتدایی.آشنایی با زمینه و کاربردهای رباتها و طراحی و پیاده

ها را رود دانشجو شناخت و آشنایی با طیف مسائل رباتیک داشته باشد، توانایی تحلیل سینماتیک و سینتیک رباتدر پایان این درس انتظار می

های اصلی و معمول در به ارزیابی و نتیجه تحلیل در مسائل رباتیک را داشته باشد، با زیرسیستمداشته باشد، توانایی حل عددی و دستیابی 

 اندازی آنها را داشته باشد.ها آشنا باشد و توانایی انتخاب و راهربات

 

 رئوس مطالب:

  ردیف

 هابندی رباتها و کاربردها، دستهآشنایی با رباتیک، زمینه 6

 های وضعیت، فضای کاری و فضای مفصلی و روابط آنهابیانها: سینماتیک ربات 1

 های عددیهای تحلیلی، روشسینماتیک معکوس: روش 3

 ها، انتشار خطا، تکینگیها، تبدیل تحریکماتریس ژاکوبین، تبدیل سرعت 9

 عددی های حلها: مدل جرم گسترده و مدل جرم متمرکز، معادالت دیفرانسیل حرکت، روشدینامیک ربات 5

 ریزی مسیر در فضای عملگر، در فضای وضعیت، در فضای حالتآشنایی با برنامه 1

 مدلسازی و حل عددی دینامیک ربات 7

ها، مدار های پردازنده، درایورها، محركها: سنسورها، ماژولها و ماژولهای معمول در رباتآشنایی با زیرسیستم 8

 رابط کاربریهای واسط و تبادل داده، تغذیه، مدار

 سازیفرآیند طراحی ربات از صورت مسأله تا پیاده 4

 مرور موردی چند ربات: تحلیل سینماتیکی و دینامیکی، کنترل موقعیت 62
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 آزمایشگاه رباتیک
Robotics Lab 

 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 رباتیک )هم نیاز( کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    6   31  

                     ندارد            □سفر علمی:                         دارد                      □ندارد            دارد           آموزش تکمیلی عملی:   

                     □ندارد           آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد             □دارد    حل تمرین:                       

                      ندارد             □کارگاه:                                دارد 

 

 

 درس:هدف 
 آشنایی نزدیک با چند نمونه ربات صنعتی و کنترل موقعیت آنها

 های رباتیک.سازی زیرسیستمتمرین آماتوری پیاده

 

 رئوس مطالب:

  ردیف

 آزمایش سینماتیک مستقیم و معکوس دو بعدی 6

 آزمایش سینماتیک مستقیم و معکوس سه بعدی 1

 آشنایی با برد پردازنده و راه اندازی آن 3

 و درایور آن DCآشنایی با موتور  9

 کنترل دور دستی موتور 5

 آشنایی و پیاده سازی سروو موتور 1

 آشنایی و راه اندازی سنسورهای موقعیت و حضور 7

 آشنایی و راه اندازی مدار تغذیه و تنظیم ولتاژ 8

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

8 2 1 1 
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 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 دینامیک کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    3   98   محاسبات عددی

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □دارد                        کارگاه:         

 

 هدف درس:

 آشنایی با روش دینامیک محاسباتی در مدلسازی و تحلیل سیستمهای مکانیکی
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه: 6فصل 

 سیستمهای دینامیکی چند جسمی شامل اجسام صلب و االستیک به هم پیوسته -

 دینامیک محاسباتی در مدلسازی و تحلیل سیستمهای مکانیکی چند جسمیروش  -

 مقدمه ای بر مفاهیم جبر خطی در سینماتیک شامل: 1فصل 

 عملیات ماتریسی الزم در مبحث دینامیک محاسباتی -

 روش های حل معادالت جبری، روش نیوتون رافسون -

 فیروش محاسبه معادالت قید و ژاکوبین و حذف معادالت قید اضا -

 آنالیز سینماتیکی: 3فصل 

 ماتریس دوران، دوران های متوالی ، معادالت جابجایی، سرعت و شتاب -

 فرموله کردن انواع قیود سینماتیکی -

 انتقال محورها، سینماتیک قیود، مونتاژ سینماتیکی یک سیستم مکانیکی با ارضای قیود و شرایط اولیه  -

 نویسی کامپیوتری معادالت سینماتیکیروشهای محاسباتی در سینماتیک، روش برنامه  -

 روشهای کاربردی در آنالیز سینتیکی: 9فصل 

 ، زنجیره های سینماتیکی باز و بسته Embedding، روش  Augmentedدینامیک قیود، فرمول  -

مختصه های عمومی، روشهای جداسازی شتابهای وابسته، روش های جداسازی مختصه های عمومی مستقل و  -

 وابسته

 المبر ، روش کار مجازی ، روش معادالت الگرانژ، روش نیوتن اویلراصل دا -

 معادالت حرکت سیستم های صفحه ای صلب: 5فصل 

تشکیل معادالت حرکت سیستم اجسام صلب مقید، فرم کلی معادالت حرکت سیستم به صورت معادالت  -
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 دیفرانسیل جبری 

 ای قیدی و نیروهای عکس العملحذف معادالت قید و تبدیل به فرم مینیمم ، محاسبه نیروه -

 بررسی شرایط تعادل و پایداری  -

 روشهای عددی حل معادالت حرکت سیستم های صفحه ای صلب: 1فصل 

 DAEو دیفرانسیلی جبری  ODEروشهای عددی حل معادالت دیفرانسیلی معمولی  -

 و مختصه های مستقل  Projection، روش Baumgartروش پایدار سازی  -

 آنالیز سینتیکی مکانیزمها و سیستم های مکانیکی متداولمدلسازی و  -

 
 

 روش ارزیابی:
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 منابع اصلی:

 
1- Shabana, A.A: Computational Dynamics. John Wiley & Sons, New York, 2001. 

2- Haug, E.J.: Computer-Aided Kinematics & Dynamics of Mechanical Systems: Basic 

Methods. Allyn & Bacon, Boston, 1989. 

3- Shabana, A.A: Dynamics of Multibody Systems. Third Edition, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2005. 
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 ارتعاشات مکانیکی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    3   98   دینامیک ماشین

                    □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد            □آزمایشگاه:                          دارد                    ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ندارد           □کارگاه:                                دارد 
 

 هدف درس:

 آشنایی با روش های طراحی سیستمهای دینامیکی در خودرو.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 ی کلی، معرفی انواع خودرو و مشخصات عمومی آنها(مقدمه )تاریخچه 6

معـادالت  ای بر دینامیک اجسام چند جسمی، سـینماتیک خـودرو، سـینتیک خـودرو، اسـتخراج      سازی)مقدمهمدل 1

 اویلر و الگرانژ(-حرکت مانند روش نیوتن
سازی سیستمهای تعلیق و فرمان خودرو )سیستمهای تعلیق فعال و غیر فعال، نیروهـای تماسـی بـین چـرخ و     مدل 3

 های غلتش و لغزش(جاده در حالت
 انداز(های االستیک و صلب و با دستمدلسازی مسیر و جاده )جاده 9
 کت خودرو و امنیت و راحتی سفر) حرکتهای طولی، عرضی و عمودی(بررسی پایداری حر 5
 روشهای محاسباتی برای شبیه سازی معادالت 1
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 منابع اصلی:
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                     ندارد            □آزمایشگاه:                          دارد                    ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آشنایی با: 

 ارتعاشاتپایش  یهاروش –ها ماشین متداول وبیع -ارتعاشات  یریاندازه گ یابزارها 

 هانیماش راتیو تعم ینگهدارو  تیوضع شیپا یهاروش – محورها یساز همراستا و باالنس یهاروش
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

حوزه  ، روتورها یسرعت بحران ،یارتعاش یساز قیارتعاشات، امپدانس، عا هیپا میبر مفاه ی)مرور مقدمه 6

 (هیسریع فور لیو تبد یعیو فرکانس طب دیزمان و فرکانس، تشد یها

 ،هاکابل لترها،یف،  FFT یگرهالیارتعاشات )حسگرها و مبدل ها، تحل یریاندازه گ یابزارها یمعرف 1

 (یجانب یو ابزارها نگیازیال دهیپد اب،یرد لتریف ،یشتعالرزاننده ار

 یو نشانه ها یچرخدنده ها، تسمه و پول د،یتشد ،ییناهمراستا ،یناباالنس) هانیمتداول ماش وبیع 3

 آنها( یارتعاش

نقاط  نییتع یآزمونها ،یو آبشار یقطب یها اگرامیها، دنصب مبدل یهاارتعاشات )روش پایش یروشها 9

 (رهیترک و غ یابیرد ،یچرخش یرهایمس د،یتشد

 (آویزان، روش بدون فازروتور  ،یادو صفحه ،یا)تک صفحه باالنس محورها یهاروش 5

 محورها یسازهمراستا یهاروش 1

 (یو صداسنج یروغن، ترموگراف زیارتعاشات، آنال زی) آنالهانیماش تیوضع شیپا یهاروش یمعرف 7

 شیپ ریتعم ،یادوره ریبه هنگام شکست، تعم ریتعم) راتیو تعم ینگهدار تلفمخ یهاروش یمعرف 8

 (نانهیب

 استان یاز مراکز صنعت یکیاز  دیبازد 4
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                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      □ندارد           آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     □ندارد           آزمایشگاه:                          دارد                     ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

آموزش مبانی نظری و عملی سیستمهای ترکیبی مکانیکی، الکترونیکی و کسب مهارت های الزم مهندسی جهت 

 طراحی محصوالت مکاترونیکی  
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه،: پیدایش مکاترونیک. نیازها. اهداف و کاربردها. پروژه ها و محصوالت و سیستم های مکاترونیکی  6

 اصول. مبانی و انواع سنسورها و ترانسدیوسرها ) برای اندازه گیری هوشمند(  1

 مروری بر مبانی الکترونیک ) برای مهندسین مکانیک(  3

 و کاربردهاتقویت کننده های عملیاتی  9

 تولید و آماده سازی سیگنال 5

 فیلترها و روشهای پردازش و تحلیل سیگنال آنالوگ  1

 مروری بر  مبانی مدارهای منطقی 7

 دیجیتال و بوردهای ارتباطی کامپیوتر –دریافت و تبدیل دیتای آنالوگ  8

 انتقال دیجیتال و پروتکل ها، پردازش داده ها و سیگنالهای دیجیتالی  4

 خروجی کامپیوتر –وسایل و درگاههای ورودی  62

 پنوماتیکی ( محرکه های الکتریکی: سروموتورها و موتورهای پله های  –محرکه های مکانیکی ) هدرولیکی  66

 و آزمایش  PLCمیکروکنترلر) انجام یک پروژه کوچک( . معرفی یک  61

 روش ها و پیاده سازی کنترل )دیجیتال( سیستمها به کمک کامپیوتر  63

 پروژه تیمی نهایی درس مکاترونیک 69

 آزمایش(8آزمایشگاه مکاترونیک)  65
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3- Isermann, R., Mechatronics Systems Fundamentals, Springer, 2005. 
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                    □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد            □دارد       آزمایشگاه:                                       ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آشنایی با ساختارهای کنترل صنعتی و روشهای طراحی و پیاده سازی این کنترل کننده ها در صنعت
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تعاریف و کلیات: 6
 PIDفرایند صنعتی، مزایای اتو ماسیون، عناصر اتو ماسیون، مدلسازی و کنترل فرایند، کنترل کننده های 

 اتو ماسیون صنعتی : 1
اصول پایه، سخت افزار،   p&ID  PLSمقدمه ای بر  ,fcs و سپس  DCSمقدمه، نمودار کنترل سیستم از سخت افزار تا

 در فرایند صنعتی. PLCروشهای برنامه ریزی، برنامه ریزی نردبانی، توسعه یک برنامه ساده، مثالهایی از کاربرد 

 مدلسازی فرایند:  3
. معرفی  و مدل سازی مکانیسم های  مدلسازی بر اساس اصول فیزیکی حاکم بر فرایند، به دست آوردن معادالت حالت

 ح، جریان، فشار، دما، و غلضتکنترل سط

3 

 
 شناسایی فرایند:

مدلسازی استاتیکی، مدلسازی دینامیک برای سیستمهای مرتبه اول و دوم بدون تاخیر و با تاخیر. فرایند های انتگرالی. 

یکولز، . روشهای پاسخ فرکانسی زیگلر، نT, Kسیستمهای نوسانی معرفی نسبت کنترل پذیری و بهر ه نهایی نرمالیزه شده 

 روش فید بک رله ای . روشهای پیشرفته شناسایی پارامتری، روش حداقل مربعات، سیستمهای گسسته و پیوسته رتبه باال

 

 PIDطراحی، تنظیم و پیاده سازی کنترل کننده  9

معیار های طراحی کنترل کننده ها )پایدار، ردیابی، حذف اغتشاش، حذف نویز، عدم حساسیت به مدل (، معرفی بخشهای 

 ، اثر جمع شدن ) اشباع ( انتگراالیرPIDمختلف کنترل کننده 

، روشهای صتعتیPIDانواع روشهای پیاده سازی ) الکتریکی،الکترونیکی، نیوماتیکی، دیجیتالی( معرفی یک کنترل کننده

DDC روشهای تنظیم زمانی زیگلز، نیکولز و روشهای دیگر )زیگلر، نیکولز تعمیم یافته، فرتیک( ویژگیهای کنترلیPID  

 –کافی نیست: سیستمهای با تاخیر و سیستم های درجه باال، چه وقت و چرا روش زیگلر  PIDمواقعی که کنترل کننده 

 مرجع  نیکولز موثر است، عدم مشق گیری از ورودی
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 معرفی ساختارهای کنترلی در صنعت 5
 (، اولویت دار Selector(، انتخابی) Cascade(، موازی)Feed forwardپیشخور)  ,ON/OFFکنترل کننده های 

(Override (کنترل نسبت ،)Ratio و جند بازه ای )(Split range) 

 کنترل از طریق شبکه 1
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 

 

 منابع اصلی:

حمید رضا تقی راد، مقدمه ای بر اتوماسیون و کنترل فرایندهای صنعتی، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه  -

 نصرالدین طوسی.
- K,.J. Astorm & T. Hagglund, PID Controller, The International Society of Measurement 

and Control, 1995. 

- A. J.Crispin, Programmable Logic Controller and. their Engineering Application, Second 

Edition, the. McGraw-Hill, 1997.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گنالیبر پردازش س یمقدمه ا
An Introduction to Signal Processing 
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 نیاز( نیاز)هم پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 کنترل اتوماتیک )هم نیاز( کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 های پردازش آنها برای اهداف مختلف و روش هاآشنایی با سیگنال
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آشنایی با سیگنال های مختلف 6

 سیگنال های یقینی 1

 ، نمونه برداری  Z سیگنال ها وسیستم های گسسته، تبدیل فوریه سیگنال های گسسته، تبدیل 

 تصادفیسیگنال های  3

 متغیر تصادفی، فرایند تصادفی، ایستایی و ارگانیک بودن ، تحلیل فرایند در حوزه زمان ، چگالی طیف

 توان، تخمین پارامترهای یک فرایند ایستا

 انواع سیگنال های حیاتی 9

 تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم های یقینی در حوزه فرکانس و تحقق سیستم ها 5

 تبدیل فوریه گسسته  1

 روشهای مختلف فیلترهای گسسته  7

 تعریف و خواص کپستروم، کاربردهای کپستروم در پردازش سیگنال های حیاتی  8

 سری های زمانی و مدل های پارامتری و تخمین طیف 4
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

3 5 61  

 

 منابع اصلی:
1-A. V. Oppenheim, Discrete Time Signal Processing, Prentice Hall, 1989. 
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2-J. Tompkins, Biomedical Digital Signal Processing, Prentice Hall, 1993. 

3-A. Cohen, Biomedical Signal Processing, CRC Press, 1986. 

4-K. Shin and J. K. Hammond,  Fundamentals of Signal Processing for Sound and Vibration 

Engineers, John Wiley & Sons, 2008. 

5-Hwei P. Hsu, Theory and Problems of Signals and Systems, Schaum’s Outline Series, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  آشنایی با بیومکانیک
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Introduction to Biomechanics 

 
 نیاز( نیاز )هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 دینامیک ماشین – 6مقاومت مصالح  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
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                     □ندارد           سفر علمی:                         دارد                      □ندارد           آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد            □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 گیری و تحلیل حرکات بدن.روشهای اندازهدانش بیومکانیک عمومی، آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با 

ابزارها و روشهای زمینه عمومی بیومکانیک و طیف مسائل مورد بررسی آشنا باشد، در پایان این درس انتظار میرود دانشجو با 

کالسیک و جدید داده برداری حرکتی آشنا باشد و توانایی به کاربردن آنها را داشته باشد. با مفهوم بازسازی حرکت آشنا باشد و 

نامیک مستقیم و معکوس حرکات بدن و ابزارهای متصل توانایی بازسازی حرکت با مدلهای مرسوم را داشته باشد. به تحلیلهای دی

 به آن تسلط داشته باشد.
 

 رئوس مطالب:

 معرفی زمینه چند جانبه بیومکانیک ردیف

 عضالنی-هات و حرکات آناتومیک، سیستم اسکلتیج 6

 سگمنت-مدلسازی لینک 1

 داده برداری سینماتیکی همراه با اجرای داده برداری 3

 ینیرویی همراه با اجرای داده بردارداده برداری  9

 داده برداری الکترومایوگرام همراه با اجرای داده برداری 5

 بازسازی حرکت و تحلیل سینماتیک 1

 دینامیک معکوس 7

 مقدمه ای بر بیومکانیک راه رفتن، سینماتیک و سینتیک 8

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

5 9 1 5 

 

 منابع اصلی:
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 David Winter (2009). Biomechanics and Motor Control of Human Movements. 4th 
Ed., John Wiley & Sons. 

 Laurence Chèze (2014). Kinematic Analysis of Human Movement. John Wiley & 
Sons. 
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 اختیاری دروس

 (سیاالتحرارت و )سبد 
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گازها کینامید  
Gas Dynamics 

 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1ترمودینامیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    3   98   1سیاالت 

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 
 

 هدف درس:

 های تراکم پذیر آشنایی با جریان
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 معادله های اصلی جریان تراکم پذیر 6

 انتشار موج در محیط تراکم پذیر 1

 جریان آیزنتروپیک گاز کامل  3

 امواج ضربه ای عمودی 9

 6کاربردها  5

 امواج ضربه ای مایل 1

 امواج انبساطی 7

 1کاربردها  8

 جریان همراه با اصطکاک 4

 گرماانتقال جریان همراه با  62
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 5  5 62 - 
 

 منابع اصلی:

1- John, Keith, “Gas Dynamics”, 3rd 2022, Prentice Hall 

2- Anderson, “Modern Compressible Flow”, 4
th

 2020, McGraw-Hill 
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ها نیتوربوماش  
Turbomachinery  

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1مکانیک سیاالت  - 1ترمودینامیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد            حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

ا است، بطوریکه بتوانند برای یک نیاز مهندسی آشنایی دانشجویان با اصول کارکرد و طراحی انواع توربوماشین ه

 توربوماشینی مناسب را انتخاب نمایند و اصول طراحی آن را فراگیرند.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 کلیات و کاربرد قوانین پایه در توربوماشینها 6

 ها تئوری پره 1

 آنالیز بی بعد توربوماشینها با سیال قابل تراکم 3

 توربینهای محوری آنالیز دوبعد 9

 آنالیز دوبعدی کمپرسورهای محوری 5

 شعاعی توربو ماشینهای 1

 کمپرسورهای گریز از مرکز 7

 بعد توربوماشینها با سیال غیر تراکم آنالیز بی 8

 پمپ گریز از مرکز 4

 ها فن 62

 توربین آبی، توربین پلتون، توربین فرانسیس، توربین کاپالن 66
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 
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 منابع اصلی:
1. Dixson SL., “Fluid Mechanics, Thermodynamics of Turbomachinery”, Pergamon Press, 1982. 

2. Wiloon OG, “The Design of High Efficiency Turbomachinery and Gas Turbines”, the MIT 

Press, 1984.  

3. Turton RK, “Principles of Turbomachinery”, E. and F. N. Spon 1984.  

4. Sayers AT. “Hydraulic and Compressible Flow Turbomachines”, MCGraw-Hill, 1990. 
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 آزمایشگاه توربو ماشین ها
Turbomachinery Lab 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 نیاز( توربوماشین ها )هم کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    6   31  

                    ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      □ندارد           آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     □ندارد            آزمایشگاه:                          دارد                    ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

دانشجو بتواند آنچه را در درس توربوماشین ها فرا گرفته، در  منظور کارکرد با انواع توربوماشین است بطوری که

آزمایشگاه بطور عملی بر روی توربوماشین ها پیاده نماید و با استاندارد تست این نوع ماشین ها و وروش آزمایش آنها 

 آشنا شود.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تاثیر این کار بر روی منحنیهای مشخصه.آزمایشات مربوط به سری و موازی کردن پمپهای سانتریفوژ و  6

 اندازه گیری توزیع فشار بر روی سطح یک استوانه و برآورد ظریب درگ آن درتونل باد زیر صوت 1

 آزمایشات مربوط به چگونگی تعیین منحنی های مشخصه توربینهای فرانسیس،کاپالن و پلتون، 9
 

 روش ارزیابی:
 پروژه نهاییآزمون  میان ترم ارزشیابی مستمر

62  62  

 

 منابع اصلی:
1- Plint , M. A. and Boswirth , L. , Fluid Mechanics : A Laboratory Course , Charles Griffin Co. 

, London , 1978 . 
 شگاهیدستور کار آزما-2
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 سوخت و احتراق

Fuels & Combustion 
 

 نیاز( نیاز)هم پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1ترمودینامیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
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                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 
 

 هدف درس:

 آشنایی با سوخت ها و مباحث ابتدایی و پایه ای احتراق.

 عالوه بر کسب توانایی در تحلیل مسائل، آشنایی با کاربرد های احتراق و اهمیت آن در مهندسی مکانیک. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 معرفی انواع سوختها 6

 ترمودینامیک احتراق 1
 احتراقسینتیک  
 احتراق سوختهای گازی )شعله های دیفیوژنی و پیش آمیخته، پایدار( 3
 احتراق سوختهای مایع )اسپری و تبخیر( 9
 احتراق سوختهای جامد 5
 دیتونیشن 1

 مشعلها 7

 کوره ها 8

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

  5   5 62 - 

 

 منابع اصلی:

1- Turns, “An introduction to combustion”, 2000, McGraw-Hill  

2- Ragland, Bryden, “Combustion engineering”, 2011, CRC 
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 طراحی مبدل های حرارتی

Heat Exchangers Design 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 نیاز( )هم 1انتقال حرارت  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی
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                      □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                       □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 شناخت و آشنایی با طراحی و کاربرد مبدل های حرارتی

 

 رئوس مطالب:

 

 معرفی انواع مبدلهای حرارتی 

 مروری بر روابط افت فشار و انتقال حرارت 

 طراحی حرارتی مبدلهای حرارتی 

 اصول طراحی ترموهیدرولیکی  

 لوله ای-طراحی مبدلهای حرارتی پوسته 

 طراحی مبدلهای حرارتی فشرده 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

  5 5 62 - 

 

 

 منابع اصلی:

1- Shah, Sekulic, “Fundamentals of Heat Exchanger Design”, 2003, Wiley 

2- Kakac, “Heat Exchanger”, 2012, CRC 

3- Thulukkanam, “Heat Exchanger Design Handbook”, 2013, CDC 
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 موتورهای احتراق داخلی

Internal Combustion Engines   

 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1مکانیک سیاالت  – 1ترمودینامیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                    □ندارد          سفر علمی:                          دارد                   ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                  ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

   ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 دیزل( -آشنایی با مبانی انواع موتور های احتراق داخلی )بنزین

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تاریخچه و معرفی انواع موتور: 6

 وانکل، طرز کار انواع موتورها، معرفی قطعات موتور.پیدایش موتور، موتور اتو، موتور دیزل، موتور 
 یادآوری ترمودینامیک: 1

اصل اول ترمودینامیک در سیستم های بسته و باز، حــرارت مخصوص در حجم و فشار ثابت، گـاز ایـده آل، روابـط    

 مخلوط گازها، توان و بازده و فشار متوسط موثر، بازده قدرت اندیکاتور و ترمز.
 نظری موتور اتو:مدارهای  3

مدار تقریبی و هوا، مدار تقریبی سوخت و هوا، موتور بنزینی، ساختمان نمودار سوخت و هوا، اثرات متغیرهای موتور، 

 محاسبه قدرت و بازده و فشار متوسط موثر، سیکل سوخت و هوا.
 مدارهای عملی موتور بنزینی: 9

سرعت شعله، اتالفات دیگـر سـیکل، محاسـبه قـدرت و بـازده      زمان الزم جهت احتراق، اثرات متغیرهای موتور روی 

 سیکل های عملی.
 احتراق غیرعادی یا کوبنده موتور اتو: 5

اهمیت احتراق کوبنده، تئوری احتراق کوبنده، نتایج احتراق غیرعادی، اثرات متغیرهای موتور، درجه بندی سـوخت  

 سوزی.و کوبندگی، کنترل کوبندگی، تشخیص احتراق کوبنده، پیش 
 مدارهای نظری هوا در موتورهای دیزل: 1

 قدرت، فشار متوسط موثر، بازده نظری، بازده در سیکل های مختلط.

 
 مدارهای عملی موتورهای دیزل: 7
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مراحل احتراق، اثرات متغیرهای موتور، پاشش سوخت، درجه بندی سوخت موتور دیزل، اطاق احتراق، بهره بـرداری  

 و عملکرد موتور.
 ظرفیت هواپذیری: 8

پیش بینی ظرفیت هواپذیری، بازده حجمی، عملکرد متغیرهای موتور بر بازده حجمـی، اثـرات مرکـب اسـتاتیکی و     

 دینامیکی بر بازده حجمی.
 اصطکاك مورتور: 4

اصطکاك کلی موتور، اصطکاك پیستون، اصطکاك یاتاقانها و ملحقات موتور، اصطکاك پمپی، روغـن کـاری، خـواص    

 ن.مهم روغ
 نسبت سوخت و هوای مورد لزوم: 62

 شرایط الزم جهت کار مداوم، شرایط الزم جهت کارگذرا، توزیع سوخت و هوا.
 سوخت رسانی: 66

 کاربراتور، مجرای اصلی، کنترل مخلوط، کاربراتور انژکتوری، تجزیه گازهای اگزوز، مواد آلوده ساز هوا.
 برق رسانی در موتور بنزینی: 61

 جهت جرقه زدن، زمان جرقه زدن، شمع، جرقه با باطری الکترونیک، پیش سوزی. شرایط الزم
 اتالفات حرارتی و سرد کردن موتور: 63

 روابط انتقال حرارت، اثرات شرایط کار، گرادیان درجه حرارت در قطعات موتور، سرد کردن موتور
 پرخورانی و عملکرد موتور: 69

 پرخورانی )توربوشارژ، سوپرشارژ(بازده، تولید قدرت، نمودار عملکرد 
 مشخصه پرخورانی: 65

(Supercharging)  ،بازده، بازده اندیکاتور، بازده ترمز، تولید، قدرت تولیدی، اندیکاتور، قدرت ترمز، عملکرد در راه

 شتاب، وضع اقتصادی موتور در قدرت تولیدی ثابت، اقتصادی ترین سرعت در راه.

 
 سوختها 61

گوگرد، سرب، اسفالتن موجود درسوختها و اثرات آنهـا روی عملکـرد موتـور، خصوصـیات سـوختهای       انواع سوختها،

موتور بنزینی، عدد اکتان، چگونگی تعیین عدد اکتان،خصوصیات سوختهای دیزلی، عدد ستان، چگونگی تعیین عدد 

 ی آنها) تست موتور(ستان، وسایل اندازه گیری درآزمایشگاه موتورهای احتراق داخلی و اصول اندازه گیر
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 

 منابع اصلی:

 

 

 موتورهای احتراق داخلی، جلد اول چارلز فایت تیلور،ترجمه و هاب پیروز پناه، مرکز نشر دانشگاهی-

 مبانی متورهای احتراق داخلی، بنیامین هیور، ترجمه دکتر امیر حسین شامخی، دانشگاه خواجه نصیر طوسی  -

 مبانی مهندسی موتورهای احتراق داخلی، ویلیام پالکرابک، ترجمه دکتر سپهرصنایع،دانشگاه علم وصنعت ایران -
Introduction to internal Combustion engines, Richard stone, Macmillan   
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 طراحی سیستم های تبرید و سرد خانه
Design of Refrigeration Systems 

 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6انتقال حرارت  - 1ترمودینامیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 
 

 هدف درس:

هم چنین طراحی آشنایی با سیستم های مختلف تولید سرما )تبرید( و طراحی اجزاء تشکیل دهنده مربوطه و 

 سردخانه
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه و کاربردهای تبرید 6

 سیستم های تبرید هوایی 1

 سیستم تبرید تراکمی 3

 سیستم تبرید جذبی 9

 سیستم تبرید جت بخاری 5

 سیستم تبرید تراکمی چند مرحله ای 1

 انواع مبردها و خواص آنها  7

 هامحاسبه بار برودتی سردخانه  8

 کمپرسورها 4

 کنداسورها و برج خنک کن 62

 وسایل انبساط 66

 اواپراتورها و برفک زدایی آنها  61
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 
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 منابع اصلی:

مهندس ، ترجمه: مهندس اصغر حاج سقطی، روی داستاصول تبرید، طراحی و محاسبات سیستم های سرد کننده، -

 .6348، دانشگاه علم و صنعت، تهران، سید احمد جعفری

، ترجمه: غالم حسین منوچهری نائینی، انتشارات نقش جرالد دبلیو جونز، ویلبرت اف استوکرتهویه مطبوع و تبرید، -

 .6378مانا، اصفهان، 
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 طراحی سیستم های تهویه مطبوع 
Design of Air Conditioning Systems 

 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1مکانیک سیاالت  – 1ترمودینامیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    3   98   6انتقال حرارت  -

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      □ندارد           آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آشنایی با سیستم های مختلف مرکزی و تهویه مطبوع و طراحی آنها.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه ای بر تهویه مطبوع ، خالصه ای از درس 6

 محاسبه اتالف حرارتی ساختمان ها در زمستان  1

 طراحی سیستم های گرمایش در زمستان  )طرح سیستم لوله کشی و انتخاب دستگاهها نظیردیگ، مشعل، رادیاتور و ...( 3

 لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان 9

 )بار( برودتی ساختمان در تابستانمحاسبه اتالف  5

طراحی و محاسبه سیستم های مختلف سرمایش در تابستان )سرمایش بوسیله هوا، آّب و ... و انتخاب دستگاههای مربوطه  1

 نظیر چیلر، هواساز، فن کوئل، برج خنک کن، کندانسورها و ...(

 طراحی سیستم کانال کشی هوا 7

 )موتورخانه( سرد و گرم ساتیاز تاس دیبازد 8

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 

 منابع اصلی:

 .6346مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث چهاردهم، تاسیسات مکانیکی، نشر توسعه ایران، ویرایش دوم،  -

 6388سید مجتبی طباطبایی، محاسبات تاسیسات ساختمان، چاپ سیزدهم، -
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حرارتی و برودتی ساتیکارگاه تاس  

HVAC workshop 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

و سردخانه  دیتبر یها ستمیس یطراح کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    6   98   مطبوع هیتهو یها ستمیس یطراح ای

                    ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      □ندارد          آموزش تکمیلی عملی:        دارد  

                     ندارد            □دارد       آزمایشگاه:                                       ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    □ندارد           کارگاه:                                دارد 
 

 هدف درس:

و تبرید بوده که با توجه به امکانات دانشگاه  هی، تهو یحرارت مرکز یبا عملکرد دستگاهها ییجهت شناخت و آشنا کارگاه نیا

 :ردیانجام پذ ریز یها نهیتواند در زم یم
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 گرم یها لی، مشعل ، مبدل ها ، سطوح گرم کننده ، کو گید یرو شیزماآ 6

 لین ، برج خنک کن ، فن کو، رطوبت زدرس یها لی، دستگاه هواساز ، کو لریچ یرو شیزماآ 1

کمپرسورها ، کندانسور  نیو همچن نیپائ یسرما ی، دستگاه ها ذبی، ج یتراکم یها کلیس یرو شیزماآ 3

 طانبسا لیخنک کن و اواپراتورها و وسا یو برج ها

 مطبوع و تبرید هی، تهو یحرارت مرکز یمحل یدستگاه ها یرو شیزماآ 9
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

62  62  
 

 منابع اصلی:

 .6346مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث چهاردهم، تاسیسات مکانیکی، نشر توسعه ایران، ویرایش دوم،  -

 6388سید مجتبی طباطبایی، محاسبات تاسیسات ساختمان، چاپ سیزدهم، -

مهندس ، ترجمه: مهندس اصغر حاج سقطی، روی داستاصول تبرید، طراحی و محاسبات سیستم های سرد کننده، -

 .6348، دانشگاه علم و صنعت، تهران، سید احمد جعفری

، ترجمه: غالم حسین منوچهری نائینی، انتشارات نقش جرالد دبلیو جونز، ویلبرت اف استوکرتهویه مطبوع و تبرید، -

 .6378مانا، اصفهان، 
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انتقال آب یها ستمیس   
Water Distribution Systems 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1مکانیک سیاالت  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 

 هدف درس:

آشنایی دانشجویان با اصول طراحی شبکه های توزیع آب شهری تحت فشار و شبکه های جمع آوری فاضالب به 

 طراحی خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ . –صورت ثقلی 
 
 

 :رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 مقدمه 6

 مصارف آب شهری 1

 تولید پساب شهری 3

 های انتقال آب بین شهری هیدرولیک لوله 9

 های انتقال آب شهری هیدرولیک شبکه 5

 های پمپاژ ایستگاه 1

 بیان پروژه درس – طراحی جزئیات شبکه های آبرسانی 7

 آوری فاضالب جمع طراحی شبکه های 8

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 
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 منابع اصلی:

 سیستم های انتقال آب، ولی کالنتر، انتشارات دانشگاه یزد. -6

  . 6369منزوی، م.ت. آبرسانی شهری، انتشارات دانشگاه تهران،  -2

  .6372نزوی، فاضالب شهری: جمعآوری و فاضالب، انتشارات دانشگاه تهران، م -3

  .6377،انتشارات فنی حسینیان،  2و  6آشفته، ج. طراحی آبرسانی شهری، جلد  -4

  .6346شمسائی، ا. سیستمهای انتقال آب، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  -5

  .6372روحانی، ا. انتقال مایعات و طراحی خطوط لوله مایع، آستان قدس رضوی،  -6

 .6375های توزیع آب، آستان قدس رضوی، جپسون، تحلیل هیدرولیکی شبکه  -7
8- Fair. G. M. Geyer. J. C., Okum, D. A., “Elements of Water Supply and Wastewater Disposal”, 

John Wiley, 1971. 
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 نیروگاه های حرارتی
Thermal Power Plants 

 
 نیاز( نیاز)هم پیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 -1مکانیک سیاالت  – 1ترمودینامیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    3   98   نیاز( )هم 6انتقال حرارت 

                     □ندارد          سفر علمی:                          دارد                    ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                    ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

معرفی انواع نیروگاه ها، چرخه های ترمودینامیکی، معرفی اجزاء نیروگاه های حرارتی و نحوه طراحی آنها، انتخاب و 

 بازدید از یک واحد نیروگاهی

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 سیکل رنگین: 6
سیکل ایده آل رنکین، سیکل رنکین با برگشت ناپذیری خارجی، سوپر هیت، گرمایش مجدد، بازیابی، سیکل رنکین با 

برگشت ناپذیریهای داخلی، گرمکن های تغذیه آبی باز یا تماس مستقیم،گرم کن های تغذیه آبی نوع بسته با تخلیه آزاد به 

ته با تخلیه تحت فشار به جلو، انتخاب گرم کن های تغذیه آبی، کارآیی و نرخ گرما، عقب ، گرم کن های تغذیه آبی نوع بس

 فشار، همزایی –قردادن گرم کن های تغذیه آبی،سیکل فوق بحرانی 

 

 ژانراتورهای بخار با سوخت فسیلی: 1

گردش آب، محفظه بویلر لوله آتشی ، بویلر لوله آبی)پیشرفتهای گذشته(، بویلر لوله آبی )پیشرفتهای اخیر(، 

، بازیابها Once – through (، سوپر هیترها و گرمکن های مجدد، بویلرهای Steam Drumبخار)تله بخار:

(Economizers( پیش گرمکن های هوا، فن ها، دودکش ،)The Stackکنترل ژنراتور بخار، )  

 
 توربین ها : 3

العمل، توربین های عکس العملی، افت های توربین، توربین های ضربه ای، قانون عکس  مقدمه، قانون ضربه،

 راندمانهای توربین، چیدمانهای توربین، توربین های گازی

 سیستم تغذیه آبی چگالیده: 9

 (، محاسبات سطح همچگال،  Surface Condensersمقدمه، کندانسورهای تماس مستقیم، سطح همچگال:کیت)
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 Boilerبات گرمکن تغذیه آبی بسته، گرم کن های تغذیه آبی باز، تصفیه بویلر)گرم کن های تغذیه آبی بسته:) کلیت(، محاس

Makeup and Treatment اواپراتورها ،) 
 سیستم گردش آب: 5

مقدمه، طبقه بندی سیستم، سیستم سیرکوالسیون، برج خنک کننده های تر، محاسبات برج خنک کننده تر، برج 

ای خشک و راندمان نیروگاه ها و علم اقتصاد، برج خنک کننده های خنک کننده های خشک، ، برج خنک کننده ه

 خشک، یخ زدگی برج خنک کننده، دریاچه ها و استخرهای خنک کننده، استخر های باریک و کانالها –تر 
 توربین های گازی و سیکل های ترکیبی : 1

آل برایتون، اصالحات سیکل برایتون، مقدمه، سیکل های توربین گازی، سیکل ایده آل برایتون، سیکل غیر  ایده 

آنالیز سیکل با خواص متغیرها، طراحی برای دمای باال، سیکل های ترکیبی: کلیت ، سیکل های ترکیبی با 

، سیکل های ترکیبی با بخار چند فشاره، سیکل ترکیبی  STAGبویلرهای بازیافت گرما، نیروگاه سیکل ترکیبی 

 برای نیروگاه هسته ای 
 نیروگاه های اتمی 7

  

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
- Power Plant Technology, M.M.EL-Wakil McGraw Hill ,1985 
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یمحاسبات االتیبر س یمقدمه ا  

Introduction to Computational Fluid Dynamics  
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت واحدتعداد  نوع واحد

 - 6انتقال حرارت  - 1مکانیک سیاالت  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

 االتیبر س یمقدمه ا شگاهیآزما

 ی )هم نیاز(محاسبات

   1   31   

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      □ندارد           آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                      □ندارد           آزمایشگاه عددی:               دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 
 

 هدف درس:

هدف از این درس ارائه مبانی دینامیک سیاالت محاسباتی برای دانشجویان در مقطع کارشناسی و برای همه کسـانی کـه   

بیشتر  درسـهای ارائـه شـده در ایـن موضـوع در سـطح        برای اولین بار عالقمند به فراگیری این موضوع هستند می باشد.

کارشناسی ارشد و دکتری می باشد و لذا این درس به سادگی، مبانی دینامیک سیاالت محاسباتی را برای دانشجویانی که 

ند و برای اولین بار با این موضوع برخورد کرده و عالقمند هستند در این موضوع تحقیق بیشتری داشته باشند، ارائه می ک

آنها را برای مراجعه به کتابها و مراجع پیچیده تر موجود آماده می کند. درضمن این درس می تواند به کسانی کـه تمایـل   

 به فعالیته های حرفه ای و شغلی بعد از مقطع کارشناسی در این زمینه دارندکمک فراوانی نماید.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

، فلسفه وجودی آن، اهمیت دینامیـک سـیاالت و کاربردهـای    (CFD)تعریف دینامیک سیاالت محاسباتی  6

 آن به عنوان یک ابزار طراحی و بیان مزایا و محدودیتها.

 

استخراج معادالت اساسی حاکم به روش های مختلف با استفاده از مبانی فیزیکی، تشریح معادالت و تفسیر  1

 .CFDبرای استفاده در 
 تعریف و بیان شرایط مرزی و اولیه مختلف، مبانی فیزیکی آنها جهت بسته شدن معادالت حاکم 3
 مقدمه ای بر رفتار ریاضی معادالت و دسته بندی معادالت بر مبنای رفتار ریاضی آنها 9
مرتبـه  ارائه مبانی گسسته سازی معادالت حاکم و تبدیل آنها به سیسـتم معـادالت جبـری، بیـان مفـاهیم       5

 بزرگی خطا.
 آموزش و کاربرد روش اختالف محدود برای تبدیل معادالت دیفرانسیل پاره ای به معادالت جبری  1
 آموزش مقدماتی روش حجم محدود و حل چند نمونه مسئله ساده با استفاده از این روش 7
 حجم محدودگسسسته سازی معادالت حاکم بر حرکت سیال تراکم ناپذیر با استفاده روش  8
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 9 8 8 

 

 منابع اصلی:
- "Numerical heat transfer and fluid flow", S.V. Patankar  

- "Computational Methods for Fluid Dynamics", J.H. Ferziger and M. Peric,. Springer, 

1996.  

- "An introduction to computational fluid dynamics, The finite volume method" H.K. 

Versteeg and  W. Malalasekera. 

- "Computational fluid dynamics for engineers", K.A. Hoffmann and S.T. Chiang  

- "Computational fluid mechanics and heat transfer", J.C. Tannehill, D.A. Anderson, R. 

H. Pletcher. 
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یمحاسبات االتیبر س یمقدمه اآزمایشگاه   

Introduction to Computational Fluid Dynamics Lab 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

ی )هم محاسبات االتیبر س یمقدمه ا کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

    6   31   نیاز(

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      □ندارد           آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                      □ندارد           آزمایشگاه عددی:               دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 
 

 هدف درس:

از  یاریتا کنون به بازار عرضه شده است. بس یادی( ز CFD) یمحاسبات االتیس کینامیبر د یمبتن یتجار ینرم افزارها

 یندهایرا ندارند. عمدتا در فرآ ییایمیش یندهایموجود در فرآ یهایدگیچیپ لیو تحل هیتجز یالزم برا یآنها کارائ

و در  دهیچیدستگاهها معموال پ ی. ساختار هندسباشندیواکنش م یامغشوش و دار ،یاز نوع چند فاز انهایجر ،ییایمیش

 یخط ریغ یمذاب که از مدلها یمرهایپل یساز هیدارند مثل شب یا دهیچیپ یرفتارها زین االتیموارد س یبعض

از مباحث  CFD یباالخص نرم افزارها ،یتخصص ینرم افزارها هیکل گری. از طرف دکنندیم یرویپ کیسکواالستیو

جهت استفاده ) در  دیبا یهنگفت اریبس یها نهیلذا هز شوند،یمحسوب م ای. دنHigh Techو  دیجد یها یلوژتکنو

ما توان پرداخت آن را  یصنعت یاز شرکتها و واحدها یاریخاص( آنها پرداخت گردد که بس یتهایصورت عدم محدود

 ندارند.

 ارائه می شوند. CFDدر این درس آموزش های عملی درخصوص  موجود در کشور یلذا به خاطر ضرورتها

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 ANSYS GAMBITبا نرم افزار  ییآشنا 6

 دانیم کیگام به گام  لیو تحل یطراح 1
 آشفته انیجر دانیم لیو تحل یطراح 3
 وابسته به زمان انیجر دانیم لیو تحل یطراح 9
 یو تشعشع ییو انتقال حرارت جابجا انیجر دانیم لیتحل 5
 یچرخش انیجر دانیم لیتحل 1
 ریتراکم پذ انیجر دانیم لیتحل 7
 انجام پروژه های کدنویسی 8
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

62  5 5 

 

 منابع اصلی:
- "Numerical heat transfer and fluid flow", S.V. Patankar  

- "Computational Methods for Fluid Dynamics", J.H. Ferziger and M. Peric,. Springer, 

1996.  

- "An introduction to computational fluid dynamics, The finite volume method" H.K. 

Versteeg and  W. Malalasekera. 

- "Computational fluid dynamics for engineers", K.A. Hoffmann and S.T. Chiang  

- "Computational fluid mechanics and heat transfer", J.C. Tannehill, D.A. Anderson, R. 

H. Pletcher. 

- Ansys Fluent 17.2 Manual - Gambit 2.4.6 Manual 
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یآب یها نیماش  

Hydraulics Machines 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 توربوماشین ها کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 نهاآو کاربرد  یآب یها نیبا پمپ و تورب ییآشنا
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 ها نیشناخت توربوماش 6

 هیپا یتئور 1

 هاه تلفات و بازد 3

 هاپمپشناخت توربو  9

 مشخصه یها یسطوح و منحن 5

 ورد تلفاتآبر 1

 تشابه 7

  ها پمپتوربو  یطراح 8

 و مدار پمپ 4

 ونیتاسیکاو 62

 یآب یها نیتورب 66

 یآب یها نیتورب یو طراح تخابان 61
 

 ارزیابی:روش 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 منابع اصلی:

 نوربخش ، انتشارات دانشگاه تهران داحمدی، دکتر س نهایکتاب توربوماش -6

 کتاب توربو ماشین ها . دکتر ابراهیم شیرانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان -1
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زیست مهندسی محیط  
Environmental Engineering 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1مکانیک سیاالت  - 1ترمودینامیک  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                   □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس: 

با گسترش فعالیتهای صنعتی و ماشینی و مکانیزه شدن آنها و اثراتی که بر محیط زیست می گذارند آگاهی از محیط 

قاتی که بواسطه دخالت هایی که بشر در آن دارد از دید گاه یک مهندس اطرافمان و ویژگی هایی که دارد و اتفا

مکانیک که بنیان گذار خیلی از طرحها و فعالیتها می باشد ضروری است. خیلی از عواقب فعالیتهای روزمره بشر که بر 

عواقب آنها در  محیط زیست وارد شده امروزه شناخته شده و یا آثار آن نمایان گشته و چه بسا عواملی باشند که

آینده معلوم گردد. از این رو، شناخت چنین مسایلی و مهار آنها به صورت اصولی حفظ محیط زیست بوده در راستای 

 انرژی و ......که صرفه های اقتصادی نیز دارند قابل بررسی است. -بررسی این مسایل، موضوع بازیافت زباله 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

والیه های مختلف جو ،الیه مرزی سطح زمین وتوزیع سرعت باد داخل آن، حالتهای مختلف پایداری بیان اتمسفر  6

 اتمسفر
صـفحه ای(، منـابع پیوسـته، منـابع             -خطـی   -آلودگی هوا، معرفی انواع منابع آلوده کننـده هـوا )منـابع نقطـه ای      1

 لحظه ای
 اثر شناوری درپدیده پخش 3
 گی هوا در نیروگاه ها و شاه راه هاروشهای کنترل آلود 9
 مختصری راجع به انتقال جرم و ضرایب اغتشاش وپراکندگی اتمسفر 5
 روشهای محاسبه غلظت گازهای آلوده در محیط با توجه به نوع منبع آن 1

 معرفی گازهای گل خانه ای و اثرات آنها، افزایش تدریجی دمای کره زمین 7
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شرایط آب استاندارد و آشامیدنی، عوامل آلوده کننده آب، روش های تصفیه آب  آلودگی آبها )منابع آب، 8

 های آشامیدنی(
 معرفی فاضالب )پساب( وانواع آن و ویژگیهای هر یک 4
 ……,BoD,CoD,TDSمعرفی شاخص های آلودگی فاضالب  62
 بررسی انواع روشهای تصفیه فاضالب خانگی 66
 جامد، روشهای بازیافت وکنترل آلودگی آنهامعرفی ضایعات و زباله های  61

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

3 5 61  

 

 منابع اصلی:

  انتشارات دانشگاه صنعتی شریف –مهندسی محیط زیست، تالیف دکتر مجید عباسپور تهرانی  -6

2- ENVIRONMENTAL ENGINEERING FIFTH EDITION  

JOSEPH A. SALVATO, P.E., DEE 

NELSON L. NEMEROW, Ph.D., P.E. 

FRANKLIN J. AGARDY, Ph.D. 

By John Wiley & Sons . INC, 2003. 

 

3- ENVIRONMENTAL ENGINEERING FORTH EDITION  

Ruth E Weiner & Robin A. Matthews 

Butter Worth – Heinemann, 2002 
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 یدیخورش یانرژ یکاربردها
Application of Solar Energy 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6انتقال حرارت  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □دارد                        کارگاه:         

 

 هدف درس:

 آشنایی با مبانی انرژی خورشیدی و کاربردهای مهندسی آن
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه 6

 طبيعت انرژي خورشيدي 1

 هاي حرارتي انرژي خورشيدي استفاده 3

 گياهان استفاده از انرژي خورشيدي در رشد 9

 تبديل مستقيم انرژي خورشيدي به برق 5

 توليد هيدروژن با استفاده از انرژي خورشيدي 1

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 
 

 منابع اصلی:
1. J. A. Duffie and W. A. Beckman, “Solar Engineering of Thermal Processes”, John Wiley and 

Sons, New York, 1980 and 1991. 

2. J. S. Hsieh, “Solar Energy Engineering”, Prentice- Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1986. 
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یستیز االتیس کیمکان  
Biofluid Mechanics 

 
 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6انتقال حرارت  – 1مکانیک سیاالت  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

ت از منظر فیزیولوژی در بدن انسان است که شامل مسائل مکانیک الدف این درس درک مسائل مکانیک سیاه

 .تی در قلب و عروق و یا سیستم گردش خون و هم چنین سیستم تنفس انسان استالسیا

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تی سیستم گردش خونالآشنایی با مبانی مکانیک سیا 6

 مدلسازی گردش خونمبانی محاسباتی  2

 سایر جریانهای زیستی موجود در بدن 3

 فیزیولوژی و مدلسازی جریان هوا در سیستم تنفس انسان 4

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 

 منابع اصلی:
-Biofluid Mechanics, by: J. N. Mazumdar, World Scientific Pub. Co., NJ, 1992. 

-Biofluid Mechanics, The human circulation (Chandran & Yoganathan & Rittgers-2007) 

-Applied Biofluid Mechanics (L. Waite and J. Fine-2007) 

-Biofluid Dynamics, Principles and selected applications (C. Klieinstreuer-2006) 

-Cardiopulmonary Anatomy & Physiology, (T. D. Jardins, 4th ed., 2002) 
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 توربین گاز و موتور جت

Gas Turbine & Jet Propulsion 
 

 نیاز( نیاز)هم دروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1ترمودینامیک  - 6انتقال حرارت  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   98   

                     □ندارد           سفر علمی:                          دارد                      ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آشنایی با اصول کار و تحلیل توربین های گازی
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 گازیتوربین های  6

های گازی، مروری برترمودینامیک  های گازی و زیر مجموعه آنها، تاریخچه سیر تحول توربین معرفی توربین

و مکانیک سیاالت توربین های گازی، فرایند احتراق در اتاق احتراق یک توربین گاز، محاسبات توربین 

های گازی بر مشخصات  حدبرداری وا گازی سیکل پایه)سیکل سرد( و بررسی تاثیر پارامترهای بهره

های ویژه، بررسی سیکل پایه با محیط واقعی  عملکردی آنها، بررسی سیکل پایه تاثیر متغیر بودن گرما

)لحاظ کردن احتراق در اتاق احتراق توربین(، محاسبات سیکل پایه توربین گاز بر اساس هوای معادل،  

کن میانی،  تزریق بخار، چرخه توربین گاز با خنکتوربین های گاز مجهز به بازیاب، چرخه توربین گاز با 

 معرفی و محاسبات سیکل ترکیبی

 
 توربین گازی برای رانش هواپیما 1

رانـش،  معرفـی شـاخص هـای عملکـردی یـک موتـور جـت )بـازده           استخراج و معرفی معادله کلـی پـیش  

چرخـه بـا سـیال واقعـی یـک      رانش، بازده حرارتی و بازده کل(، معرفی و محاسبات چرخه استاندارد و  پیش

موتور توربوجت و بررسی تـاثیر پارامترهـای عملکـردی، معرفـی شـاخص مصـرف ویـژه سـوخت پیشـرانه          

(TSFC) معرفی و محاسبات موتور توربوفن و معرفی  نسبت کنار گذر ،(By Pass Ratio)    در ایـن نـوع
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موتورهـای توربـوپروپ یـا     موتورها، موتور توربـوفن بـا جریـان مخلـوط و غیرمخلـوط در نـازل خروجـی،        

ای و کمپرسـورهای   توبوشافت، مصرف ویژه سوخت معـادل در آنهـا، کمپرسـورهای محـوری چنـد مرحلـه      

های گاز و محاسبات آنها، بررسی تاثیر نسبت شعاع به نـوك پـره و زاویـه چـرخش پـره،       شعاعی در توربین

ام سرعت در آنها، سیستم اتاق احتراق معرفی توربین های محوری و محاسبه کار مرحله ای تولیدی و دیاگر

 و انواع اتاق احتراق واحد های گازی، اجزاء اتاق احتراق

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 Edition, John Wiley & Sons, 1996. 

2- Cohen, H, Rogers, G. F. C., and Sara Vanamuttoo, H. I. H., Gas Turbine Theory, 5th Edition, 

Pearson, 2008.   
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 هدف درس:

 است. ستمیس کی می( تصمی)هاریمتغ یمقدار برا نهیبه ای نیبهتر نییتع یبرا یدر مهندس یابزار مهم یساز نهیبه

 دارد. ینقش مهم یساز نهیاست که در آن به زمینه ای یانرژ یمهندس

 مانند: یبه سواالت ییملزم به پاسخگو ،یحرارت یدر مهندس ریدرگ نیعنوان مثال، مهندس به

 مرتب کرد؟ جهینت نیبهتر یقطعات را برا دیانتخاب شوند و چگونه با ستمیس کی یبرا دیبا یزاتیتجه ای ندهایچه فرآ •

 ست؟ی( چنهیهز ت،یاجزا )به عنوان مثال، اندازه، ظرف یها برا یژگیو نیبهتر •

در تعامل  ستمیکه با س یانی( هر جربیو ترک ان،ی)به عنوان مثال، دما، فشار، سرعت جر ندیفرآ یپارامترها نیبهتر •

 ست؟یاست چ

، که در این درس به این مناسب را فرموله کنند یساز نهیمسئله به کی دیمهندسان با ،یسواالت نیپاسخ به چن یبرا

 موضوع پرداخته می شود.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مروری بر ترمودینامیک 6

 مدلسازی و بهینه سازی 1
 مدلسازی و بهینه سازی اجزای حرارتی 3
 مدلسازی و بهینه سازی اجزای حرارتی مبدل های حرارتی 9
 مدلسازی و بهینه سازی اجزای حرارتی سیستم های تبرید 5
 مدلسازی و بهینه سازی اجزای حرارتی پمپ های حرارتی 1
 مدلسازی و بهینه سازی اجزای حرارتی نیروگاه ها 7
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 هدف درس:

در این درس مبانی و تئوری جلوبرنده ها )سیستم های پیشرانش( در سطح مقطع کارشناسی ارائه شده و دانشجویان با 
 اصول تحلیل و طراحی سیستم های پیشرانش آشنا خواهند شد.

 

 مطالب: رئوس

 مبحث ردیف

 مروری بر مکانیک سیاالت و ترمودینامیک 6

 تاریخچه و اصول مقدماتی پیشرانش و آشنایی کلی با انواع سیستمهای جلوبرنده 1

 مروری بر دینامیک گازها 3

 مروری بر توربوماشینها و اصول کمپرسور و توربین محوری 9

 اصول موتورهای توربینی 5

 و آشنایی با تلفات بخشهای مختلفتعاریف راندمان  1

 تاثیر پارامترهای محیطی در عملکرد موتور 7

 های ورودی، محفظه احتراق، و شیپورهاصول دهانه 8

 اصول موتورهای رمجت 4

 مقدمه ای بر دینامیک پرواز و مکانیک مدار 62

 اصول پیشرانش راکتی 66

 اصول طراحی و تحلیل موتورهای سوخت جامد 61

  اصول جلوبرنده ها
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 بررسی عملکر جلوبرنده در نقطه طرح و غیر طرح 63
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3 5 61  
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 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 بال 6

 مروری بر مبانی دینامیک سیال 1

 ایرفویل های دارای برآ در جریان غیر چرخشی و تراکم ناپذیر 3

 بالهای با پهنای محدود و روش پنل  9

 معادالت ناویر استوکس و الیه مرزی 5

 جریان پتانسیل تراکم پذیر حول ایرفویل 1
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 هدف درس:

که امروزه قسمت اعظم آن از یکی از نیازهای حیاتی بشر در بعد مسکن یا صنعت یا کشاورزی استفاده از انرژی می باشد 

سوخت های فسیلی تأمین میگردد. نتایج تحقیقات و آزمایشات انجام گرفته نشان می دهد که می توان بخشی از انرژی 

به صورت رایگان در اختیار قرار گرفته  اجایگزین نمود. این نوع از انرژی ه رمورد نیاز را با انرژی های نو یا تجدیدپذی

گونه آلودگی محیط زیست را به همراه ندارند. در این درس هدف معرفی این نوع از  چدر کشور ایران( و هی ")مخصوصا

 می باشد.  نو بیان تئوری آنها و کاربرد شا اانرژی ه
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 معرفی منابع انرژی و روند مصرف انرژی از گذشته تا به حال. 6

 انواع آن. یپذیر و معرفتعریف انرژی های تجدید  1
 تشعشع خورشیدی و محاسبه مقدار آن در منطقه مورد نظر. 3
 مروری بر انواع روشهای انتقال حرارت و ترکیب آنها. 9
 .میزان انتقال حرارت در آن ها همعرفی انواع کلکتور ها و محاسب 5
 .صنعتکاربرد کلکتورها در انواع سیستم های حرارتی و تأمین انرژی در  1
 ذخیره سازی انرژی. 7
 تولید برق در انواع نیروگاه های خورشیدی 8
 سرمایش و گرمایش فعال و غیر فعال با استفاده از انرژی های تجدید پذیر. 4
 وبررسی علمی و اقتصادی(. تولید برق با استفاده از سیستم های فتوولتائیک )معرفی  62
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بررسی علمی و مالحظات اقتصادی و  -مکان یابی  -شناسایی  -انرژی باد ) معرفی  66

 زیست محیطی(.
بررسی علمی و مالحظات  -مکان یابی  -شناسایی  -انرژی گرمایی زمین  ) معرفی  61

 اقتصادی و زیست محیطی(.
بررسی علمی و مالحظات اقتصادی و   -شناسایی   -بیوگاز ) معرفی  -انرژی بیوماس   63

 زیست محیطی(.
 

 ارزیابی:روش 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

1 9 62 9 

 

 منابع اصلی:
1-Renewable Energy: Technology, Economics and Environment 

By Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas Wise 

2007, Springer 

2-Solar Engineering of Thermal Processes 3
rd

 Edition 

By John A. Duffie, William A. Beckman 

En / Wiley 

2009-09-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی مکانیک رشته:

 گرایش:

 

692 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 پیوست:

 ها سال برنامه پیشنهادی نیم
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   3  6 کیزیف 2

   6  6بدنیتربیت  3
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   3  2 کیزیف 2

   3  کیاستات 4
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 شگاهیآزما
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   4  کینامید 2
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   3  6 کینامیترمود 4
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   6  یو ورقکار یکارگاه جوشکار 7
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 2   
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   3  درس اختیاری 2
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