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 باسمه تعالی

 
 ساخت و تولید /مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد

 

 

 طول دوره و تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد -1

 سال است. 2الف( طول متوسط دوره 

 است. 1واحد مطابق جدول  22ب( تعداد کل واحدهای دوره 

 

 دروس و تعداد واحدهای دوره -1جدول 

 ملاحظات تعداد واحد نوع واحد ردیف

 2از دروس جدول  12 دروس الزامی 1

 * 2از دروس جدول  12 دروس تخصصی انتخابی 2

  2 سمینار 2

  6 پایان نامه 4

نامه خود و با تائید استاد راهنمای خود و تبصره: از نیمسال دوم تحصیلی هر دانشجو می تواند در راستای موضوع سمینار و پایان * 

مهندسی  ی فنیهااز سایر گرایشهای تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک یا سایر رشته حداکثر یک درس ،شورای آموزشی دانشکده

 .بگذراند)در مقطع تحصیلات تکمیلی( و علوم

 

 

 دروس الزامی  -2

 برای همه دانشجویان الزامی است. 2واحد درسی از جدول  12گذراندن 
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 دروس الزامی، تعداد واحدها و پیش نیاز آنها -2جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد شماره درس عنوان درس ردیف

 ندارد 2 2228224 1ریاضیات پیشرفته 1

 ندارد 2 2228128 ابزار شناسی و ماشینکاری  2

 ندارد 2 2228126 سیستمهای تولید صنعتی 2

 ندارد 2 2228122 شکل دهی فلزات 4

 

 

 دروس تخصصی انتخابی  -3

واحد( باقیمانده خود را  از دروس  12درس) 4دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است با تائید استاد راهنمای خود، حداقل 

 بگذراند. 2جدول 

 

 

 دروس تخصصی انتخابی، تعداد واحدها و پیش نیاز آنها -3جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد شماره درس عنوان درس ردیف

 ندارد 2 2228222 اتوماسیون تولید 1

 ندارد 2  ارتعاشات ماشینهای ابزار 2

 ندارد 2  اندازه گیری پیشرفته 2

 ندارد 2  آزمونهای غیر مخرب پیشرفته 4

 ندارد 2 2228222 آنالیز شکل دادن فلزات 2

 ندارد 2 2228242 برش فلزات  6

 ندارد 2  برنامه ریزی و کنترل تولید و کیفیت 2

 ندارد 2  بهینه سازی در طراحی و تولید 8

 ندارد 2 2228226 تکنولوژی پلاستیک پیشرفته 2

 ندارد 2  جوشکاری 12

 ندارد 2  خستگی و خزش 11

 ندارد 2 2228222 رباتیک)سینماتیک و دینامیک( 12

 ندارد 2  رفتار مکانیکی مواد 12

 ندارد 2 2228222 1روش اجزاء محدود 14

روشهای غیرسنتی ماشینکاری )فرایندهای  12

 الکتروفیزیکی(

 ندارد 2 

 ندارد 2 2228228 سیستمهای کنترل و آزمایش ماشینهای ابزار 16
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 ندارد 2  طراحی ابزار پیشرفته 12

 ندارد 2  طراحی اجزاء و سازه ماشین ابزار 18

 ندارد 2  ابزار پیشرفتهطراحی ماشین  12

 ندارد 2 2228222 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر پیشرفته 22

 ندارد 2 2228284 طراحی بهینه 21

 ندارد 2 2228268 عملیات حرارتی پیشرفته 22

 ندارد 2 2228222 ماشینهای کنترل عددی پیشرفته 22

 ندارد 2  مباحث منتخب  24

 ندارد 2  متالورژی در تولید 22

 ندارد 2  1مکاترونیک 26

 ندارد 2 2228228 1مکانیک محیط پیوسته 22

 ندارد 2  هیدرولیک و نیوماتیک پیشرفته 28
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 ابزار شناسی و ماشینکاری 

Machining & Tooling Systems 
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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:

 عمر ابزار و کیفیت ماشینکاری است.  هدف از این درس آشنایی کامل با پارامترهای موثر در
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه و مفاهیم  اساسی  -1

مروری بر مکانیزم ماشین کاری، عمر ابزار، روشهای اندازه گیری فرسایش ابزار، ماشینهای ابزار وکیفیت سطوح 

تولید شده،تحلیل تنشها و حرارت های ایجاد شده در ابزارهای برشی به روش ریاضی، اندازه گیری نیروهای برشی، 

ی درماشین کاری اندازه گیری حرارت ایجاد شده در ماشینکاری، ارتعاشات اندازه گیری تنش، و تغییر طول نسب

 لیت ماشینکاری،اقتصاد ماشینکاری، فرزکاریبماشینکاری، قا
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:

[1] Milton C. Shaw, " Metal cutting principles", New York : Oxford University Press, 2005. 

[2] Geoffrey Boothroyd, "Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools", Third 

Edition, CRC Press, 1989. 

[3] Trent E.M., Wright P.K."Metal cutting" (4th edition), Butterworth-Heinemann, Boston, 

2000.  

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AShaw%2C+Milton+C.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AShaw%2C+Milton+C.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AShaw%2C+Milton+C.&qt=hot_author


 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 

 رشته: مهندسی مکانیک

 گرایش: ساخت و تولید 

  

2 

 

 دیدر تول ونیاتوماس
Automation Program in the Production 
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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:

 با انواع اتوماسیون سیستم های تولیدی است.  هدف از ارائه این درس آشنایی کامل دانشجویان

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مروری بر اصول تولید و بررسی استراتژی اتوماسیون -1

 اتوماسیون سیستم های تولید انبوه  -2

 طراحی و ساخت انتقال دهنده های خطی دوار، تغذیه کننده ها، قید و بست ها -2

 تحلیل خطوط تولید اتو ماتیک  -4

 بکار گیری ربات ها د رخطوط تولید و مونتاژ  -2

 اتوماسیون حمل و نقل درتولید  -6

 اتوماسیون بازرسی و کنترل مرغوبیت  -2

 اتوماسیون سیستم های مدیریت و کنترل تولید  -8

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1-M. P. Groover, Automation, Production System and Computer- integrated Manufacturing.    
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 ارتعاشات ماشینهای ابزار
Machine Tools Vibrations 
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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 انواع ارتعاشات قابل رخداد در ماشینهای ابزار.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 ارتعاشات سیستمهای یک و چند درجه آزادی 1

 عوامل ارتعاش در ماشینهای ابزار  2

 بدنهاثرات استهلاک و رفتار  2

 تأثیر نیروهای ارتعاشی بر ماشینهای ابزار 4

 اثر لرزش و عوامل مؤثر بر لرزش 2

 ارتعاشات ماشینهای تراش، فرز، مته و سنگ 6

 روشهای جلوگیری از ارتعاش در ماشینهای ابزار 2

 اندازه گیری ارتعاش در ماشینهای ابزار 8

 کنترل ارتعاش در ماشینهای ابزار 2

 

 ارزیابی:روش 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
[1] S. A. Tobias, “Machine Tool Vibration,” Blackie, London, 1965.  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 

 رشته: مهندسی مکانیک

 گرایش: ساخت و تولید 

  

2 

 

 اندازه گیری پیشرفته
Advanced measurement 
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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:

 هدف از ارائه درس آشنایی با وسائل و روشهای اندازه گیری پیشرفته می باشد. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مروری بر تعاریف  -1

وسائل اندازه گیری خاص برا ی کمیت های نیرو، گشتاور، قدرت، فشار، صوت، جریان، حرارت ، تنش، سرعت،  -2

شتاب، پردازش اطلاعات) مدارپل،آمپلی فایر، فیلتر، انتگرال گیرنده، مستق گیرنده، جبران کننده های دینامیکی، 

، موادهای توابع، ا، خطی کننده هاجمع کننده ها و تفریق کننده ها، ضرب کننده ها و تقسیم کننده ه

 آمپلی فایر های نگهدارنده نمونه( ,A/D, D/P, F/V, V/Fمبدلهای

 انتقال اطلاعات) کابل، کابل نوری، امواج نیوماتیک( -2

ها، اسیلوسکوپها، CRTوسائل اندازه گیری الکتریکی) ولت مترهای آنالوگ و دیجیتال، گالوانومترها، گیت ها،   -4

 نوارهای مغناطیسی، 

 نقش کامپیوتر در اندازه گیری  -2

 اندازه گیری و آزمایش با وسایل اندازه گیری فوق و طراحی و ساخت  -6

 یک مدار پردازش اطلاعات. -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1-Ernest o. Doblin Easements systems Application & Design McGraw – Hill  
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ابزار نیاجزاء وسازه ماش یطراح  
Machine Tool Elements and Structure Design 
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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 اجزاء ماشینهای ابزار و طراحی قسمتهای اصلی یک ماشین ابزار مخصوصاً بدنه آن.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 های انتقال قدرت چیو پ یراهنماهای خط یطراح 1

 )اسپیندل(طراحیمحوردواراصلی  2

 برش روهاییو ن نکارییمحاسبه توان ماش 2

 قواعدچیدماندوروپیشرویدرماشینهایابزار 4

 طراحیسازهماشینابزار 2

 تقویت بدنه در برابر بارهای استاتیکی، دینامیکی و حرارتی 6

 تحلیل رفتارهای استاتیکی، دینامیکی و حرارتی ماشین ابزار به روش المان محدود 2

 نصب و فونداسیون ماشینهای ابزار  8

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
Weck, M., Handbook of Machine Tools, John Wiley & Sons, New York 1984..[1] 
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 آنالیز شکل دهی فلزات

Metals Forming Analysis 
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 پلاستیک در این تغییرشکل هاست.   کرنش –هدف آشنایی با شکل دهی پلاستیکی فلزات و تعیین رابطه تنش 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

دهی پلاستیکی فلزات: تعیین خواص مکانیکی فلزات، آزمایش کشش، آزمایش فشار، آزمایش فشار مروری بر شکل  -1

کرنش پلاستیکی، کرنش  –( و رابطه تنش Flow Rulesکرنش در صفحه، آزمایش فشار حلقه، قوانین سیلان، )

سختی ،حرارت و نرخ کرنش، ناپیداری پلاستیک، روش های تعیین منحنی تنش، سیلانی کار ایده ال با انرژی 

 یکسان.

 مقدمه ای بر شبیه سازی کامپیوتری فرایندهای تغییر شکل فلزات -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1-Metal forming: Metallurgy W. F. Hosford and R.m, Cad dell, Prinhci Hill, 1983. 
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 برش فلزات 
Metal Cutting 
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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:

 هدف از این درس آشنایی کامل با فرآیند برش در عملیات مختلف تولید با براده برداری از فلزات است. 

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه و مفاهیم  اساسی  -1

کاری شامل تراش، فرز، سنگ زنی و سوراخکاری، بررسی پارامترهای  مروری بر مکانیزم برش در عملیات ماشین

موثر بر برش انواع فلزات، روشهای اندازه گیری فرسایش ابزار، ماشینهای ابزار وکیفیت سطوح تولید شده در برش 

رت افلزات  اندازه گیری نیروهای برشی، اندازه گیری تنش، و تغییر طول نسبی درماشین کاری اندازه گیری حر

 ایجاد شده در ماشینکاری، ارتعاشات ماشینکاری در برش فلزات، قالبیت ماشینکاری

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 

 منابع اصلی:

 
1-Metal Cutting Theory and Practice, by :D. A. Stephenson, J. S. Agapiou, 2016 
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 کنترل تولید و کیفیتبرنامه ریزی و 
Scheduling & Production & QualityControl 
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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:

 هدف آشنایی کامل با اصول مدیریت و برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی فرآیند و برنامه ریزی مواد است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

مروری بر اصول مدیریت و برنامه ریزی تولید، روشهای تصمیم گیری پیش بینی: روشهای کیفی و کمی پیش بینی  1

 تقاضا )بلند مدت و کوتاه مدت(.

 برنامه ریزی استراتیژیک در تولید 2

 برنامه ریزی فرایند 2

 انتخاب و مدیریت تکنولوژی تولید 4

 cncو ncانواع اتوماسیون در تولید و مونتاژ، بکارگیریسیستم های کامپیوتری  2

 بررسی های اقتصاد در انتخاب درحه اتو ماسیون  6

 روش های تخصیص منابع 2

 برنامه ریزی ظرفیت 8

  Master Production scheduleبرنامه ریزی جامع، برنامه ریزی کلی  2

 (MRPبرنامه ریزی مواد ) 12

 (Shop Floor Planning and Controlو کنترل در سطح کارگاه )برنامه ریزی 11

 Totalبرنامه ریزی و کنترل کیفیت : مروری بر اصول و تکنیک های کنترل کیفیت و کنترل کیفیت فراگیر )  12

QualityControl) 

 مفاهیم جدید در سنجش کیفیت  12

 روشهای آماری در کنترل کیفیت 14

 بکارگیری کامپیوتر در کنترل کیفیت 12



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 برنامه ریزی تعمیرات  16

  DPT, GIT, MRPLLبررسی روشهای مدرن برنامه ریزی و کنترل تولید 12

 تولید و مرغوبیت، سیستم های کامپیوتری مرتبطسیستم های کامپیوتری برنامه ریزی و کنترل  18

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:

1-Manufacturing and control Systems – by Wollomann, William L, Beery, 3rd ED. IEMIN. 

2- Production and  Operation Management – a Problem Solving and Decision – Making 

Approach. 4 th Ed Norman Caither.     

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 

 رشته: مهندسی مکانیک

 گرایش: ساخت و تولید 

  

12 

 

 بهینه سازی در طراحی تولید

Optimization in production design 
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

تواماً و با هدف بهینه سازی مطالعه می شود. تکنولوژی « تکنولوژی مدیریت» و « تکنولوژی ساخت و تولید»در این درس دو مبحث 

جریان مواد از زمان دریافت مواد اولیه تا هنگام صدور کالای ساخته شده را در بر میگیرد. حال آنکه تکنولوژی مدیریت جریان  تولید

 اطلاعات را جهت برنامه ریزی و کنترل تولید در بر دارد.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

ریزی فرایند ها و طراحی کارخانه می شود. اصول سیستم های ساخت، سیستم های فرایند ساخت که شامل برنامه  -1

 طراحی و برنامه ریزی برای کالا و روشهای جدید در تشریح گرافیک کالا در همین قسمت عنوان می شود.
سیستم های  مدیریت ساخت که روشهای ریاضی برای سیستم های  مدیریت را در بر می گیرد. بهینه سازی  -2

 ولید و توالی عملیات، کنترل تولید و موجودی در همین قسمت عنوان می شود.روشهای تصمیم گیری برنامه ریز ت
بهینه سازی اقتصادی د رسیستم های ساخت، شرایط تولید برای  سیستم های تک مرحله ای و چند مرحله ای  -2

 ساخت، تکنیک های بهینه سازی و کاربرد شبیه سازی در این رابطه مورد مطالعه قرار می گیرد.
 صول طراحی محصول و بهینه سازی طراحی محصول بررسی می شود.ا -4
نقش اتوماسیون و کاربرد کامپیوتر در تولید، این بخش تاثیر اتوماسیون و استفاده از کامپیوتر در تولید را که شامل  -2

CAM   وCAPP   می باشد و ارتباط آن با سایر فعالیتها از جملهCAD    وCAPM .تشریح می شود 
 برای کنترل و تواید بررسی می شود MISسیستم های اطلاعاتی برای تولید   -6
 ( مطالعه می شود  Overall optimizationبهینه سازی مجموعه سیستم تولید )  -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    
 

 منابع اصلی:
1-Manufacluring Systems Engineering. By Khatami, Taylor and Francis, 1979.  
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 تکنولوژی پلاستیک پیشرفته
Advanced plastic technology 
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  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از درس بیان روشهای مختلف ساخت قطعات پلاستیکی و تحلیل فرایند تزریق پلاستیک است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مروری بر مواد ترموست و ترمو پلاستیک و خواص آنها در مهندسی پلاستیک -1

 انبساط و انقباض پلیمرهای آمرف، محاسبه منحنی های حجم درجه حرارت معادله حالت پلیمرها -2

 اکستروژن مواد پلاستیک: بیان پروسس اکستروژن، اجزاء اکسترودر، خلاصه ای از عملیات انجام شده د راکسترودر -2

تغذیه دانه های  –الب گیری سیکل ق –ماشین قالب ریزی تزریقی: ماشین تزریقی و قسمتهای مختلف آن  -4

 –اثر اندازه، شکل و عملیات انجام شده روی دانه های پلاستیک در تزریق  –پلاستیک و روشهای مختلف آن 

قالب ماشین  تزریقی نقش فشار،  -سیلندر حرارتی  طراحی سیلندر حرارتی، کنترل درجه حرارت سیلندرو  نازل

 نی های فشار درجه حرارت، قابلیت قالب گیری و ارزیابی آن.درجه حرایت و زمان در ماشین تزریقی، منح

 شکل دادن ورقه های پلاستیک شامل روشهای مختلف و موارد گونان  -2

 روشهای گوناگون اتصال پلاستیک ها به یکدیگر -6

 شکل دادن محصولات تو خالی -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1- Rubin, I. I. (Ed.). (1990). Handbook of plastic materials and technology (p. 1745). New 

York: Wiley.  
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 جوشکاری

Welding  
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف بیان روشهای مختلف جوشکاری و توضیح پارامترهای موثر بر آن 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مروری بر روشهای اتصال و مکانیزم های مربوطه به منظور اتصال فلزات و غیر فلزات. -1

 جوش ذوبی، لحیم کاری، اتصال در حالت جامد .: روهای جوشکاریمروری بر  -2

 کاربرد حرارتی مورد نیاز روشهای جوشکاری و برشکاری و بررسی تاثیرات حرارت در تغییر ساختار و شکل نمونه ها. -2

 بررسی موارد ذیل د رتکنولوژی و مراحل  تکامل آن: -4
 ترانسفورماتورها، رکتیفایرو ... -نورهافیزیک قوس الکتریک ) مربوط به جوشکاری ( ژا -1

 روانسازها ) شیمی جوشکاری(. -مراکسها -فلاکسها –رفتار حوضچه جوش و نقش سربارد  -2

 شناسایی و طبقه بندی مواد تشکیل دهنده پوشش های الکترودهای بررسی فعل و انفعالات حاصله و کاربرد آن. -2

 به حوضچه جوش.بررسی چگونگی انتقال ماده در طول قوس الکتریکی  -4

 میزان حلالیت گازها د رحوضچه جوش و چگونگی تاثیر آنها د رحوض مکانیکی جوش حاصله. -2

 چگونگی انجماد حوضچه جوش  در فولاد های کم آلیاژ و فولادهای پر آلیاژ و آلو مینیوم و آلیاژهای آن. -6

با خواص مکانیکی مورد نیاز توصیه بررسی عملیات حرارتی قبل و بعد از جوشکاری به منظور تهیه منطقه جوش  -2

 شده در استاندارهای بین المللی.

 انتخاب مواد اولیه و اعمال تکنیک مربوطه جوشکاری بسته به نیاز شرایط کاری. -6
 برای موارد متشابه  -1

 برای مواد نامتشابه  -2

 مروری برموارد زیر: -2
 و راههای جلوگیری از آن . علل به وجود آمدن ترک های حاصله از انجماد و پس از انجماد -1



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 و راههای کنترل آن.جوش  بررسی چگونگی انتقال عناصر آلیاژی و ناخالصیها به حوضچه  -2

 تاثیر عناصر آلیاژی روی ساحتار منطقه جوش و کنترل آن  -2

 تهیه جوش با ساختار مورد نظر به منظر تامین  خواص مکانیکی مورد نیاز در جوش . -4

 ا استفاده از استانداردهای و به منظور جلوگیری از ضایعات حاصله از شکست تردد.کاربرد صحیح اصول حرارتی ب -2

 خستگی، پیچیدگی، تمرکز تنش، باقیمانده و تغییر در ساختار ماکروسکپی منطقه جوش و مجاور آن -6

 آشنایی و کاربرد انواع چسبها د راتصالات پلیمری. -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه نهاییآزمون  میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1-Welding Skills and Technology by D. Smith, MC. Grow Hill – Meeh. Eng. Series 1986 

2-Analysis &Welded ster: by k .Mabuchi MRT Pergomn Press. 
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 خزش خستگی و
Fatigue and creep 
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 هدف درس:
 هدف از این درس بیان معیارهای شکست، پارامترهای موثر در خستگی و خزش فلزات می باشد. 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه -1

 میدان تنش در اطراف نوک ترک با استفاده از تابع تنش ابری  -2

 ضرایب شدت تنش ایروین  -2

 محدوده پلاستیک در نوک ترک -2

 آزمون ها و استانداردهای چقرمگی شکست  -4

 د سازی انرژی امعیار نرخ آز -2

 معیار منحنی  -6

 ی معیارهای شکست در حالت تنش صفحه ا -2

 معیار انتگرال و روشها ی  تجربی برای بدست آوردن  -8

 رشد ترک خستگی -2

 روشهای ایجاد تاخیردر شکست قطعات  -12
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1-H,F. Broke, Elementary Engineering fracture mechanics, Martin us Nijhoff, 4rd edition 1982. 

2-K.Hellan, Introduction to fracture mechanics, McGraw Hill, 4rd edition 1984   
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 رباتیک ) سینماتیک و دینامیک (
Robotics (Kinematics and dynamics) 
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  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آشنایی با سینماتیک و دینامیک سیستم های رباتیک و کنترل آنها
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مدل کردن و تئوری رباتها -1

 مقدمه 

  DIRECT KINEMATICSجنبش مستقیم ربات  -2

در حقیقت مبانی ریاضی ربات را مورد بررسی قرارا داده و با داشتن متغییر ها بردار مفاصل موقعیت و جهت درست 

 ربات را محاسبه نمود  

  INVERSE KINEMATICS جنبش معکوس ربات -2

ی مفاصل را مورد محاسبه قرار داد که در این در این بحث می توان با داشتن موقیعیت و جهت دست متغییر ها

حالت اطلاعات توسط حس کننده های خارجی همچون دوربین در بالای سر ربات موقعیت و جهت لازم دست ربات 

 را تعیین می کند.

 آنالیز فضای کار و طرح مسیر پیوسته  -4
WORK SPACE ANALYSIS AND TRAJCTORY PLANNING 

تکنیک های طراحی حرکت ربات جهت انجام ماهرانه عملکرد همچون گذاشتن و برداشتن را مورد بررسی قرار می 

 دهد.  

 استاتیک و حرکت دیفرانسیلی  -2
DIFFERENTIAL MOTION AND STATIC  

ا انجام بات ردر این بحث می توان زمانی که ربات با محیطی در تماس است تجزیه و تحلیل استاتیکی برای آنالیز ر

 داد و نیز می توان تغییرات دیفرانسیلی موقعییت و جهت دست به منظور تطبیق حرکت را به مورد بررسی قرارداد.

  MANIPULATOR DYNAMICSدینامیک ربات  6

 در این حالت می توان کنترل دقیق و حرکت سریع توسظط مدل دینامیکی واقعی بازو را مورد بررسی قرارداد.
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  ROBOT CONTROLکنترل ربات  -2

 PDتک محوری، کنترل  PIDبا استفاده از مدل دینامیکی که بر پایه گشتاور متغییر می باشد و شامل کنترل 

 وجاذبه  کنترل گشتاور محاسبایت کنترل ساختار متغییر و کنترل امپنداس می باشد مود بررسی قرار داد.

 VISION ROBOT بینائی ربات -8

ری، از دوربین بالای سر ربات را مورد آنالیز قرارداده تا بتوان فضای کار و تغییر موقعییت و جهت دست تصاویر باین

ربات را مورد کنترل قرار می دهد تا ربات با موفقیت به محلهای مورد نظر دسترسی داشته باشد پس می توان 

 فشار( است -ارجی ) حس کننده نیروتوسط بینائی ربات و الگوریتمهای هوشمند که بر اساس حس کننده های خ

 دقت اندازه گیری را افزایش و کیفیت عملکرد ربات نیز افزایش یابد.

 تجربی و شبیه سازی  -2

 Mathematica( برنامه نویسی با استفاده از نرم افزار سمبولیک 1

 ارائه مثالهای مختلف درهر قسمت و بسط سمبولیک دنامیک ربات -22

 آشنایی با ربات آزمایشگاهی و تست نمونه های  مختلف -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    - 

 

 منابع اصلی:

 1228آسادا واسلوتابین، تجزیه و تحلیل کنترل ربات ، ترجمه م. حبیب نژاد کواریم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، -1

 .1222، ایران  کواریم،دینامیک برداری رباتها، انتشارات دانشگاه علم و صنعتم.حبیب نژاد -2

ایران، چاپ دوم  انتشارات دانشگاه علم و صنعتو کاربرد مهندسی آن    Mathematica، نرم افزار م.حبیب نژاد کواریم -2

1282 
4-Schilling R. J. Fundamentals of Robotics Analysis and Control, 1990 

5-Robotic Engineering: An Integrated Approach. Prentice –Hall inter. Inc. 1988 

6-Nof, Shimon Y. Hand book of Industrial Robotics, John Willey, Inc, 1999. 
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 مواد یرفتار مکانیک

Mechanical behavior of materials 
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس فراگیری رفتار دقیق انواع مواد فلزی، غیرفلزی، مرکب، پلیمرها و غیره تحت انواع بارهای مکانیکی است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

رفتار مکانیکی مواد شامل: مکانیزم تغیر شکل اجسام، تنش ها و کرنش های جزئی، روابط مشخصه )  -1

Constitutive  بسیا رکوچک  الاستی، مکانیزم جابجائی ، تغیر شکل پلاستیک در مواد (برای کرنش های

 کریستالی .

مکانیک مواد شامل: روابط مشخصه در مکانیک مخیط های پیوسته، تغیر شکل کششی رفتاری، خمش و پیچش ،  -2

 تمرکز تنش و کرنش، تنش پس ماند.

( ، مدلهای پیچشی Fracture Ductille) ( شکست نرمBrittle Fractureکاربردها: شامل شکست ترد)  -2

 شکست، خستگی، خزش،اصطکاک و سایش و انتخاب مواد.

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
 

1-“MECANICAL BEHAVIOR OF MATERIALS”, by A. S. Argon, F. A. Mc Clintock, S. 

Backer, C. S. Reichenbch, E. Orowan, Milton C. Shaw & E. Rabinowice. Pup. ADDISON - 

WESLEY Pup- Co.   



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 1روش اجزاء محدود 
Finite Element Method 1 
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

و  یسخت سیماتر ،ی و دو بعدیبعد کیهدف از این درس آشنایی با فرمولاسیون روش اجزا محدود در حل معادلات دیفرانسیل 

 ی است. مربوطه و حل چند مثال کاربرد اتیجزئ ریسا

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 Galerkin method 2-Subdomain method -1شامل:  یمانده وزن یبر روش باق یمبتن یعدد یمقدمه روش ها -1

2-Callocation method 4-Least Squares method 

 و سپس روش اجزا محدود تزیشده، روش ر فیتضع ونیفرمولاس ن،یبر روش اصلاح شده گالرک یمقدمه ا سپس
مربوطه و حل  اتیجزئ ریو سا یسخت سیماتر ،2درجه  ،یبعد کیلیفرانسیاجزا محدود در حل معادلات د ونیفرمولاس -2

 یچند مثال کاربرد
 مربوطه، حل چند مثال اتیبا ذکر جزئ 4درجه  ،یبعد کیلیفرانسیروش اجزا محدود در حل معادلات د ونیفرمولاس -3

 مرتبه بالاتر و حل چند مثال یبعد کییالمانها یدوم و سوم، معرف یدر حل مباحث فصلها یوتریبرنامه کامپ -8

شامل مسائل  یحل چند مثال کاربرد ره،یتک متغ ،یدو بعد لیفرانسیروش اجزا محدود در حل معادلات د ونیفرمولاس -5

 رهیانتقال حرارت و غ
. حل چند مثال از مباحث رهیدرجه دو و دو متغ ،یدو بعد لیفرانسیروش اجزا محدود در حل معادلات د ونیفرمولاس -6

 و مرتبه بالاتر یخط یدو بعد یالمانها یمعرف ،یشامل تنش و کرنش صفحه ا ته،یسیالاست
ژه ی و ارائه چند پروکاربرد یوتریچند برنامه کامپ یمعرف، لیپتانس یبر روش حداقل انرژ یروش اجزا محدود مبتن یمعرف -7

 درسی
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:

1- Liu, G. R., & Quek, S. S. (2013). The finite element method: a practical course. Butterworth-

Heinemann.  
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 )فرایندهای الکتروفیزیکی( سنتی ماشین کاریروشهای غیر 

Non-traditional machining methods (electro physical processes) 
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 و غیره است.  EDM ،ECM، USMهدف از این درس آشنایی با فرآیندهای نوین ساخت مثل 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

اربرد فرایند های تولیدی، تاریخچه، کعلل کاربرد فرایندهای الکتروفیزیکی، جایگاه فرایندهای الکتروفیزیکی در میان سایر  -1

وقابلیت ها، ساختمان ماشین و انواع منابع مولد انرژی، ابزار و محیط فرایند، فیزیک فرایند، تئوری فرایند و پارامترهای موثر 

 بر فرایند، کنترل فرایند.

سیم و سنگ زنی، فرایند ( شامل اسپارک معمولی، برش با EDMفرایند ماشینکاری توسط جریان های الکتریکی ) -2

(شامل سختن فرایند های قالب ، سنگ زنی، سوراخکاری، پرداخت کاری وپلیسه ECMماشینکاری الکترو شیمیایی)

(، فرایند ماشینکاری به روش ECDGاه با تخلیه الکتریکی )رگیری، سنگ زنی به روش الکترو شیمیایی هم

شیمیایی  –ل خورندگی شیمیایی و خورندگی به روش نوری (، ماشین کاری به روش شیمیایی شامUSMآلتراسونیک)

(CHE.) 

(، EMF(،فرم دادن به وسیله میدان الکترو مغناطیسی قوی)EFفرم دادن با شوک های پر انرژی شامل فرم دادن انفجاری) -2

 (.EDFو فرم دادن با تخلیه الکتریکی)
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1- Springborn, R. K. (Ed.). (1967). Non-traditional machining processes. American Society 

of Tool and Manufacturing Engineers.  
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 1 ریاضیات پیشرفته
Advanced Mathematics 1 
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس آشنایی با استفاده کاربردی از ریاضیات مهندسی در رشته مهندسی مکانیک است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

د،قضیه همگرایی دیریکله، سری فوریه توابع با دور متناوب دلخواه، سری فوریه توابع زوج و مفوریه، توابع متعاسری  -1

 فرد انتگرال فوریه، انتگرال فوریه سینوسی و کسینوسی

حل معادلات با مشتقات جزئی )پاره ای( حل معادله موج در حالت همگن، حل معادله موج در حالت غیر  همگن،  -2

آوری حل معادلات درجه یک با ضرایب ثابت یاد آوری حل معادلات د رجه دو با ضرایب ثابت، حل معادله گرما  یاد

 در حالت همگن، حل معادله گرما در حالت  غیر همگن

 –لاگرانژ، تابک های وابسته به مشتق های مراتب بالاتر، حل معادله اویلر  –حساب تغییرات، حل معادله اویلر  -2

 پواسون تابعک های مقید و حل معادلات آنها

جبر خطی و حساب برداری، موردی بر ماتریسها وتانسورها، توابع ماتریسی، دستگاه معادلات جبری خطی، تبدیل  -4

 ماتریس چرخش، نمایش هموزن ماتریسیمقیاس،  های هندسی، ماتریس انتقال، ماتریس
 

 روش ارزیابی:
 پروژه زمون نهاییآ میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1- Kreyszig, E. (1999). Advanced Engineering Mathematics, 8-th edition. John Wiley & 

Sons.  
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 سیستم های تولید صنعتی

Industrial Production Systems 
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس بیان سیستم های ساخت سنتی و پیشرفته و کاربرد کامپیوتر در برنامه ریزی و مدیریت فرآیند تولید. است. 
 

 مطالب:رئوس 

 مبحث ردیف

 تقسیم بندی سیستم های تولید) تقسیم بندی از نظر محصول تولیدی، تقاضا برای محصول، جریان مواد، و .... -1

 )سازمان سیستم های تولیدی، ) دپارتمانهای تخصصی، وظائف، ارتباطات و ...( برنامه ریزی در سیستم های تولیدی -2

دراز مدت تولید برنامه ریزی سود، برنامه ریزی فرایند، برنامه تولیدکارگاهی، برنامه برنامه ریزی جامع تولید، برنامه 

 خطوط تولید برنامه ریزی کیفیت، تکنولوژی گروهی، کد بندی و کلاسه کردن قطعات، تحلیل جریان تولید

 (TRADITONAL MANUFACTURING SYSTEMSسیستم های ساخت سنتی)  -2

، کاربرد کامپیوتردربرنامه ریزی مواد، فرایند و  CIMه ) کاربرد کامپیوتر در تولید سیستم های ساخت پیشرفت -4

 سیستم های خبره و هوش مصنوعی و... FMSسیستمهای  تولید انعطاف پذیر  CIMمدیریت تولید، 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1-Automation, Proudhon Systems, &Computer Interested X. Nufacturing, M.P Groover , 

Preutice – Hell Intel. Ine.1987. 

2- CAD/ CAM: Computer Aided Design &Manufacturing .Englwoos cliff, NJ: Prentice- Thll/ 

1984.   
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 سیستم های کنترل و آزمایش ماشینهای ابزار

Machine Tool Control & Test Systems 
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  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

هدف از این درس بیان مفاهیم اندازه گیری، استانداردهای تست، و روشهای انجام تست، قواعد داده برداری، روشهای تحلیل 

 اطلاعات، تجهیزات مورد استفاده درتست، جبران خطا است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

اختار ماشینهای ابزار شامل: بدنه، موتور، مقدمات مربوط به ماشین ابزار و تعاریف، مشکلات انتخاب ماشین ابزار، س -1

گیربکس، پیچهای هادی، ریلها و یاتاقانها، خط کش های کدی، سیستم های اندازه گیری جابجایی خطی و زاویه 

ای انواع سیستم های کنترلی، عوامل ایجاد خطا در ماشین های تولیدی، انواع تست های استاتیک و دینامیک، انواع 

ها، تعاریف و مفاهیم اندازه گیری، استانداردهای تست، و روشهای انجام تست، قواعد داده برداری، خطاها و معرفی آن

روشهای تحلیل اطلاعات، تجهیزات مورد استفاده درتست، جبران خطا، تست محورهای دورانی، معرفی تستهای 

 هندسی، تست مستقیم بودن محور.

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
[1] J.J. Childs, "Principles of Numerical Control", Industrial Press Inc., New York, 1982. 

[2] G. Schlsinger, "Testing Machine Tools", Pergomon Press, Oxford, 1982. 
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 شکل دهی فلزات 

Metal Forming  

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت واحدتعداد  نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   84   

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

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف آشنایی با فرآیندهای مختلف شکل دهی حجیم فلزات است. 
 

 مطالب:رئوس 

 مبحث ردیف

یاد آوری مفاهیم تنش، تغییر شکل الاستیک و پلاستیک، کارسختی، خستگی، شکست و تغییر شکل، اصول عمومی  -1

فلز کاری، خزش، سوپر پلاسیتیسیته، معیار های تسلی، معیار ترسکا، معیار فون میزس، آهنگریشامل: روشهای 

 تک سیلندر.مختلف، تجهیزات، روش تحت فشار، روش اصطکاکی، 

نوردشامل:روشهای مختلف، تجهیزات نورد گرم، نورد سرد، نوردمیله ها و مقاطع، تغییر شکل د رنورد، تئوریها،  -2

گشتاور و قدرت اکستروژن شامل: روشهای مختلف، تجهیزات، عوامل متغییر معایب محصولات اکستروژن با 

رق کاری شامل: روشهای مختاف، برشکاری و اصطکاک، اکستروژن لوله ها ، کشدن لوله، سیم ولوله، و

سوخکاری،خمکاری، فرم دادن با کشیدن، کشیدنعمیق، دوباره کشی، معایب محصولات ، آزمایشات برای تعیین 

 قابلیت شکل گیری
 

 وش ارزیابی:ر
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1-Mecanidal Metallurgy.By: G. E. Diter, Pub, and McGraw 
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 طراحی ابزار پیشرفته

Advanced tool design 
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس آشنایی با روشهای مختلف طراحی ابزارهای برش، طراحی قید و بندها و طراحی قالب های پرس است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه و مفاهیم  اساسی در طراحی ابزار  -1

مواد مورد استفاده در ساخت ابزارها، طراحی ابزارهای برش، تعریف اصول موقعیت دهی و گیره بندی، طراحی 

ابزارهای قید و بندها، طراحی ابزارهای مورد استفاده در صنعت قالب پرس، استفاده کامپیوتر در طراحی ابزار ، 

 تلرانسهای ابعادی و هندسی در طراحی ابزار 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:

1. Fundamentals of Tool Design, J. G. Nee, 2010 

2. Design of Jigs, Fixtures & Press Tools, M. Arunachalam, G. K. Vijayaraghavan, 2016  
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 طراحی بهینه 
Optimal Design 
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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:

قرار در این درس پس بررسی ریاضیات مورد نیاز، روش های بهینه سازی در مهندسی و مخصوصا مهندسی مکانیک مورد بررسی 

 می گیرد.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تقریبات برای  طرح صریح  -1

 توابع ریاضی در مهندسی  -2

 اثر خطاهای کارخانه بر مشخصات تولید و انواع خطاهای قابل توجه د رتولید -2

 انتخاب بهینه جهت روش تحلیل  -4

 شبیه سازی الکترو مکانیک  -2

 خواص مکانیکی مواد  -6

 آمار درضزیب اطمینان و طبیعت آماری بارحقیقی  -2

 آشنایی با طرح بهینه قطعات مکانیکی -8

 معادله اولیه طرح  -2

 معادله جنبی و معادله حد  -12

 طراحی بهینه قطعات با بار محوری و قطعات تحت پیچش  -11

 طراحی بهینه تیرها و محور تحت بارگذاری مرکب 12

 طراحی بهینه چرخ دنده ها و بررسی چند مثال    -12
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
Edition, 1980. ndR.C.Jhnson,  “Optimum Design of Mechanical Elements”. Krieger Pup Co,2 -1 

2-J. G. Skakoon, “ The   Elements  of Mechanical Design”, ASME PRESS,2008. 
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 طراحی ماشین ابزار پیشرفته
Advanced machine tool design 
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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:

 هدف از این درس آشنایی کامل با اجزای ماشین ابزار و بیان نکات طراحی آنهاست. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه و مفاهیم  اساسی در طراحی ماشین های ابزار  -1

 ماشین های ابزارمکانیزمهای مورد استفاده در 

 طراحی سازه ماشین های ابزار

 طراحی گایدها و پیچ های قدرت در ماشین های ابزار

 طراحی اسپیندل ها و ساپورتهای آنها

 سیستم های کنترلی در ماشین های ابزار

 سیستم های کنترل عددی در ماشین های ابزار
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1. Machine Tool Design & Numerical Control, n. k. Mehta, 2012  

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 پیشرفته  طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
Advanced CAD/CAM 
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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:

 هدف از این درس آشنایی عمیق تر با استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری در مراحل طراحی و ساخت است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

به کمک کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر درفعالیتهای مختلف و تولیدمروری بر مراحل مختلف طراحی و تولید. تعریف طراحی  -1

 طراحی و تولید،مبانی ساختار، مبانی داده ها، سیستم عامل،زبانهای برنامه نویسی، مین فرم،مینی کامپیوتر ومایکرو کامپیوترها

 کمک کامپیوترمدل سازی هندسی به  -2

2- Solid modeling, surface modeling, wireframe و معرفی چند نرم افزار 

منحنی  و B- spline( منحنی های بی اسپلاینBezierمنحنی های بزیر) -(cubic spline)2منحنی های اسلاین درجه  -4

  NURBSهای 

معرفی سیتم های خیره و هوش مصنوعی در طراحی و تولید سنسورهای پیشرفته در ماشین ابزار برای پیگیری هنگام ماشین  -2

 کاری و جهت شناسایی عمر ابزار 

 کاربرد هوش مصنوعی و سیستم های خیره در طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر  -6

 طراحی فرایند تولید به کمک کامپیوتر  -2

 worksSolidدر نرم افزار   Microsoft visual#  workبرنامه نویسی کاربردیبه  -8

 mode frontier در نرم افزار   CAMو  CADبهینه سازی خودکاربا اتصال نرم افزارهای  -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 منابع اصلی:
1- Zeid, I. (1991). CAD/CAM theory and practice. McGraw-Hill Higher Education.  
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 تهعملیات حرارتی پیشرف

Advanced heat treatment 
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 ندارد           □سفر علمی:                          دارد  ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □دارد              کارگاه:                   

 

 هدف درس:

 هدف آشنایی با فرآیندهای مختلف عملیات حرارتی جهت تغییر و اصلاح خواص مواد مخصوصا فولادهاست. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 سرعت واکنشها در فرایند نفوذ -1

 سینتیک تغییر فاز درآلیاژها -2

 ل)بازپخت(یآن -2

 استحاله–دما  -نمودارهای زمان -4

 سختی وسختی پذیری فولادها -2

 تمپر) بازگشت دادن( -6

 عملیات حرارتی فولاد ها ضد زنگ -2

 عملیات حرارتی فولاد های ابزاری -8

 عملیات حرارتی سختی سطحی و موضعی -2

 عملیات حرارتی آلیاژهای غیر آهنی  -12

 حافظه دارحرارت و حرکت در آلیاژهای  -11
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    
 

 منابع اصلی:

1-Steel Heat Treatment Hands book, George Totten, Maurice A. H. Howe’s CRC press. 

2-Principles of   Heat Treatment of Steel Rome she Sharma, New age International, 1996  
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 پیشرفته عددیکنترل  ینهایماش
Advanced CNC 
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آشنایی با ماشین های کنترل عددی و روشهای برنامه نویسی آنها.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مروری بر مباحث و ماشینهای کنترل عددی -1

 اصول و برنامه کنترل عددی -2

   Compact IIو بررسی برنامه نویسی به زبان  APTوزبان   NCبرنامه نویسی  -2

و استفاده از تبادل گرافیکی در  CAM  و  CAD ( شامل ارتباط  Automatic progبرنامه نویسی اتو ماتیک )  -4

 NCبرنامه نویسی

 تایید برنامه توسط شبیه سازی دینامیکی ابزار برش   -2

 انتخاب ابزار از انبار داده ها بطور اتوماتیک  -6

 تعیین روشهای قید و بند قطعه کار به کمک گرافیک کامپیوتری  -2

 در آینده   NCتوسعه تکنولوژی  -8

 اجزاء در سیستم های کنترل عددی   -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
[1] NC Machine Programming and Software Design. Choa - Hwa Chang Michel A. Melkaniff. 

Prentice – Hall.  
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 متالورژی د رتولید 

Metallurgical Manufacturing Processing 
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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:

 هدف از این درس آموزش رفتارهای مختلف متالورژیکی فلزات در فرایندهای مختلف ساخت و تولید است. 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آشنایی با اصول مکانیک جامدات: -1

یادآوری اصول مقاومت مصالح شامل: رفتارکشان، رفتارمومان، دایره موهر تنش، دایره و هرگرنش،تنش سه محوری 

 ... تمرکز تنش

 یسیته:تتئوری پلاس -2

 کرنش حقیقی -منحنیهای تنش حقیقی -الف

 معیارهای تسلیم برای مواد شکل پذیر شامل: معیار ترسکا، فنی میزس  -ب

 رفتار کشان و مومسان یک تئوریها و توده های چند بلوره: -2

غروب نقطه ای  و خطی،  1وپیچش رفتار کشان و مومسان تک بلور ها و توده های چند بلوره در کشش، فشار  -الف

 لغزش، دو قلو شدن ...(

 تاثیر دما بر رفتار کشش، فشاری و پیچشی مواد  -ب

 تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کششی و فشار و پیچشی مواد -پ

 سخت شدن کرنشی مواد  -ت

 (مواد anisotropyنا همسانگردی ) -ث

 شکست ترد و شکل پذیر در فلزات و آلیاژها: -4

 استحکام نظری مواد -الف

 تئوری گریفیث -ب

 تئوری اوروان –پ 

 رشد ترک  -ت
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 جنبه های آماری شکست ترد -ث

 (.fracture toughnessج( چقرمگی شکست )

 مباحث متالورژیکیعملیات فلز کاری:  -2

 طبقه بندی فرایند های شکل دادن  -الف

 تنش سیلان -ب

 کار گرم وسرد  -پ

 شکلاثر نرخ کرنش برتغییر  --ت

 روانسازی در تغییر شکل  -ث

 تنشهای جامانده  -ج

 مباحث متالورژی فرایندهای مختلف شکل دادن شامل: -6

 نورد -الف

 آهنگری -ب

 فشار کاری -پ

 کلر بدن -ت

 شکل دادن ورق و صفحه -ث

 ریخته گری ) مباحث متالورژیکی(. -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:

1-Mecanical Metallurgy by: George Dieter: Mc Graw Hill, 1976, 

2-Elements of MechanicalMetallurgy by: W.J. Mc Tegart.  
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 کیمکاترون
Mechatronics 
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 ی و کنترل آن ها به صورت نرم افزاری کیمکاترونآشنایی با سیستم های 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 یو فلسفه مکاترونیک در طراحی همزمان  سیستم های چند حوزه ایکیمکاترونآشنایی با محصولات   -1

 اصول مدلسازی چند حوزه ای و نرم افزارهای شی گرا -2

 و تقویت کننده های قدرت  D/Aو    A/Dآشنایی با تقویت کننده های عملیاتی، واسطهای  -2

 اصول کار و برنامه ریزی ریز پردازنده های به زبان ماشین آشنایی با -4

 آشنایی با اندازه گیری موقیعیت، سرعت،درک همجواری، دما، کرنش، شتاب، دبی سیال و غیره -2

 عملگر های الکتریکی شامل موتو رهای جریان مستقیم، بدون جاروبک، پله ای و جریان متناوب   آشنایی با -6

 عملگرهای هیدرولیکی، نیوماتیک و مدارهای کنترلی آنهاآشنایی با  -2

 انجام پروژه های عملی -8

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

   - 

 

 منابع اصلی:
1-Robert H. Bishop, Editor.- in- chief. Mechatronics Handbook, CRC Press ISBN.  

2-Christopher T. Kilian, “Modern Control Technology, Components and Systems”, Dealmr 

Thomson. 

3-Jon. Wilson, Editor- in-chief, Sensor Technology Handbook, Elsevier. 

4-Robert Bateson, Control Systems Technology, Prentice Hall,2002   
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 1 وستهیپ یها طیمح کیمکان
Continuum Mechanics 1 
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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:

 قوانین بقای حاکم بر یک محیط پیوسته است. آشنایی با تانسورها، تنش، کرنش، معادلات متشکله مواد و هم چنین
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

آشنایی با نمایش اندیسی و قرارداد جمع اندیسی، تانسور ها و جبر آن، ضرب دایادیک، تبدیل تانسورها در اثر  -1

گرادیان، دیورژانس چرخش محور مختصات، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه، تانسور همسانگرد، توابع تانسوری، تعریف 

 .و چرخش، دستگاه مختصات منحنی الخط متعامد

توصیف حرکت و جابجایی با استفاده از رویکردهای لاگرانژی و اویلری، مشتق گیری مادی، گرادیان تغییر شکل،  -2

نرخ های تنش و کرنش، نرخ های عینی فرمول پخش اویلری، قضیه تجزیه قطبی، تانسورهای کرنش اویلری و 

 گرانژی، ژاکوبین، معادلات سازگاری.لا

-بردار تنش، فرمول کوشی، تنش ها و جهت های اصلی، تنش ها ی انحرافی، تنش ها ی کوشی، تنش های پیولا -2

 کیرشهف نوع اول و دوم.

ن قانون بقای جرم، قانون بقای اندازه حرکت خطی، قانون بقای اندازه حرکت زاویه ای، قانون بقای انرژی، قانو -4

 نامعادله انتروپی.

 تئوری انتقال رینولدز، قضیه گرین و دیورژانس، حجم کنترل، قوانین بقا به فرم انتگرالی. -2

 معادلات متشکله مواد همسانگرد و ناهمسانگرد. -6

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

   ----- 
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 منابع اصلی:
1-W.M. Lai, D. Rubin and E. Krempl, Introduction to Continuum Mechanics, 4th Ed., 

Butterworth – Heinemann, 2010. 

2-Gerhard A. Holzapfel, Nonlinear Solid Mechanics, A Continuum Approach for Engineering, 

John Wiley & Sons, 2001. 

3- Morton E. Gurtin, E. Fried, L. Anand, The Mechanics and Thermodynamics of Continua, 

CambridgeUniversity Press, 2010. 

4- J. Bonet and R. D. Wood, Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis, 2nd 
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