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 باسمه تعالی

 

 
 طراحی کاربردی /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  9 دروس الزامی 1

 *2از دروس جدول  11 دروس تخصصی انتخابی 2

  2 سمینار 2

  6 پایان نامه 4

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

در )ی فنی مهندسی و علومهااز سایر گرایشهای تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک یا سایر رشته حداکثر یک درس ،آموزشی دانشکده

 .بگذراندمقطع تحصیلات تکمیلی( 

 

 

 دروس الزامی  -2

 است. برای همه دانشجویان الزامی 2واحد درسی از جدول  9گذراندن 
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 دروس الزامی، تعداد واحدها و پیش نیاز آنها -2جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد شماره درس عنوان درس ردیف

 ندارد 2 2228227 1ریاضیات پیشرفته  1

 :زیر حداقل دو درس از دروس 

 ندارد 2 2228228 1مکانیک محیطهای پیوسته  2

 ندارد 2 2228229 1محدودی روش اجزا 2

 ندارد 2 2228232 دینامیک پیشرفته 4

 

 

 دروس تخصصی انتخابی  -3

واحد( باقیمانده خود را  از دروس جدول  11درس) 1دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است با تائید استاد راهنمای خود، حداقل 

 بگذراند. 2

 

 

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

 پیش نیاز تعداد واحد درس شماره عنوان درس ردیف

 ندارد 2 2222212 ارتعاشات اتفاقی 1

 ندارد 2 2228062 ارتعاشات غیرخطی-ارتعاشات پیشرفته 2

 ندارد 2 2228233 ارتعاشات سیستمهای ممتد 2

 ندارد 2 2228231 الاستیسیته 4

 ندارد 2 2228063 (2الاستیسیته) 1

 ندارد 2  اکوستیک سازه ای 6

 ندارد 2 2228260 آنالیزمودال 7

 ندارد 2 2228059 آیروالاستیسیته 2

 ندارد 2  بیومکانیک 9

 ندارد 2  یابیپایش ماشینها و عیب 12

 ندارد 2 2228261 پایداری سیستمهای مکانیکی 11

 ندارد 2  پردازش سیگنال 12

 ندارد 2 2228241 لاستیسیتهپ 12

 ندارد 2  و لوله ها تحلیل و طراحی مخازن تحت فشار 14

 ندارد 2 2228238 1تحلیل تجربی تنش  11

 ندارد 2 2228050 ترکیب اطلاعات 16
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 ندارد 2 2228243 ترموالاسیتسیته 17

 ندارد 2 2228064 تغییر شکل فلزات 12

 ندارد 2 2228240 هاپوسته و تئوری ورق ها 19

 ندارد 2  خستگی، خزش و شکست 22

 ندارد 2 2228232 پیشرفتهدینامیک  21

 ندارد 2 2228110 دینامیک روتورها 22

 ندارد 2 2228049 دینامیک محاسباتی پیشرفته 22

 ندارد 2 2228007 رباتیک)سینماتیک و دینامیک( 24

 ندارد 2 2228266 رفتارمکانیکی مواد 21

 ندارد 2 2228229 1محدودی روش اجزا 26

 ندارد 2 2228259 2محدود یروش اجزا 27

 ندارد 2 2228051 روش المانهای مرزی 22

 ندارد 2 2222221 روشهای اندازه گیری پیشرفته 29

 ندارد 2  روشهای تغییرات در مکانیک 22

 ندارد 2 2228264 روشهای انرژی 21

 ندارد 2 2228253 2ریاضیات پیشرفته  22

 ندارد 2 2228248 سیستمهای دینامیکی 22

 ندارد 2 2228038 طراحی و ساخت به کمک کامپیوترسیستمهای  24

 ندارد 2 2228230 طراحی اجزاء پیشرفته 21

 ندارد 2 2228284 طراحی بهینه 26

 ندارد 2 2228262 طراحی مکانیزهای پیشرفته 27

 ندارد 2  کنترل بهینه 22

 ندارد 2  کنترل تطبیقی 29

 ندارد 2 2228249 کنترل پیشرفته 42

 ندارد 2 2228052 سیستمهای چند متغیرهکنترل  41

 ندارد 2 2228067 کنترل غیرخطی 42

 ندارد 2  کنترل مقاوم 42

 ندارد 2  مباحث منتخب در ارتعاشات 44

 ندارد 2  مباحث منتخب در جامدات 41

 ندارد 2  مباحث منتخب در دینامیک 46

 ندارد 2 2228267 مباحث منتخب در طراحی کاربردی 47

 ندارد 2  مباحث منتخب در کنترل 42
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 ندارد 2 2228234 محاسبات عددی پیشرفته 49

 ندارد 2 2228239 مقاومت مصالح پیشرفته 12

 ندارد 2  مکاترونیک 11

 ندارد 2  مکانیک سازه های هوشمند 12

 ندارد 2  مکانیک نانو ساختارها 12

 ندارد 2 2228246 مکانیک شکست 14

 ندارد 2 2228256 1مکانیک ضربه ای  11

 ندارد 2 2228228 1مکانیک محیطهای پیوسته  16

 ندارد 2  2 مکانیک محیطهای پیوسته 17

 ندارد 2 2228084 مواد مرکب)کامپوزیتها( 12

 ندارد 2 2228242 ویسکوالاسیتیسیته 19

 ندارد 2 2228254 هیدرودینامیک روغنکاری 62
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 ارتعاشات اتفاقی
Random Vibrations 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی /جبرانیپایه

   3   84   

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

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

 □ندارد           دارد                    :      سمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 های اتفاقیهای خطی به تحریکشناخت فرایندهای تصادفی در کنار فرایندهای قطعی و به دست آوردن پاسخ سیستم

 

 سرفصل درس:
 مبحث هفته

 مروری بر ارتعاشات و کاربرد آن اول

 نرمال، نمایی، وایبول و غیرهمقدمه و توضیحی بر آمار و احتمال، توزیع  دوم

 ، خودوابستگی و تابع وابستگی متقاطع(stationary)توزیع احتمال توآم برای چند متغیر تصادفی، همبستگی   سوم

-nonو  stationary ، انواع فرایندهای    ensembleو   sampleشناخت فرایندهای تصادفی و مفهوم     چهارم

stationary 
 های آماریو امید ریاضی، ممانگیری متوسط پنجم

 تحلیل فوریه، تابع چگالی طیفی ششم

 های تحریک اتفاقیمدل هفتم

 های خطیارتباط بین تحریک و پاسخ در سیستم هشتم

 های یک درجه آزادیانتقال ارتعاشات تصادفی در سیستم نهم

 های چند درجه آزادی به تحریک تصادفیپاسخ سیستم دهم

 های پیوسته به ارتعاشات اتفاقیسیستمپاسخ  یازدهم
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 های تصادفی با باند باریکبررسی خصوصیات سیگنال دوازدهم

 گیری، آنالیز طیفی دیجیتالدقت در اندازه سیزدهم

 ای بر شکست ناشی از بارگذاری تصادفیمقدمه چهاردهم

 تولید دنباله اعداد تصادفی و شبهه تصادفی پانزدهم

 در آزمایشگاه کار تجربی شانزدهم

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

2 6 4 8 

 

 منابع اصلی:

1-D.E. Newland, “An Introduction to Random Vibrations, Spectral and Wavelet Analysis”, 

Longman, 1996. 

 

2-Loren D. Lutes, Shahram sarkani, “Random Vibrations Analysis of Structural and Mechanical 

Systems”, Elsevier, 2004. 

 

3-C.Y. Yang, “Random Vibrations of Structures”, John Wiley and Sons, 1985. 

 

4-Christian Lalanne, “Mechanical Vibrations and Shock Analysis-Part 3: Random Vibrations”, 

Wiley, 2009. 

 

 :منابع کمکی

5-Stephan H. Crandall and William D. Mark, “Random Vibrations in Mechanical Systems”, 

Academic Press, 1973. 
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 یخط ریارتعاشات غ -شرفتهیارتعاشات پ
Advanced vibration-Nonlinear vibration 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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:

 مطالعه انواع سیستم های ارتعاش غیر خطی و به دست آوردن پاسخ های آنها در حالتهای مختلف ارتعاشات آزاد و اجباری 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه: -1

 آشنایی با انواع سیستم های ارتعاش غیر خطی

 سیستمهای یک درجه آزادی پایستار -2

 سیستمهای یک درجه آزادی ناپایستار -3

 ارتعاشات اجباری سیستمهای یک درجه آزادی -8

 ارتعاشات سیستمهای چند درجه آزادی -5

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1-A. H. Nayfeh, D. T. Mook, “Nonlinear oscillations”, John Wiley and Sons, 1995. 

2-P. Srini Vasan, “Nonlinear Mechanical Vibrations”, John Wiley and Sans, 1996.     
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 ارتعاشات سیستم های ممتد
Continuous system vibration 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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:

 آن در دینامیک سازه ها بیان می گردد.مباحث پیشرفته در سیستم های ممتد و کاربرد 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

ارتعاشات سیستم های چند درجه آزادی: مدل های ریاضی سیستم های چند درجه آزادی، کاربرد قانون نیوتن در  -1

یستم سمدل های لامپد، تعیین و بیان خواص ضرایب تاثیرسختی و ضرایب تاثیر  نرمی، انرژی جنبشی و پتانسیل 

های چند درجه آزادی وبه دست آوردن ماتریس های جرمی و سختی بر روی آن ،تعامد شکل مودها و قضیه 

توسیع، پاسخ سیستم بدون استهلاک با استفاده از آنالیز مودال، حل مساله مقدار ویژه با روش تکرار ماتریسی، 

طبیعی پایه، پاسخ کلی سیستم چند سیستم های دارای مودهای حرکت صلب، روش ریلی برای تعین فرکانس 

 درجه آزادی با استفاده از آنالیز مودال درحالت  استهلاک تناسبی و استهلاک کلی

ارتعاش پیچشی شافت ، محوری میله،  ارتعاشات سیستم های ممتد: ارتعاش عرضی تار، تعامد شکل مودها، ارتعاش -2

متد با سیستم های ماجباریدرسیستم های ممتد، پاسخ ارتعاشبرنولی و تیمو شنکو، روش ریلی  –ارتعاش تیر اویلر 

 ارتعاش اجباری تیر اویلر، برنولی تحت عبور نیرویاستفاده از آنالیز مودال، انرژی جنبشی و پتانسیل سیستم ممتد، 

 متمرکز، ارتعاش غشاء، مقایسه تابع مجاز 

ز، روش ریت –روش انرژی رایلی، روش رایلی  –روش های تقریبی برای تحلیل ارتعاشات سیستم های پیوسته  -2

 گالرکین
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 منابع اصلی:
1-l.Meirovith . “ Fundamentals of Vibration” . McGraw – Hill . 2001. 

2-D. J. Inman. “ Engineering Vibration” . 3 Edition. Prentice Hall. 2007. 

3-R.R. Craig.” Structural Dynamics: An Introduction to Computer Methods” . 2 Edition. Wiley . 

1981. 

4-S. Rao, “  Vibration of Continuous Systems “. Volume1. Wiley .2007. 

5- A.A.Shabana, “Vibration of Discrete and Continuous Systems “. 2 Edition, 

Springer.1996.         
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 تهیسیتلاسا
Elasticity 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           دارد                    :      سمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

فراگیری محاسبه میدان تنش و کرنش درمواد جامد الاستیک تحت بارگذاری خارجی، تحلیل مسایل پیچیده دو بعدی، سه بعدی و 

 کاربردی است.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 انتقال تانسورها، دستگاه مختصات منحنی الخط متعامد.مقدمه ای بر آنالیز تانسوری، خواص تانسورها، قاعده  -1

 تئوری تغییرشکل های کوچک، کرنش های خطی )تغییرشکل های کوچک(، معادلات سازگاری کرنش. -2

 نیروهای سطحی و حجمی، بردار تنش و تانسور تنش، بردار تنش روی سطوح مایل، معادلات تعادل. -2

خطی، ثابت های مکانیکی مواد، آزمایش های تعیین ثابت های مکانیکی مواد همسانگرد رفتار مواد، جامد الاستیک  -4

 و ناهمسانگرد، قانون هوک برای مواد همسانگرد و ناهمسانگرد، انرژی کرنشی و قضایای مربوطه.

ر و اویفرمول بندی و استراتژی حل مسایل درالاستیسیته، فرمول بندی مسایل دو بعدی و سه بعدی، معادلات ن -1

 میشل، اصل جمع آثار، اصل سن ونان، استراتژی حل مسایل. –بلترامی 

فرمولبندی الاستیسته دوبعدی، تنش صفحه ای، کرنش صفحه ای، حالت پادصفحه ای، تابع تنش ایری، حل مسائل  -6

 الاستیسیته دوبعدی در مختصات کارتزین و قطبی.

غشایی، پیچش نواحی ساده، پیچش نواحی همبند، پیچش مقاطع پیچش استوانه ها، تابع تنش پرانتل،قیاس  -7

 جدارنازک باز و بسته

 پتانسیل های تغییرمکان و تابع تنش برای حل مسائل الاستیسیته سه بعدی. -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 منابع اصلی:
1-M. H. Sadd, Elasticity: Theory, Applications, and Numeric, 3rd Edition, Academic Press, 

2014. 

2-A. Constantinescu and A. Korsunsky, Elasticity with Mathematica: An Introduction to 

Continuum Mechanics and Linear Elasticity, Cambridge University, Press, 2012. 

3-J .R. Barber, Elasticity, 3rd Edition Kluwer Academic Publisher, 2010. 

4-S. P. Timoshenko and J. N. Goodier, Theory of Elasticity, Edition McGraw–Hill Education, 

1970. 

5- Anatoli Isakievich Lur´e, Three Dimensional Problems of the Theory Elasticity, Interscience 

Publishers Wiley, 1964. 

6- Arthur P. Boresi, Kenneth P. Chong, James D. Lee, Elasticity in Engineering Mechanics, John 

Wiley and Sons, 2010. 
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 یسازه ا کیآکوست
Structural Acoustics 
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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:

 مطالعه اصول تولید، انتشار و جذب صوت در سازه های مختلف 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه:تعریف صوت، بیان و کاربرد های علم آکوستیک  -1

 مبانی ارتعاشات -2

 ارتعاشات ریسمانها  -2

 پوسته ها ارتعاشات -4

 معادله موج آکوستیک و حل های ساده آن  -1

 بازتاب و انتقال امواج آکوستیک -6

 تشعشع موج آکوستیک -7

 محفظه ها و هادی های موج -2

 لوله ها، رزوناتورها و فیلترها -9
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:

1- L. Kinsler, A.R. Frey, A.B. Coppens, J. V. Sander, “ Fundamentals of Acoustics”, Fourth 

edition, John Wiley and Sons, 2000. 

2-M.Moser, “Engineering Acoustics”, Springer, 2009. 

3-F. J. Fahy, “Foundations of Engineering Acoustics”, 1st  edition, Academic Press, 2000.   
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 آنالیز مودال
Modal analysis 
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 ندارد           □سفر علمی:                          دارد  ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

 □نداردآزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

تعیین خواص ذاتی یک سیستم در قالب فرکانس های طبیعی،ضرایب میرابی و شکل مودها جهت ایجاد مدلی  بررسی فرایند

 ریاضی از رفتار دینامیکی.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه: -1

 آشنایی با آنالیز مودال،آشنایی با تست مودال، کاربردآنالیزمودال، ریاضیات آنالیزمودال؛ 

ارتعاشات مفاهیم اساسی ارتعاشات، ارتعاش آزاد و هماهنگ سیستم یک درجه آزادی، ارتعاش آزاد و تئوری پایه  -2

 هماهنگ سیستم چند درجه آزادی، ارتعاشات سیستم های ممتد

آنالیزمودال  سیستم یک درجه آزادی: تابع پاسخ فرکانسی سیستم یک درجه آزادی، نمایش گرافیکی تابع پاسخ  -2

 تابع پاسخفرکانسی، خواص 

آنالیز مودال سیستم یک درجه آزادی نامیرا: مودهای نرمال و خاصیت تعامد، توابع پاسخ فرکانسی، مودهای نرمال  -4

ها، پاسخ هماهنگ یک FRFشده با جرم و مدل مودال یک  سیستم چند  درجه آزادی نامیرا خواص مجانبی

 FRFنانس و مینیوم یک  ها، آنتی رزوFRFسیستم چند  درجه آزادی نامیرا به کمک 

آنالیز مودال سیستم های چند درجه آزادی میرا: مدل های میراب تناسبی، مدل میرایی ویسکوز غیر تناسبی، مدل  -1

میرایی سازه ای غیر تناسبی، مودهای نرمال شده با جرم و مدل مودال یک  سیستم ی چند  درجه آزادی میرا، 

 ستم، مودهای نرمال اجباری، نکاتی در مورد مودهای مختلط توابع پاسخ فرکانسی، پاسخ زمانی سی

اندازه گیری تابع پاسخ فرکانسی، مکانیزم تحریکشتاب سنج، ترانسدیوسرنیرو، آماده سازی تست، انتخاب نیروی  -6

 انداز ه گیری شده FRFتحریک، ارزیابی داده های 

، استخراج اطلاعات مودال از FRFروش آنالیز مودال در حوزه فرکانسی، تشخیص مودهای ارتعاشی از داده های  -7

به کمک روشهای FRFبه کمک روشهای یک درجه آزاد، استخراج اطلاعات مودال از داده های  FRFداده های 

 جند درجه آزادی 
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 گرایش: طراحی کاربردی 

 

14 

 

 های انجام شده به روز رسانی مدل اجزاء محدود به کمک اندازه گیری -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

   --- 

 

 منابع اصلی:
1-Z. Fu,J,He “Modal Analysis”, Butterworth Heinemann. 2Edition, 2001 

2-D. J. Ewins”Modal Testing: Theory, Practice and Application”, Wiley. 2 Edition 2001. 

3-N. M. Maia, “ Theatrical and Experimental Modal Analysis”, Research Studies,1997. 

4- G. Cnciauro, M, Guglielmi     
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 الاستیسیتهآیرو 
Aeroelasticity 

 

 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

   3   84   

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

 در تحلیل پایداری سازه هاوکاربرد آن  الاستیسیتهفهوم آیرو آشنایی با م

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 الاستیسیته، کاربردهای آیروالاستیسیتهمقدمهای بر آیرو -1

 دینامیک سازه مقدمه ای بر -2

با زاویه  مااستاتیک بال هواپی الاستیسیتهاستاتیک، مفهوم واگرایی، مدل های تونل باد، تحلیل آیرو الاستیسیتهآیرو -2

 وندگی کنترلیعقب گرد، معکوس ش

بعدی، انواع مدل های  2بعدی و  2مدل های  رایداری، فلاتر ددینامیک، مفهوم فلاتر و ناپ الاستیسیتهآیرو -4

 ایاپان ه پایا ویرودینامیک پایا، شبآ
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1-Hodges, D .H .and pierce, G.A., Introduction to structural Dynamics and Aero elasticity, 

Second Edition, Cambridge University Press, 2011. 

2- Dowell, E, h. , A Modern Course in Aero elasticity, Kluwer Academic Publication, 2005   
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 بیو مکانیک
Biomechanics 
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 هدف درس:

 آشنایی دانشجویان با اندازه گیری و تحلیل حرکات بدن، طراحی و تحلیل ابزارهای کمکی حرکتی.

 .وشهای کلاسیک و جدید داده پردازی و توانایی به کار بردن آنرها و ارآشنایی دانشجویان با ابز

 .با مدلهای مرسوم آشنایی با مفهوم بازسازی حرکت و توانایی بازسازی حرکت

 .دانشجویان با تحلیهای دینامیک مستقیم و معکوس آشنایی

با  وبا مهمترین نرم افزارهای تحلیل بیو مکانیک حرکت  ،حرکات بدن و ابزارهای متصل به آن نسلط داشته باشند دانشجویان باید به

 اه رفتن طبیعی و تحلیل آن آشنا باشند.بنیان های سیکل ر

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه: -1

ساختار عضلات به عنوان محرک های بدن، ساختارعصبی  -مرور بیو مکانیک عمومی، معرفی سیستم اسکلتی

 (  EMGتحریک، معرفی الکترومایوگرام)

 سگمنت –مدلسازی برای تحلیل حرکت: مدل لینک  -2

 گیری سینماتیکیاندازه  -2

 *ابزارهای مرسوم)معرفی انواع و برندها( 

 * باز سازی حرکت

 اندازه گیری نیرویی -4

 * صفحه نیرو ) معرفی انواع و برندها(

 *دینامومتر، گشتاورآیزومتریک، آیزوکینتیک، .....

EMG  به عنوان تخمین تحریکها 

 دینامیک معکوس -1

 *روشهای عددی و کاربردی



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 

 رشته: مهندسی مکانیک

 گرایش: طراحی کاربردی 
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 *ترکیب داده سینماتیکی یا داده سینتیکی برای بهبود دقت 

 محاسبه / تخمین نیروی ماهیچه ها  -6

 *مساله توزیع 

 Anybody Modeling Systemیا Open SIM*آشنایی و حل د رمحیط 

 تحلیل گیت -7

 *سینماتیک گیت

 *تحلیل دینامیکی

 *تحلیل مدل جرم متمرکز)و منحنی کف پا(

 بررسی چند ناهنجاری حرکتی موسمیمعرفی و  -2

 مطالعه موردی : داده پردازی سینماتیکیو سینتیکی و الکترومایو گرام، انجام تحلیهای مختلف

 مطالعه موردی: تحلیل یک ) چند( ابزار کمکی حرکتی)مثل پروتز بالای زانو(
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1-David Winter 2009, Biomechanics and Motor of Human Movements, 4Ed. John Wiley and 

Sons. 

2-Jessica Rose, James Gibson Gamble 2006, Human Walking Lippincott Williams & Wilkins. 

3-Christopher Vaughan, Brian Davis, Jeremy O’Connor 1922, Dynamics of   Human gait, 

Human Kinetics Publisher.     
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یابیها و عیبپایش ماشین  
Condition Monitoring of Machinery and Fault Diagnosis 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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 
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 هدف درس:

 های نوین نگهداری و تعمیراتآشنایی با روش

 ها براساس آنالیز ارتعاشاتهای تشخیص عیب ماشینآشنایی با روش

 های تشخیص عیب و بالانس آشنایی نظری و عملی با برخی روش

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

های دوار و رفت و برگشتی و کاربرد آنها در صنایع مختلف مانند حمل و نقل، نفت، گاز، ای بر ماشینمقدمه 1

 پتروشیمی، نیروگاهها، چوب و کاغذ، فولاد و نورد، سیمان و صنایع هوایی

 مباحث منتخب آمار و احتمالات در نگهداری و قابلیت اطمینان 2

 دوارهای ای بر طراحی ماشینمقدمه 2

 هاها، بررسی و نقد هریک از روشهای متداول نگهداری ماشینروش 4

 هاها و بررسی دلایل خرابی ماشینبندی انواع خرابیدسته 1

 یابی شامل حسگرهای ارتعاش، صوت، آلودگی، خوردگی، حرارتانواع حسگرهای عیب 6

 پردازش سیگنال ارتعاش و فاز 7

 ها و استانداردهاماشینمقادیر مجاز ارتعاشات در  2

 آنالیز ارتعاشات برای تشخیص عیوبی مانند نابالانسی، خمیدگی، لقی و بررسی چند مثال عملی 9

 ها و تماس روتور با قطعات ثابتها، عیوب یاتاقاناندازی و عملکرد صحیح، بار یاتاقانهای بخار، راهتوربین 12

 ی احتراق، محفظه Surgeو  Foulingهای گاز، انواع عیوب متداول مثل توربین 11

های خرابی، عیوب استاتور در ژنراتورها و موتورها، عیوب روتور در موتورها و ژنراتورها و الکتروموتورها، مکانیزم 12

 ژنراتورها

 کار عملی در آزمایشگاه جهت تشخیص عیوب 12



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

8 8 4 8 

 

 منابع اصلی:
1-Ebeling, C.E., An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering, 1997, 

McGrawHill. 

2-Tavner, P.J., Penman, J., Condition Monitoring of Electrical Machines, 1987, Research Studies 

Press LTD. 

3-Bloch, H.P., Geitner, F.D., Machinery Component Maintenance and Repair, Volume 3, 2005, 

Elsevier. 

4-Collacott, R.A., Mechanical Fault Diagnosis and Condition Monitoring, 1977, Chapman and 

Hall. 

5-Randall, R.B., Frequency Analysis, 1987, Brul & Kajer. 
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 های دینامیکیپایداری سیستم
Stability of dynamic systems 
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 هدف درس:

 بررسی پایداری سیستمهای خطی و غیرخطی مکانیکی

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

(، contusiveگرین، معادلات تعادل، روابطه مشخصه)  –، قضیه عمومی گوس الاستیسیتهمعادلات غیر خطی  -1

(  قضیه کار مجازی، اصل هامیلتون، معادلات تقریبی در تیرها و پوسته variationمقدمه ای بر ریاضیات متغیرها) 

اولر(. کمانش تیرتیموشینکو در حالت دو سر فصل و دو سر در گیر.  –ها، خمش کلاسیک در یک )معادله برنولی 

(.کمانش تحت بارهای دینامیکی. تعادل ستون های بلند از NONCOSERVAIVEتیرها و تعادل ناپاینده) 

تیر تلفن و... کمانش حرارتی، کمانش غیر الاستیک، کمانش دراثر خزش، کمانش پیچشی، کمانش پوسته ها و  قبیل

 قابها.
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:

1-Remco I, Leine, Nathan Van de Wouw, Stability and   Convergence of Mechanical Systems 

With unilateral Constraints, last Edition, Springer, 2008. 
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 پردازش سیگنال
Signal Processing 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی الزامی

   3   84   
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 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 های ارتعاشات و صوتهای مختلف پردازش سیگنال قابل کاربرد در سیگنالآشنایی با روش

 ل ارتعاشاتنویسی و تهیه کدهای محاسباتی برای پردازش سیگنال و رسم انواع نمودارهای مورد نیاز جهت تحلیتوانایی برنامه

 های پردازش سیگنال در حوزه زمان و فرکانسسازی انواع روشپیاده

 افزارهای قابل استفادهبرداری و سختهای دادهآشنایی با سیستم
 

 رئوس مطالب:

 مبحث هفته

 پایا-های تناوبی، گذرا، تصادفی، پایا، تناوبیبندی انواع سیگنال، سیگنالدسته اول

 ها، مدولاسیون دامنه و فرکانسسیگنالهای آماری مشخصه دوم

 گذر، پهنای باند فبلترها، باندهای اکتاوگذر و میانانواع فیلترهای بالاگذر، پایین سوم

 تابع تبدیل فیلتر، محل صفر و قطب فیلتر، پاسخ فرکانسی و پاسخ گذرای فیلتر چهارم

 قضیه نایکوئیست، فیلتر آنتی الیازینگهای پیوسته، رقمی سازی سیگنال، سازی سیگنالگسسته پنجم

 برداری، بازسازی سیگنال های کاهش و افزایش نرخ نمونهروش ششم

 سازی فیلترهای دیجیتال، مشخصات فیلترهای دیجیتال، پیاده IIRو  FIRفیلترهای  هفتم

 FFTم سری فوریه، تبدیل فوریه، شکل مختلط تبدیل فوریه، تبدیل فوریه گسسته، الگوریت هشتم

 گیریخواص تیدیل فوریه، انواع پنجره و اثرات آن، خظای نشتی، متوسط نهم

 های تخمین چگالی طیفیهای آماری، تابع همبسنگی، تابع چگالی طیفی، روشمشخصه دهم

 هاای، سایر روشتبدیل هیلبرت، دمودولاسیون سیگنال، فرکانس لحظه یازدهم

 فرکانس، تبدیل فوریه کوتاه مدت، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ-زمانهای حوزه  تبدیل دوازدهم

 فرکانس-های درجه دو زمانتبدیل ویگنرویل، جملات تداخلی در تبدیل ویگنرویل، سایر تبدیل سیزدهم

 فرکانس-بندی صفحه زمانتبدیل موجک پیوسته، مفهوم مقیاس و شیفت طمانی، تقسیم چهاردهم
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 های موجکه، محاسبه ضرایب تبدیل موجک، خواص تبدیل موجک، انواع خانوادهتبدیل موجک گسست پانزدهم

 هاکاربرد تبدیل موجک در حذف نویز و استخراج ویژگی شانزدهم

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

8 0 12 8 

 

 منابع اصلی:
1-Proakis, John G., and Dmitris K. Manolakis, “Digital Signal Processing”, 4th edition, Pearson, 

2006. 

2-Alan V. Oppeneim and Ronald W. Schafer, “Discrete-Time Signal Processing”, 3rd edition, 

Pearson, 2013. 

3-F. Chaari, et al., “Cyclostationary: Theory and Methods”. Springer Science, 2014. 

4-K. Shine, J.K. Hammond, “Fundamentals of Signal Processing for Sound and Vibration 

Engineers”, Wiley, 2008. 
 

 منابع کمکی:
5-Robert B. Randall, “Vibration-based Condition Monitoring”’ John Wiley and Sons, 2011. 

6-D. Sundararajan, “Discrete Wavelete Transform: A Signal Processing Approach”, Wiley, 

2016. 

7-B. Boashash, “Time-Frequency Signal Analysis and Processing: A Comprehensive 

Reference”, Academic Press, 2015. 
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 یسیتهتپلاس

Plasticity 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس بیان معادلات حالت پلاستیک است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مروری بر محیط های مکانیکی پیوسته -1

 معادلات حالت پلاستیک شامل: -2

(، بارگذاری ساده و مختلط، معیارهای Strain Hardeningتغییر شکل الاستیک و پلاستیک، کرنش سختی) 

(،منحنی  بارگذاری، Fresca – saint venantتسلیم، منحنی تسلیم، سطح تسلیم، معیار ترسکا، سن و نان) 

(، تئوری پلاسیسیته سن Prondtl- Reuss)  -معادلات پرندال، راس –منحنی باربرداری، تئوری جریان پلاستیک 

( Drucker( فرضیه دراکر) Associated Flowتغییر فرم )  ME2013فون مایزس، تئوری پلاسیسیته ، _و نان

ستیک. خطوط لغزش و خواص آن ها، معیار سرحدی، ) پلا –تحدب سطح بارگذاری، معادلات تعادل الاستیک 

Boundsry Value  .مساله کوشی، مساله ری مان  .) 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

     

 

 منابع اصلی:

1-The Mathematical Theory of plasticity. By R. Hill.pub. Clarendon press, Oxford. 

2-Plasticity for Mathematical Engineering. By Johnson & Miller.  
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 ترکیب اطلاعات
Data acquisition 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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:

 آشنایی با روش تخمین متغییر های سیستم و یا پارامترهای فیزیکی آن به کمک روش های ترکیب اطلاعات آماری
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 سیگنال های تصادفی و احتمالی -1

 تصادفیمبانی ریاضی سیگنال های  -2

 و فیلتر وایتر Wienerفرایند های گوسی و واینر -2

 آن  informationو فرم اطلاعات   Extendedفیلتر کالمن توسعه یافته  -4

 ترکیب اطلاعات حسگرها -1

  decentralizedترکیب اطلاعات در سیستم های غیر متمرکز  -6

 IMU  سیو سیستم های اندازه گیری اینر  GPSترکیب اطلاعات  -7

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1-D. Simon, Optimal State Estimation: Kalman, H-Infinity and Nonlinear Approaches, John 

Wiley, 2006. 

2-R. G. Brown, Introduction to Random Signals and Applied   Kalman Filtering, John Wiley, 

1992. 

3-Y. Bar shalom, X. R. Li and T. Kirubarajan, Estimation with Applications to Tracking and 

Navigation, John Wiley 1992. 

4-M. S. Grewal Kalman Filtering: Theory and Practice Using MATLAB, Third Edition, 2008.  
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 تهیسیتترموالاس
Thermoelasticity 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

هدف از این درس آشنایی با مفاهیم ترمودینامیکی اجسام الاستیک است و مفاهیم پایه ترموالاستیسیته و تنشهای حرارتی در تیرها 

 و اشکال هندسی مختلف مورد بحث قرار می گیرد. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 :الاستیسیتهمفاهیم پایه در ترمو  -1

بر آن، روابط تبدیل تنشی د رمیدان سه بعدی، معادلات حرکت بر حسب مولفه های تنسور تنش و روابط حاکم 

 تنش، تنشهای اصلی ونامتغیرهای تنشی.

سیک بر کلا الاستیسیتهجابجایی و تنسور کرنش، شرط سازگاری برای نواحی همبند ساده و مرکب، فرم روابط ترمو 

 Michelو   Cersarroیط شرا الاستیسیتهحسب مولفه های، فرم تنشی روابط ترمو 

 ترمودینامیک اجسام الاستیک : -2

 استیسیتهالمفاهیم ترمودینامیکی و قوانین اول و دوم ترمودینامیک، فرم تغییراتی ترمودینامیک، تئوری عمومی ترمو

 -G- Nکوپل)  الاستیسیته، قانون فوریه، اثر صدای دوم ) انتشار موج گرما (، تئوریهای ترمو Gibbsانرژی آزاد و 

G- L- G- S .روابط جامع، شرایط مرزی و اولیه ) 

 :الاستیسیتهمسائل پایه ترمو  -2

توزیع دمای منتهی بر تنشهای صفر، آنالوژیتغییرات دما و نیروهای جرمی و سطحی، حل عمومی مسائل ترمو 

 ) د رمختصات دکارتی، استوانه ای و کروی(  الاستیسیته

 تیرها: تنش های حرارتی در -4

تنش های حرارتی و خیزهای تیرهای تحت بارهای ترمودینامیکی، شرایط مرزی، اثر تنش های برشی عرضی، تنشها 

 در تیرهای با مقطع چهار گوش ) تنشهای گذرا، اثر تولید گرمای داخلی و غیره(.

 (. FGMتیرهای لایه ای با غیر همگن ) از جمله 

 ها، دیسکهای دوار:تنش های حرارتی و استوانه، کره  -1
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 تنش های تر مو الاستیک در استوانه ها و کره های جدار ضخیم یا تو پر و دیسکهای دوار با توزیع دمای شعاعی

 اثر توزیع دمای غیر متقارن

 تنش های پایا و گذرا ( FGMتنش های ترمو الاستیک در استوانه ها و کره های  -6

 مسائل ترمو الاستیک کوپل نیم فضا و استوانه ها و کره های ضخیم  -7

برای بررسی ترمو الاستیک کوپل مشخص مانند نیم فضا و  Trans finite elementروشهای اجزاء محدود و  -2

 استوانه جدار ضخیم، بررسی اثر وابستگی ویژگی های مواد با دما 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:

1) S. Jiang and A. Racke, Evolution Equations in Thermoelasticity, Chapman & Hall/CRC, 2000. 
2) J. Ignaczak and M.O. Starzewski, Thermoelasticity with Finite Wave Speeds, Oxford 

University Press, 2010. 

3) W. Nowacki, Thermoelastisity, 2ndEdition, Pergamon Press, 1986. 
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 ورق و پوسته یتئور

Plates and Shells Theory 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

ر د ورق و پوسته یتئورها به عنوان سطوح الاستیک جدار نازک است. سازه های جدار نازک به شکل  ورق و پوسته یتئورمعرفی 

شاخه های مختلف تکنولوژی مثل عمران، مکانیک، هوا فضا استفاده می شوند که در صورت طراحی صحیح، با وجود نازک بودن، 

بارهای بزرگی را می توانند تحمل کنند. در این راستا مکانیزم های تحلیل بار در این سازه ها، فرمول بندی معادلات حاکم بر تغییر 

 روش های حل تحلیلی و تقریبی ارائه می شود.شکل های کوچک و بزرگ و 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تئوری ورق ها: -1

تئوری خیز کم ورق های نازک: تعاریف گشتاورهای خمشی و نیروهای محوری و مکانیزم تحمل بار، استخراج  -1-1

 برای ورق های مستطیلی. معادلات تعادل و شرایط مرزی با استفاده از روش انرژی و روش تعادل مکانیک نیوتنی

حل معادلات برای خمش استوانه ای صفحات مستطیلی تحت بار گسترده، خمش عمومی ورق های مستطیلی -1-2

تحت بارگسترده و متمرکز)حل های تحلیلی و روش ریتز(، تحلیل ورق های مستطیلی روی فوندانسیون 

 ارتجاعی. الاستیک،ورق های مستطیلی ممتد و ورق های متکی بر پایه های

 کمانش ورق های مستطیلی: استخراج معادلات و تحلیل کمانش )تحلیلی و روش ریتز(. -1-2

ور قهای دایروی: استخراج معادلات و حل آنها برای خمش عمومی و خمش متقارن محوری تحت انواع  -1-4

 بارگذاری )تحلیلی و روش ریتز(.

 ورقها با شکلهای هندسی مختلف. -1-1

 ریتز. –ت ورق و روش رایلی ارتعاشا -1-6

 تحلیل خمش ورق های ارتوتروپ. -1-7

 تئوری پوسته ها: -2

 مقدمه و معرفی تئوری های مختلف پوسته اعم از تئوری غشایی و انواع تئوری خمشی. -2-1

 مروری برروی هندسه دیفرانسیلی. -2-2
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 اول لاو(.تئوری عمومی و پوسته های نازک الاستیک )تئوری تقریب مرتبه  -2-2

 تئوری غشایی و معادلات تعادل برای پوسته ای استوانه ای، کروی و مخروطی. -2-4

 حل معادلات برای مسائل خاص. -2-1
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:

1- A. C. Ugural, Plates and Shells Theory and Analysis, 4th Ed., McGraw- Hill, 2018. 

2- J. N. Reddy, Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells, 2nd Ed., CRC Press, 2006. 

3- S. Timoshenko, S. Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells, McGraw-Hill, 1970. 

4- E. Ventsel, T. Krauthammer, Thin Plates and Shells, Theory, analysis, and Applications, 

Marcel Dekker, Inc., 2001. 

5- C.M. Wang, J.N. Reddy, K. H. Lee, Shear Deformable Beams and Plates: Relationship with 

Classical Solutions, Elsevier Science Ltd., 2000. 
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 خزش خستگی و شکست 
Creep, Fatigue and Fracture 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

چنین معیارهای مناسب طراحی قطعات در انواع ری خزشی، خستگی، انواع شکست و هماین درس فراگیری بارگذا هدف از

 بارگذاری است.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه -1

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

 ضرایب شدت تنش ایروین  -2

 ترکمحدوده پلاستیک در نوک  -2

 آزمون ها و استانداردهای چقرمگی شکست  -4

 معیار نرخ آازد سازی انرژی  -1

 معیار منحنی  -6

 معیارهای شکست در حالت تنش صفحه ا ی -7

 معیار انتگرال و روشها ی  تجربی برای بدست آوردن  -2

 رشد ترک خستگی -9

 روشهای ایجاد تاخیردر شکست قطعات  -12

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

   - 
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 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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 دینامیک پیشرفته
Advanced dynamics 

 

 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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:

دینامیک اجسام در فضای سه بعدی و کاربرد های آن در مسائل عملی بررسی در این درس روشهای مختلف توصیف سینماتیک و 

 می شود.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تیک جسم صلب در صفحه .و سین مروری بر سینماتیک -1

 معادلات لاگرانژ، نیروهای تلف شونده، اثرات ژیرو سکوپیک، معادلات فضای حالت. -2

 ای تلف شونده، اثرات ژیروسکوپیکو معادلات لاگرانژ، نیروه ، اصل همیلتوناصل دالامبر -2

 ر، معادلات حرکتلیلر، زوایای اویمعادلات  او -4

 (ROTH- Hurwitzهورویتس ) -پایداری سیستم های چند درجه آزادی، معیارراث -1
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

   - 

 

 منابع اصلی:
1-H . Baruh ,” Analytical Dynamics”, McGraw – Hill,1999.  

2-D.T.Greenwood,”Advanced Dynamics:”, Cambridge university press. 2006.  

3-R.B.Bhat, A.L.Gomez,” Advanced Dynamics:”, Narosa, 2001. 

4-A. F. Dsouza, V. K., Gray. ”Advanced Dynamics: Modeling and Analysis”. Prentice Hall, 

1948.  

5-Meirovitch,l,. “Methods of Analytical Dynamics” McGraw- Hill. 

1970.    
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 دینامیک روتورها
Rotordynamics 
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   3   84   

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

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

 □ندارد           :                          دارد سمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 های دوارآشنایی با رفتار ارتعاشی روتور، یاتاقان و فونداسیون در ماشین

 محورهای دوارتحلیل اثر پارامترهای مختلف بر سرعت بحرانی و پایداری 

 های دواراصول طراحی ماشینآشنایی با 

 های دوارهای تشخیص عیوب در ماشینروشآشنایی با 
 

 سرفصل درس:

 سرفصل هفته

های دوارآشنایی با انواع روتور، تاریخچه ماشین اول  

 نکات مهم در طراحی محورهای دوار دوم

 بحرانی، مودهای ارتعاشی محور، ناپایداریپذیر، مفاهیم سرعت روتورهای صلب و انعطاف سوم

 دستگاه مختصات ثابت و چرخان، معادلات دینامیکی محور دوار در دستگاه مختصات مزبور، روتور نامتقارن چهارم

 برنولی، مدل تیموشینکو، اثرات گشتاور ژیروسکوپی-مدل جفکات، مدل تیر اویلر پنجم

 سازی میرایی داخلی روتورمحوری، مدلاثر نیروی کوریولیس، اثر نیروی  ششم

 سازی ارتعاشات پیچشی، کوپل شدگی ارتعاشات عرضی، پیچشی و محوریمدل هفتم

 های لغزشی با فیلم روغن، انواع روانکاری هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکیسازی یاتاقانمدل هشتم

 پدیده چرخش روغن و شلاق زنی روغنگوه فشاری در یاتاقان، معادله رینولدز، عدد سامرفلد،  نهم

 هاهای یاتاقان لغزشی، محاسبه سختی و میرایی یاتاقان، رفتار غیرخطی یاتاقانانواع طراحی دهم

 تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری روتور، نمودار کمبل، سرعت بحرانی، پاسخ نامیزانی و خمیدگی یازدهم

 پایداری، اوربیت شفتتعیین شکل مودهای ارتعاشی، تحلیل  دوازدهم

 های حل عددی، روش اجزای محدود، روش ماتریس انتقالروش سیزدهم

 های روتور شامل کوپلینگ، آب بند، پره و غیرهسازی المانمدل چهاردهم
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 برخورد روتور و استاتور، ترک در روتور پانزدهم

 یابی در روتورهاهای عیبروش شانزدهم

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم مستمرارزشیابی 

8 0 12 8 

 

 منابع اصلی:
1-J.S.Rao, “Rotor Dynamics”, 2nd edition, New Age International, 1996. 

 

2-A. Muszynska, “Rotordynamics”, CRC Press, 2005. 
 

3-W.J.Chen, “Practical Rotordynamics and Fluid Bearing Design”, Trafford Pub., 2015. 
 

4-J.M.Vance, F.Y. Zeidan, B. Murphy, “Machinery Vibration and Rotordynamics”, John Wiley 

and Sons, 2010. 

 

 منابع کمکی:
5-Arne Vollan, Louis Komzsik, “Computational Techniques of Rotor Dynamics with the Finite 

Element Method”, CRC Press, 2012. 
 

A.D., Dimarogonas, S.A. Paippetis, T.G. Chondros, “Analytical Methods in Rotordynamics”, -6

edition, Springer Science And Business Media, 2013. nd2 
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 دینامیک محاسباتی پیشرفته
Advanced computational dynamics 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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          □:                          دارد سمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 های دینامیکی چند جسمیسازی سیستمسازی و شبیههای مختلف محاسباتی در مدلبررسی تئوری ها و روش
 

 سرفصل درس:

 مقدمه -1

 جبرخطی -2

 سینماتیک -2

 های مختلف معادلات دینامیکیشکل -4

 کار مجازی و دینامیک لاگرانژی -1

 دینامیک اجسام مقید -6

 دینامیک فضایی -7

 های چند جسمیسیستم -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

2 5 10 3 

 

 منابع اصلی:
1- Ahmed A. Shabana, Computational Dynamics, 3rd Edition, Wiley, 2010. 
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 رباتیک ) سینماتیک و دینامیک (
Robotics (Kinematics and dynamics) 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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:

 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

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

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 

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

 دهد.  

 استاتیک و حرکت دیفرانسیلی  -1
DIFFERENTIAL MOTION AND STATIC  

در این بحث می توان زمانی که ربات با محیطی در تماس است تجزیه و تحلیل استاتیکی برای آنالیز ربات را انجام 

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

  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  -7

 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 -2

ت را مورد آنالیز قرارداده تا بتوان فضای کار و تغییر موقعییت و جهت دست تصاویر باینری، از دوربین بالای سر ربا

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

ت ( اسفشار -توسط بینائی ربات و الگوریتمهای هوشمند که بر اساس حس کننده های خارجی ) حس کننده نیرو

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

 تجربی و شبیه سازی  -9

 Mathematica( برنامه نویسی با استفاده از نرم افزار سمبولیک 1

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

 مختلف  آشنایی با ربات آزمایشگاهی و تست نمونه های -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

   - 

 

 منابع اصلی:

 1272آسادا واسلوتابین، تجزیه و تحلیل کنترل ربات ، ترجمه م. حبیب نژاد کواریم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، -1

 .1279، ایران  علم و صنعت م.حبیب نژاد کواریم،دینامیک برداری رباتها، انتشارات دانشگاه-2

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

1222 
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 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار 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.       
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 1روش اجزاء محدود 
Finite Element Method 1 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

و  یسخت سیماتر ،ی و دو بعدیبعد کیدود در حل معادلات دیفرانسیل هدف از این درس آشنایی با فرمولاسیون روش اجزا مح

 ی است. مربوطه و حل چند مثال کاربرد اتیجزئ ریسا
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

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

method 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  اتیجزئ ریو سا یسخت سیماتر ،2درجه  ،یبعد کیلیفرانسیاجزا محدود در حل معادلات د ونیفرمولاس -2

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

 رهیمسائل انتقال حرارت و غ
. حل چند مثال از 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،یسیمباحث الاست
ند ی و ارائه چکاربرد یوتریچند برنامه کامپ یمعرف، لیپتانس یبر روش حداقل انرژ یروش اجزا محدود مبتن یمعرف -7

 پروژه 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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 روشهای اندازه گیری پیشرفته
Advanced measurement methods 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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 از این درس فراگیری تجزیه و تحلیل انواع سیستمها و روشهای اندازه گیری متغیرهای فیزیکی نظیر سرعت، فشار، دما، 

 چگالی، قدرت، تنش، کرنش، جزء گاز، خواص گاز و ثبت داده ها است. 
 

 لب:رئوس مطا

 مبحث ردیف

 مقدمه ای بر معرفی وسائل اندازه گیری، دسته بندی آنها و مشخصه های وسائل اندازه گیری- -1

مقدمه ای بر انواع خطا ها در اندازه گیری های تجربی، عدم قطعیت در پارامتر های اندازه گیری و انتشار عدم  - -2

 قطعیت در پارامترهای مرکب

 تجربی و انجام آزمایشات در فرآیندهای طراحی آیرودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارتجایگاه روش های  - -2

فلسفه انجام آزمایشات در تونل باد به عنوان یکی از متداولترین تجهیزات قابل استفاده در مشخص نمودن ویژگی  - -4

 های سیال

و دامنه کاربرد آن و بررسی تجربیات جهان در حوزه  تقسیم بندی تونل باد از نظر مسیر جریان، رژیم جریان -  -1

 انجام آزمایشات تونل باد

بررسی نکات مهم در طراحی تونل باد، روش طراحی مدل برای انجام آزمایشات تونل باد )نسبت انسداد و سایر  - -6

 پارامترهای مهم(

)یکنواختی جریان، زاویه جریان،   تونل باد بررسی موارد مهم در کالیبراسیون تونل باد و بررسی کیفیت جریان - -7

 لایه مرزی، نشتی جریان(

معرفی توربولانس جریان از دیدگاه تجربی )تعریف توربولانس، اثرات توربولانس، منابع تشکیل دهنده توربولانس،  - -2

 اندازه گیری توربولانس(

 بعد پرکاربردمعرفی نیروهای مهم در جریان سیال و تبیین مفهوم اعداد بی  - -9

 tripped Boundary Layerمحدودیت رینولدز در تونل باد و  - -12

 اندازه گیری دنباله جریان و محاسبه افت ممنتوم - -11
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 روش های آشکارسازی جریان در تونل باد - -12

 اندازه گیری فشار در تونل باد، مانومتر، بارومتر، ترنسدیوسرهای فشار و بردهای آنالوگ به دیجیتال - -12

 )دامنه کاربرد، اصول عملکرد(  سرعت سنج سیم داغ و نحوه عملکرد، روند داده برداری و تحلیل نتایج - -12

 آنمعرفی کاوشگر پنج حفره و اصول عملکرد و نحوه کالیبراسیون  - -14

 ( و اصول عملکرد آنLDAمعرفی دستگاه جریان سنج لیزری ) - -11

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

× × × × 

 

 منابع اصلی:

1-    Instrumentation, Measurement and Analysis, Nakra, B.C., Chaudhry K.K., Tata 

McGraw-Hill, 2004. 

2-    Low-Speed Wind Tunnel Testing, 3rd Edition, Jewel B. Barlow, William H. 

Rae, Alan Pope, John Wiley and Sons, 1999. 

 تونل باد با سرعت پایین، اصول طراحی و کاربرد، دکتر محمدرضا اردکانی    -3
4-    Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Edited By John G. 

Webster, Halit Eren, Published by CRC Press, 2014. 

  

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AJewel+B.+Barlow
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AWilliam+H.+Rae
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AWilliam+H.+Rae
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AAlan+Pope
https://www.routledge.com/search?author=John%20G.%20Webster
https://www.routledge.com/search?author=John%20G.%20Webster
https://www.routledge.com/search?author=Halit%20Eren
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 روشهای تغییرات در مهندسی مکانیک
Variational Methods in mechanical engineering 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد 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:

 در این درس روشهای تغییرات در ریاضیات تشریح شده و کاربرد آن در مبانی مهندسی مکانیک مورد بررسی قرار می گیرد.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 در آنها . طبقه بندی مسائل بهینه سازی و کاربرد روش تغییرات -1

 تاریخچه پیدایش روش های تغییرات. -2

 فرمولاسیون مسائل روشهای تغییرات در هندسه و مکانیک -2

 بهینه سازی مقید و غیرمقید با استفاده از روش تغییرات -4

 لاگرانژ-طریقه وریشن گیری از توابع، معادلات اویلر -1

 متغیر مستقلیا چند  2کاربرد حساب تغییرات در توابع با  -6

 کاربرد روش های تغییرات در استاتیک و دینامیک -7

 لیویل-کاربرد روش های تغییرات در مسائل اشتروم -2

 کاربرد روش های تغییرات در مسائل پایداری -9

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

   - 

 

 منابع اصلی:

1- J. N. Reddy,Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics, 3rd Edition, 

2017.  

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 روشهای انرژی
Energy Methods  

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □دارد              کارگاه:                   

 

 هدف درس:

 هدف از این درس فراگیری روشهای انرژی مسایل مختلف از جمله دینامیک اجسام صلب، قاب های الاستیک، ورق ها و غیره است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 ) تابعی از تابع (تابع و تابعی  -1

 معادله اویلر برای یک تابعی  -2

 حساب تغییرات  -2

 شرایط مرزی اساسی و طبیعی  -4

 تابعی ها با چند متغیر مستقل و یا چند متغییر وابسته  -1

 نقاط مرزی قابل حرکت بر روی یک منحنی  -6

 روابط همیلتونی و انتگرالهای جرکت اول  -7

 تابعی ها با قیود  -2

 تبدیلهای کانونی  -9

 مقدمه ای بر سیستم ها یپیوسته  -12

 روشهای حساب تغییرات مستقیم، ریتز، گلرکین، حداقل مربعات و ... -11

 اصول انرژی در مکانیک سازه ای، مینیمم انرژی پتانسیل، کار مجازی، کاستا گیلیانو، نیروهای مجازی، و ... -12

 در سیستم های دینامیک ، اصل همیلتون و روش ریلی رژیاصول ان -12

 کاربرد های مهندسی -14

 

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 

 رشته: مهندسی مکانیک

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

   - 

 

 منابع اصلی:
1-Applied Calculus of Variations for Engineers, by: Louis Komzsik, 2009. 

2-Energy Principle and  Variations Methods in Applied Mechanics, by: J. N Reddy,2000.   

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 2ریاضیات پیشرفته 
Advanced Mathematics 2 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 
 هدف:

 هدف از این درس فراگیری تبدیلات انتگرالی و کاربردهای آنها و توابع گاما و بسل و لژاندر است. 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تبدیلات انتگرالی و کاربرد آنها در حل معادلات دیفرانسل پاره ای:  -1

 محاسبه معکوس تبدیلات انتگرالی به کمک توابع مختلط -تبدیل فوریه-تبدیل لاپلاس

 توابع خاص و خواص آنها و کاربرد آنها در حل معادلات دیفرانسل پاره ای : 2

 توابع لژاندر–توابع بسل -تابع گاما
 

 ارزیابی:روش 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

   - 

 

 منابع اصلی:

1-“Advanced Calculus for Application”  by Hildebrand.  

2- “ Advanced Engineering Mathematics” by Wylie.  

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 

 رشته: مهندسی مکانیک

 گرایش: طراحی کاربردی 
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 یسیستم های دینامیک
System dynamics 

 

 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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:

 یتحلیل کیفی رفتار سیستم های دینامیک
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

دینامیک خطی و غیر خطی، انواع نقاط متعادل، خطی سازی سیستم معرفی سیستم های دینامیک، سیستم های  -1

 خاص غیر خطی

 پایداری لیاپانوف -پایداری و پاسخ زمانی -تحلیل کیفی سیستم های دینامیکی -2

روش های تشخیص چرخه حدی در  -چرخه های حدی -نگاشت پوانکاره، نواحی تله درسیستم های دینامیکی -2

 روش های تشخیص چرخه حدی سیستم های دینامیک -رخه های حدیچ -سیستم های دینامیکی

کاربردهای سیستم های دینامیکی، ارتعاشات سیستم های میرا، مدل گونه های رقیب، مدل شکار و شکارچی،  -4

 نوسانگروان در پول

، شبه متناوبی پدیده دو شاخگی در سیستم های دینامیک، انواع دو شاخگی در سیستم های دینامیک، رفتار های -1

 آشنایی با پدیده آشوب -سیستم های دینامیک
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 

 منابع اصلی:
1-G.Teschl, Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems. 2004. 

2-N.Berglund, Geometrical theory of Dynamical Systems, 2001. 

3- D. K. Arrow smith and C.M. Place, Dynamical Systems Differential Equations Maps and 

Chaotic Behavior, 1995.     



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 

 رشته: مهندسی مکانیک

 گرایش: طراحی کاربردی 
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 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
Advanced Cad/CAM 

 

 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 
 

 هدف درس:

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

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

به کمک کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر د رفعالیتهای مروری بر مراحل مختلف طراحی و تولید. تعریف طراحی و تولید -1

طراحی و تولید،مبانی ساختار، مبانی داده ها، سیستم عامل،زبانهای برنامه نویسی،  مختلف در فعالیتهای مختلف

 مین فرم،مینی کامپیوتر ومایکرو کامپیوترها

 کمک کامپیوترمدل سازی هندسی به  -2

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

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

  NURBS( منحنی های 

معرفی سیتم های خیره و هوش مصنوعی در طراحی و تولید سنسورهای پیشرفته در ماشین ابزار برای پیگیری  -1

 هنگام ماشین 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  -7

 worksSolidدر نرم افزار   Microsoft visual#  workبرنامه نویسی کاربردیبه  -2

 mode frontier در نرم افزار   CAMو  CADبهینه سازی خودکاربا اتصال نرم افزارهای  -9

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

     

 

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



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 

 رشته: مهندسی مکانیک
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 طراحی اجزاء پیشرفته
Advanced Machine design 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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:

ی نیز مورد بررس روش تولید، مسایل ارتعاشی و خزش گذاری در طراحی قطعات مکانیکی، اثردر این درس علاوه بر اثر نوع مواد و بار

مان آشنا می شوند. در پایان بهینه سازی در مراحل آلDINقرار می گیرد. همچنین دانشجویان با یک استاندارد بین اللملی مانند

 گردد.طراحی قطعات معرفی می 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تنش های مرکب  -1

 تحلیل تنش و طراحی اجزا مکانیکی به صورت سه بعدی  -2

 انتخاب مواد  -2

 مسایل ساخت -4

 طراحی یک ماشین ساده  و بررسی اثر روش تولید برقیمت و کیفیت -1

 طراحی ارتعاشی قطعات -6

 طراحی بر مبنای خزش وخستگی -7

 DINآشنایی با یک استانداردبین اللملی مانند -2

 کاربرد رایانه در طراحی قطعات  -9

 کاربرد رایانه در بهینه سازی قطعات  -12

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    

 



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 منابع اصلی:

1-E.Zahavi, V. Torbilo , “Fatigue Design: Life Expectancy of Machine Parts”, Solomon Press, 

1996.  

2-D.G, Ullman, “The Mechanical Design Proses ”. Third Edition, McGraw – Hill, 2003. 

3-J.E.Shigley, C. R . Mischke, “Mechanical Engineering Design “, Tata McGraw – Hill, 8 

Edition 2008. 

4- DIN Standard Documentation, Springer Verlag, 2009. 

 

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 طراحی بهینه 
Optimal Design 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  اد ساعتتعد تعداد واحد 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:

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

 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  -1

 خواص مکانیکی مواد  -6

 آمار درضزیب اطمینان و طبیعت آماری بارحقیقی  -7

 آشنایی با طرح بهینه قطعات مکانیکی -2

 معادله اولیه طرح  -9

 معادله جنبی و معادله حد  -12

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

 تیرها و محور تحت بارگذاری مرکبطراحی بهینه  12

 طراحی بهینه چرخ دنده ها و بررسی چند مثال    -12

 

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 

 رشته: مهندسی مکانیک

 گرایش: طراحی کاربردی 
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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. 

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 طراحی مکانیزم های پیشرفته
Advanced mechanism design 

 

 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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:

در این درس دانشجویان ضمن بررسی سینماتیک و سینتیک مکانیزم های مختلف صفحه ای و فضایی چند درجه آزادی، روش 

 های طراحی مکانیزم را فرا می گیرند.
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مروری بر مکانیزم های چهار میله ای، مکانیزم  پیرو بادامک، زنجیره سینماتیکی، مکانیزم های معادل  -1

سینماتیکی حرکت های صفحه ای و فضایی، سرعت نسبی، مرکزآنی سرعت، قطب و گرانیگاه، شتاب، شتاب آنالیز  -2

 نسبی و کوریولس

 چبیشف و تعمیم یافته آن -ی روبرت، تئورمنحنی های پیوند دهندهنقاط چهار میله ای -3

 ساواری و مکعب منحنی ایست، دایره عطف  -معادله اولر -8

روشهای جبری تحلیل مکانیزم ها با استفاده از اعداد مختلط، تحلیل سرعت و شتاب، تحلیل منحنی پیونددهنده  -5

 پنج نقطه دقت
فضایی، روش ماتریس، تحلیل مکانیزم چهارکره ای، تحلیل مکانیزم دو کره و دو لو لای، مولد  آنالیز مکانیزم های -6

 تابع برای توابع متقارن

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

   -- 

 

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 منابع اصلی:
-L.W. Tsai, Mechanism Design: Enumeration of Kinematic Structures According to Function, 

CRC Press, 2000.                                                                                                                       

- H. D. Eckhardt, Kinematic Design of Machines and Mechanisms, McGraw- HILL     

Professional, 1998.       

-C .H. Chiang, Kinematics and Design Design of   Plantar Mechanisms, Krieger Publishing 

Company, 2000. 

-A. G .Erdman, G. N. Sandor, S. Kota , Mechanism Design Analysis and Synthesis Prentice, 

2003.  
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 کنترل بهینه
Optimal control 

 

 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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:

 آشنایی با روش های طراحی کنترل بهینه بدون قید، برای سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 کنترل بهینه سیستم های زمان پیوسته: -1

 LQحل کنترل بهینه بدون قید با استفاده از حساب تغیرات، تنظیم کننده و تعقیب کننده 

 زمان پیوسته با قید:کنترل بهینه سیستم های  -2

اصل پونتریگن، کنترل با حداقل زمان،کنترل با حد اقل تلاش، کنترل باحداقل انرژی و زمان، حل بهینه در حالتهای 

 تکین

 

 حل عددی کنترل بهینه: -2

 ، گسسته سازی معادلات سیستم و تابع هزینهDLQتنظیم کننده و تعقیب کننده 

 حل عددی کنترل بهینه: -4

 TPBVPدترین فرود برای حل روش شدی

 ، کنترل با قیدHJBکنترل بهینه با برنامه ریزی پویا: سیستم های زمان گسسته و زمان پیوسته، معادل -1

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

× × × × 
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 منابع اصلی:
ed.,  Wiley 1996.  ndF.L.Lewis, Optimal Control, 2-1 

2-D.E. Kirk, Optimal Control Theory, Prentice – Hall, 2004. 

3-Optimization Toolbox for With MATLAB, The Math Work Inc., 2002. 
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 کنترل تطبیقی
Adaptive Control 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 کنترل خودکار پیشرفته کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

  * 3 0 0 84 0 0 

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

 ندارد                               □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد                                  □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد                               □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

در این درس با تاکید بر فضای حالت به طراحی کنترلر تطبیقی پرداخته می شود. خطی سازی پسخوری، تحلیل پایداری لیاپانوف، 

 پارامترسازی خطی، تنظیم قانون تطبیق و شناسایی پارامترها نیز بررسی خواهند شد.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 روشهای کنترل تطبیقیمروری بر تاریخچه کنترل، معرفی انواع  1

 تئوری پایداری لیاپانوف و لم باربالت 2

 خطی سازی پسخوری  2

 روش کنترل تطبیقی مدل مرجع 4

 پارامترسازی خطی 1

 قانون کنترل و قانون تطبیق 6

 روش کنترل تطبیقی خود تنظیم 7

 کنترل تطبیقی مقاوم لغزشی 2

 شناسایی پارامترها 9

 ترکیبیکنترل تطبیقی  12

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

* * * * 
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 منابع اصلی:
1- Adaptive ControlBy: K. J. Astrom, B. Wittenmark 

2- Applied Nonlinear ControlBy: J. J. E. Slotine, W. Li 

3- Adaptive Control SystemsBy: G. Feng, R. Lozano 
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 کنترل پیشرفته
Advanced automatic control 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

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

  * 3 0 0 84 0 0 

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

 ندارد                               □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد                                  □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد                               □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

در این درس با تاکید بر فضای حالت خطی به مدل سازی سیستمها و طراحی کنترلر پسخور برای آنها پرداخته می شود. طراحی 

 تحلیل پایداری نیز بررسی خواهند شد.رؤیتگر، رفع اغتشاش و دنباله روی مسیر، کنترل بهینه و 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مروری بر کنترل کلاسیک، تابع تبدیل، روش مکان هندسی ریشه ها، روش پاسخ فرکانسی 1

 معرفی فضای حالت و مدل سازی سیستمها در فضای حالت، خطی سازی سیستمهای غیرخطی 2

 تئوریهای تحقق، قطری کردنارتباط بین تابع تبدیل و فضای حالت خطی،  2

 روشهای تعیین ماتریس انتقال حالت 4

 کنترل پذیری و رؤیت پذیری 1

 طراحی کنترلر پسخور حالت کامل 6

 طراحی رؤیتگر مرتبه کامل و مرتبه کاهش یافته 7

 اغتشاش و دنباله روی مسیر 2

 LQRکنترل بهینه، رگولاتور خطی درجه دوم  9

 تئوری لیاپانوف تحلیل پایداری با 12

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

* * * * 
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 منابع اصلی:
1- Control System Design, An Introduction to State-Space MethodsBy: B. Friedland 

2- Linear SystemsBy: T. Kailath 

3- Modern Control SystemsBy: R.C. Dorf, H. Bishop 

 کنترل مدرن  تألیف: علی خاکی صدیق اصول -4
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 کنترل سیستمهای چند متغیره
Multivariable Systems Control 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 کنترل خودکار پیشرفته کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

  * 3 0 0 84 0 0 

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

 ندارد                               □دارد            آزمایشگاه:                ندارد                                  □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد                               □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

در این درس به طراحی کنترلر در یک سیستم چندورودی و چندخروجی پرداخته می شود. مبانی ریاضی ماتریسی، قطبها و 

صفرهای چندمتغیره، سیستمهای چندمتغیره در فضای حالت، محدودیتهای عملکردی و تئوری پسخور کمی نیز بررسی خواهند 

 شد.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 قضایای جبر ماتریسی، چندجمله ایها و ماتریسهای چندجمله ای و تحقق 1

 طراحی پسخور یک حلقه ای، بررسی محدودیتهای عملکردی 2

 MFD، تشریح SMMقطبها و صفرهای سیستمهای چندمتغیره، شکل  2

 سیستمهای چندمتغیره در فضای حالت 4

 SVDکاهش مرتبه با استفاده از تجزیه مقادیر تکین  1

 عملکرد مقاوم سیستمهای کنترل چندمتغیره، بهره های اصلی، نورم ها 6

 نایکوئیستطراحی کنترلر، بستن ترتیبی حلقه ها، روش آرایه های  7

 NMP، فرآیندهای غیرکمینه فاز LQGطراحی کنترلر با روش  2

 QFTتئوری پسخور کمی  9

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

* * * * 
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 منابع اصلی:
1- Multivariable Control DesignBy: J. M. Maciejowski 

2- Multivariable Systems, Theory and DesignBy: N. Munro, R. V. Patel 

 تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل چندمتغیرهتألیف: علی خاکی صدیق -3
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 کنترل غیر خطی
Nonlinear control 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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:
 های غیرخطیبررسی پایداری و کنترل سیستم

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 فصل اول مقدمه: -1

ویژگی های سیستمهای غیر خطی) تعدد نقاط تعادل، رفتار نامحدود در زمان محدود، تعددفرکانسهای  خروجی به 

 ازاء، فرکانس منفرد ورودی، عدم خاصیت جمع پذیری، پدیده پرش، پدیده آشوب، پدیده سیکل حدی(

 کاربردهای سیستم های غیر خطی  در کنترل)کنترل بهینه، کنترل تطبیقی، کنترل مورد لغزشی،و....( -

 فصل دوم:حل تحلیلی معادلات دیفرانسیلی غیر خطی  -2

شامل روشن ایزوکلاین، زوش مقطعی کالمن، روش  2یستمهای غیر خطی رسته آنالیز صفحه فاز )روشهای تحلیل س

 دلتا،روش پرتوربیشن( 

) تعمیم روشهای , Qualitative analysis of nonlinear systems   تحلیل کیفی سیستمهای غیری خطی

 آنالیز صفحه فاز به سیستم های غیر خطی با رسته های بالاتر(

 های غیر خطی فصل سوم: نوسان سیستم -3

سیکل حدی)تعاریف، شرط وجود، تحلیل(. روش تابع توصیفی و شرط وجود سیکل حدی د رکنترل سیستم های 

 خطی با کنترل کننده های  غیر خطی، تحلیل پایداری این سیستمها
 فصل چهارم:کنترل پذیری و مشاهده پذیری سیستم های غیر خطی -8

 شامل تعاریف، روشها، تحلیل
 پنجم: پایداری سیستم های غیر خطیفصل  -5

قضایای لیاپانوف، معیارها در میدان فرکانسی ) معیار پایاف معیار دایره(. قضایای مجموعه های نامتغیر، قضیه بهره 

 های کوچک، پایداری سیکلهای حدی، فراپایداری پایاف
 فصل ششم: خطی سازی فید بک -6
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 رشته: مهندسی مکانیک

 گرایش: طراحی کاربردی 

 

62 

 

 (SDRF« )اتی وابسته به حالتمعادلات ریک» قصل هفتم: کنترل با روش  -7

 فصل هشتم: کنترل با روش مود لغزشی -4

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

× × × × 

 

 منابع اصلی:
1-Soltine, JJ., and Li. W. p., Applied Nonlinear Control, Prentice – Hall, 1991. 

2-Khalil, H.,   Nonlinear   systems, 3nd Ed., Macmillan, 2002. 

3-Song, B., and Hedrick, J.K,. Dynamic Surface Control of Uncertain Nonlinear Systems.  

4-Isidori, A,. Nonlinear Control   Systems, 2nd Ed,. Springer, 1989. 

5-Nijmer Van der Schaft,   Nonlinear Dynamical Control   Systems  , 1989. 

5-Guckenheimer and Holmes,   Nonlinear Oscillation, Dynamical Systems and Bifurcation of 

vector Fields, Springer –Verlag, 1983. 
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 کنترل مقاوم
Robust control 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

      84   

 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 کنترلی تضمین کننده پایداری و کارآیی سیستم حلقه بسته با وجود عدم قطعیت ها 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 نرم سیگنال ها و سیستم ها  -1

 پایداری داخلی، رد گیری مجانبی و کارآیی -2

 پایداری مقاوم و کارآیی مقاوم  -2

 پایدارسازی  -4

 محدودیتهای طراحی  -1

 شکل دادن حلقه  -6

 و کارآیی مقاومطراحی برای پایداری -7

 نامساوی های ماتریسی خطی در کنترل مقاوم  -2

  Qftو  ∞Hآشنایی با  -9

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 منابع اصلی:

1-J.C.Doyle,B.A.Francis and A.R. Tannenbaum, Feedback Control Theory, Dover Pub,. 2009. 

2-K.Zhou and J.C Doyle, Essentials of Robust Control ,Prentice – Hall,1997. 

3-S.Boyd, L. EL Ghaoui, and E. Freon, Lincar   Matrix Inequalities in System and Control 

Theory, SIAM, 1997. 

4-G. E. Dullerud and F.Paganini, A Course in Course in RobustControl Theory: A Convex 

Approach. Springer, 2010.    
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 محاسبات عددی پیشرفته

Advanced Numerical Calculations 
 

 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

      84   

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

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

  ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 آشنایی با انواع الگوریتم های محاسبات عددی پیشرفته در حل مسائل مهندسی مکانیک

 

 :1رئوس مطالب

 مبحث ردیف

 مقدمه ای بر سری تیلور و اختاف محدود 1فصل  -1

سری تیلور ، اختاف های محدود پیشرو و پسرو با دقت های مرتبه بالا، اختاف های  مرکزی ، روش های مختلف 

 مشتقاتگسسته سازی 

 فصل دوبرون یابی و میان یابی  -2

مقدمه، میانیابی با روش تیوتن، گریگوری، میانیابی با روش اختلاف مرکزی، میانیابی با فواصل غیر مساوی، چند 

جمله ها ی لانگراژ، میانیابی چپیچف، چند جمله ای های لانگراژ میانیابی چپیچف چند جمله ای های  چپیچف، 

 توابع مرتبه سه، برونیابیمیانیابی  با 

 

 ریشه معادلات  2فصل  -2

تفاده رافسون، اس –رافسون، بهبودروش نیوتن  -ریشه معادلات  با روش تقسیم فاصله ریشه معادلات با روش نیوتن

رافسون، تعیین ریشه ها با میانیابی معکوس، روش های خاص برای تعیین  –از اختلاف بجای مشتق در روش نیوتن 

 ای چند جمله ایریشه ه

 حل هم زمان معادات جبری خطی و ماتریس معکوس -4

جردن، ماتریسها تحت شرایط نادرست و مجموعه  –عملیات مربوط به ماتریسها، حذف گوسی، حذف گوس 

  Relaxationسیدل و مفهوم  -معادلات، روش تکراری گوس، 

 تقریب توابع پیوسته با روش چپیچف انطباق منحنی بر نقاط مجزا با روش حداقل مربعات، 1فصل  -1

 انتگرال عددی -6

                                                 
 به تعداد لازم سطر اضافه شود.1
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 مقدمه انتگرال توابع با روش ذوزنقه، روش سیسمون، روش گوس، انتگرال چند گانه، انتگرال توابع با حدود نامعین 

 حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی 7فصل  -7

کوتا، روش های پیشگو  –مقدمه، مسائل با مقادیر اولیه، روش اویلر، خطای قطع، همگرایی و پایداریی، روش رانج 

 تصحیح، حل همزمان دسته معادلات دیفرانسیل معمولی، مسائل با مقادیرمرزی 

 بردارها و مقادیر ویژه ماریس 2فصل  -2

نی، تشابه و تغییر شکل های متعامد، روش ژاکوبی ، روش توا HX= CXبه  AX= CBXمقدمه، تبدیل مسائل  

 ، مقادیر ویژه ماتریس های غیر قرینه QLالگوریتم  qrو  LR، الگوریتم های   Householderروش 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

     

 

 منابع اصلی:
1-Advanced Numerical Calculations, A. P. Borcsi, R. J. Schmidt, 6th Edition, John Wiley, 2003. 

2- Advanced Strength and Applied Stress Analysis, R. G. Budynas McGraw Hill,1999       
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 مقاومت مصالح پیشرفته
Advanced material strength 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس فراگیری مباحث متنوعی از مقاومت مصالح در حالات مختلف بارگذاری و روابط حاکم بر آنهاست. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 ی بستر الاستیک:ورتیر بر -1

تیر  -تیر بی نهایت بر روی بستر الاستیک تحت بار گسترده  -تیر بی نهایت بر روی بستر الاستیک تحت بار متمرکز 

 تیر نیمه بی نهایت تحت نیرو لنگر در مچاورت انتها  –بی نهایت بر روی بستر الاستیک تخت نیرو و لنگر انتهایی 

 تغییر شکل عرضی ورقها و پوسته ها : -2

ورقها شرایط مرزی -درجابجایی های کوچک     معادلات تعادل ورقها -تغییر مکان درورق های نازک   روابط کرنش

تغییر شکل عرضی ورقهای دایره ای  تحت بار  -تغییر شکل عرضی ورقهای مستطیلی تحت بار گسترده و متمرکز –

 تنشهای غشایی در پوسته های جدار نازک  –گسترده و متمرکز 

 تمرکز تنش: -2

سوراخ دایره ای یا بیضی در صفحه بی نهایت، ترک در ورق حفره  –الاستیسیتهبر پایه نظریه  ضرایب تمرکز تنش

تنش بر پایه روش های ضرایب تمرکز  –های  بیضوی ، شیار ها و سوراخ ها، بارگذاری تک محوری و ترکیبی 

 ذاری ایستا و تکراری ، کرنش سنج، ضرایب تمرکز تنش موثر تحت بارگالاستیسیتهتجربی: فتو 

 

 خزش: -4

 غیر فلزات خزش–فلزات در بارگذاری چند محوری  خزش –خزش فلزات تحت بار تک محوری  ،منحنی خزش

 تنشهای تماسی: -1

تماس نقطه ای دو جسم  –تنشهای اصلی و برشی حد اکثر در محل تماس  –هندسه سطح تماس پس از بارگذاری 

 تماس خطی دو جسم –

 مکانیک شکست : -6
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 گسترش ترک و ضریب شدت تنش –ترک های ساکن  –شکست و معیارهای  تخریب 

 خستگی: -7

 بارگذاری با دامنه متغییر  –محاسبه عمر خستگی  -قوانین رشد ترک در خستگی

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    - 

 

 منابع اصلی:

Edition, John Wiley, 2003. thMechanics of Materials, A. P. Borcsi, R. J. Schmidt, 6Advanced -1 

2- Advanced Strength and Applied Stress Analysis, R. G. Budynas McGraw Hill,1999        
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 کیمکاترون
Mechatronics 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه/جبرانی

  × 3   58   

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

 □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

 شیناصول کار و برنامه ریزی ریز پردازنده های به زبان ما آشنایی با -4

 آشنایی با اندازه گیری موقیعیت، سرعت،درک همجواری، دما، کرنش، شتاب، دبی سیال و غیره -1

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

 آشنایی با عملگرهای هیدرولیکی، نیوماتیک و مدارهای کنترلی آنها -7

 انجام پروژه های عملی -2

 

 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. 
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4-Robert Bateson, Control Systems Technology, Prentice 

Hall,2002.  
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 مکانیک نانوساختارها
Mechanics of nano structures 

 

 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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:

 ها در مقیاس میکرو و نانوسازی و تحلیل مقاومتی و حرارتی سیستممدل
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 بر میکرو و نانو فناوریمقدمه ای  -1

 مفاهیم و قوانین مقیاس بندی و ریزساختاری

 مدلسازی محرکه های قابل استفاده در سیستم های میکرو و نانو

 مدلسازی سیستمهای الاستیک نانو

 الکترواستاتیک –مدلسازی سیستم های کوپله الاستیک 

 میکرو/نانو سیستم های با رانش حرارتی
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

× × × × 

 

 منابع اصلی:
1. John A. Pelesko, David H. Bernstein, Modelling MEMS and NEMS, CRC Press, 2003 

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 

 رشته: مهندسی مکانیک

 گرایش: طراحی کاربردی 

 

72 

 

 مکانیک شکست 

Fracture mechanics 
 

 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس فراگیری معیارهای شکست و بیان معادلات حاکم بر این پدیده است. 

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 معیار های رشد ترک -ضریب شدت تنش و روش های محاسبه آن -مد های شکست-معیار ایروین -معیار گریقیث 1

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    ----- 

 

 منابع اصلی:

Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications. By:Anderson.CRC Press,1995-1 
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 مکانیک ضربه
Impact mechanics 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 در حالات مختلف می باشد.  برخورد دو جسم هدف از این درس بیان تئوری
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تئوری کلاسیک ضربه -1

 جسم صلب با حرکت سه بعدی توام انتقالی و دورانیبرخورد دو  -2

 برخورد دو جسم صلب در حرکت صفحه ای  -2

 فشار مابین دو جسم کروی در تماس  -4

 تئوری برخورد دو جسم کروی درحالت کلی -1

 تئوری برخورد دهرتز -6

 (Andrewsپلاستیک)  -تئوری برخورد الاستیک -7

 ویسکو الاستیکتئوری برخورد برای اجسام  -2

 روشهای محاسباتی -9

 جنبه های ارتعاشی ضربه  -12

 انتشار پالس د رمیله ها  -11

 توصیف نیرو و پیوستگی سرعت -12

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    ----- 
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 منابع اصلی:

1-W. J. Strong Impact Mechanics, Cambridge University Press, 2004. 

2-Wemer Goldsmith,  Impact The theory and Physical behavior of Colliding Solids, dover 

Publications, 2001. 
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 1 وستهیپ یها طیمح کیمکان
Continuum Mechanics 1 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار 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 

 لاگرانژی، ژاکوبین، معادلات سازگاری.

-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.

نون قانون بقای جرم، قانون بقای اندازه حرکت خطی، قانون بقای اندازه حرکت زاویه ای، قانون بقای انرژی، قا -4

 نامعادله انتروپی.

 تئوری انتقال رینولدز، قضیه گرین و دیورژانس، حجم کنترل، قوانین بقا به فرم انتگرالی. -1

 معادلات متشکله مواد همسانگرد و ناهمسانگرد. -6

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    ----- 

 

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 

 رشته: مهندسی مکانیک

 گرایش: طراحی کاربردی 

 

77 

 

 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 

Ed., Cambridge University, Press, 2008. 

5-O. Gonzalez and A.M. Sturt, A First Course in Continuum Mechanics, Cambridge 

UniversityPress, 2008 

6- Eduardo W. V. Chaves, Notes on Continuum Mechanics, Springer Netherlands 2013. 
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 2مکانیک محیط های پیوسته 
Continuum Mechanics 2 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس بیان معادلات محیط های پیوسته در حالات مختلف است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

های عینی، معادله متشکله ، میدان های تانسوری عینی، مولفه های تانسوری در دو مرجع، مشتق مادی تانسوری  -1

 تغییر شکل نسبت به هیئات مرجع ثابت و جاری، مشتق هم چرخش، مشتق هم رفتی

اصول کلی تئوری ساختاری، به کارگیری قانون دوم ترمو دینامیک د راستخراج معادلات  متشکله، تقارن مادی،  -2

 گروه ههای تقارن، همسانگردی، تغییر هیئت مرجع، گروه بندی مواد ساده 

 دولدرویربولین، مدلهای سیال هم چرخش، مدل سیال ا –مدل های سیال پیشرفته، مدل سیالات استوکسی ورینر  -2

معادلات محیط پیوسته در دستگاه مختصات منحنی، معیارهای تنش و کرنش، نرخ های تغییر شکل، کرنش و  -4

 چرخش، مشتقات همرفتی تانسورها 

 مولفهه ای تنش فیزیکی، معادلات پایه در الاسیتیسیته، معادلات پایه در سیالات  -1

ردش اول یک تابع در توصیف مادی و فضایی، اصل کار مجازی، در اصول وردشی، تغییر مکان مجازی، وردش ها، و -6

 مختصات مادی و فضایی  

 اصل انرژی پتانسیل ایستا، خطی سازی اصل کار مجازی، اصول وردشی دو میدانی و سه میدانی -7

 

 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,4thEdition 

Butterworth – Heinemann, 2010. 

2-F.Irgens, Continuum Mechanics, Springer, 2008.         

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 

 رشته: مهندسی مکانیک

 گرایش: طراحی کاربردی 

 

22 

 

 الاستیسیتهسکویو
Viscoelasticity 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 و روابط حاکم بر آنهاست.  الاستیسیته سکویوهدف از این درس بیان انواع مدل های 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

، سیال ماسکولو جامد کلوین، وادادگی خزشی، مدول آسایشمعادلات انتگرال و الاستیسیتهسکویومقدمه، مدل های   -1

انتگرال مورثیتیرهای ویسکو الاستیک، معادله دیفرانسیلی شیرهای ویسکو الاستیک، تیرهای ویسکو الاستیک 

ل از دو جنس، حل معادلات انتگرال، ارتعاشات اجسام ویسکو الاستیک، وادادگی مختلط، روابط بین وادادگی کمتش

ها سیستم یک درجه آزادی، ارتعاش اجباری، میله ویسکو الاستیک تحت تاثیر ضربه محوری، کمانش ستون ویسکو 

ی ، اصل ن ویسکو الاستیک، تنش یک بعدخطی در سه بعد: تحلیل تنش و کرنش، قانو الاستیسیتهالاستیک، ویسکو 

 مسائل دینامیکی. .ارتباطمسائل 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    ----- 

 

 منابع اصلی:

1-“Viscoelasticity “. By WFLUGGF .Stanford university. Blaisdell Co.  

2-The theory of Viscoelasticity. By D. R. Bland. 
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 هیدرودینامیک روغنکاری 
LubricationHydrodynamics 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           دارد                    :      سمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 یاتاقانها و بیان روابط حاکم بر آنهاست. هدف از این درس فراگیری روانکاری 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 انواع روانکاری و طبقه بندی یاتاقان ها  -1

 معادله تعمیمی رینولدز

 روانکاری هیدرودینامیکی

 هیدرودینامیکی یاتاقان های ژورنال )یاتاقان های طویل، کوتاه و محدود(روانکاری 

 روانکاری هیدرودینامیکی یاتاقان های کشویی

 یاتاقان های فیلم فشرده هیدرودینامیکی

 روانکاری هیدرواستاتیکی

 یاتاقان های گازی هیدرودینامیکی

 راه حل های عددی
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    ----- 
 

 منابع اصلی:
1- Fundamentals of Fluid Film Lubrication, Bernad J. Hamrak 

 مبانی روانکاری فیلم سیال، برنارد ج همراک، ترجمه: دکتر اصغر برادران رحیمی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد -2

 اسلامیان، دانشگاه تبریزاصول طراحی یاتاقان و روانکاری، مولف: دکتر مصطفی  -2

  یاتاقان و روانکاری، مولفین: جوزف ای شیگلی، چارلز آر میشک، ترجمه: دکتر قاسم حیدری نژاد -4
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 شکل دهی فلزات

Metal Forming  
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   3   84   

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

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

 □ندارد           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف آشنایی با فرآیندهای مختلف شکل دهی حجیم فلزات است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

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

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

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

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

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

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

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

 قابلیت شکل گیری

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    ----- 

 

 منابع اصلی:
1-Mecanidal Metallurgy., by :G. E. Diter ,Pub, McGraw 
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 روش اجزاء مرزی
Boundary elements method 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
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   3   84   

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

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

 □ندارد           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس حل مسائل متنوع مکانیکی به روش اجزاء مرزی است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 رروشهای باقیمانده های وزنیهوم تابع گرین و استفاده از آن دمف -1

 مقایسه مفهموم اجزاء مرزی و اجزاء محدود -2

 مفهوم فرمول بندی مستقیم و غیر مستقیم انتگرال مرزی  -2

 دو بعدی و سه بعدی و حل آن بر اساس فرمول بند ی مستقیم و غیر مستقیم الاستیسیتهتابع گرین مسائل  -4

 حل مسائل دارای گوشه های تیز به کمک اجزاء مرزی  -1

 ی و زمانی به کمک اجزاء مرزیحل مسائل الاستواستاتیک و الا ستودینامیک درحوزه فرکانس -6

 حل مسائل خمش صفحات و تعیین مقادیر ویژه آنها  -7

 حل مسائل متنوع مکانیکی به روش اجزاء مرزی -2

 کاربرد روش اجزاء مرزیدر حل مسائل الاستو پلاستیک  -9

 ترکیب روش اجزاء مرزی و اجزاء محدود و فرمول بندی آنها  -12
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    ----- 
 

 منابع اصلی:
1-J. Moran, An Introduction to theoretical and Computational aerodynamics, Courier 

Corporation , 1984. 

2- C.A brebiba ,J. Dominguez, Boundary elements: an introductory course, WIT Press 1996.    
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 شرفتهیمواد مرکب پ کیمکان
Advanced composite mechanics 
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 ندارد           □سفر علمی:                          دارد  ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

 □ندارد           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این دروس آشنایی با اصول طراحی در استفاده از مواد مرکب است. 
 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

 قانون هوک تعمیم یافته -1

 ساختاری سه بعدی مواد مرکب در جهتهای اصلی مادهقانون -

 قانون ساختاری جهتهای غیر اصلی ماده -

 ثابتهای مهندسی در جهتهای اصلی ماده و غیر اصلی ماده -

 اثر دما در قانون ساختاری سه بعدی مواد مرکب -
 مسائل تنش صفحه ای -2

 قانون ساختاری دو بعدی مواد مرکب و اثر دما -

 معادلات تعادل در مختصات متفاوت و روابط کرنش و جابجایی  -

 رابطه سازگاری -

 حل مسائل متفاوت با فرض تنش صفخه ای -

 صفحه های شبه ایزو تروپ و حل مسائل مرتبط با آنها -

 تمرکز تنش در صفحه های شبه ایزوتروپ -

 ارتباط بین مسائل تنش صفحه ای ایزوتروپ -

 ای کامپیوزیتی پدیده های لایه مرزی در ورقه -2

 برای ورق های متفاوت کامپیوزیتی و پدیده لایه مرزی  الاستیسیتهفرمول بندی  -

 حل مسائل متفاوت کششی و خمشی  -

 بررسی و حل مسائل مرتبط با پدیده لایه مرزی با استفاده از تئوری لایه گون -
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 بررسی مسائل پوسته های کامپیوزیتی -4
تئوری مرتبه  و الاستیسیتهبررسی مسائل کششی  و پیچشی استوانه های کامپیوزیتی تحت فشار و دما طبق تئوری  -

 اول برشی

 الاستیسیتهبررسی مسائل مایکرو مکانیک مواد مرکب طبق تئوری  -

ایه ئوری لو ت الاستیسیتهکامپیوزیتی طبق تئوری بررسی و حل مسائل مرتبط با لایه مرزی در پوسته های   -

 گون پوسته ها

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    ----- 

 

 منابع اصلی:

 

1-Mechnices of Fibrotic, T, Herakovich   

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 هوشمند یسازه ها کیمکان
Intelligent structural mechanics 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد
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   3   84   

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

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

 □ندارد           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس آموزش اصول طراحی در طراحی سازه هایی است که از مواد هوشمند در آنها استفاده شده است. 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه: -1

تعریف موادپیشرفته و  هوشمند ، مفاهیم مواد هوشمند د رکاربردها ،خواص اولیه مواد، گروههای مواد مختلف مواد 

 د رکاربردهای متعدد هوشمندهوشمند، سازه های 
 مواد پیزو الکتریک : -2

خواص مواد پیزو الکتریک، اثر متقابل سازه ها و عملگرها، حرکت طولی میله ها ، خمش تیرهای هوشمند، محرکه 

مکانیکی، روش های انرژی، تئوری صفحات،  –های هارمونیک، بارگذاری ضر به ای ، کوپله معادلات الکتریکی 

 حه هوشمند با پیزو، صفخات کامپیوزیتی ازالیاف پیزوارتعاشات صف
 آلیاژهای حافظه دار: -2

مقدمه،  خواص آلیاژهای حافظه دار، مدل سازی اساسی آلیاژهای حافظه دار، کنترل ارتعاشات، اساس تحلیل برای 

افظه دار، تحللی طراحی  و آنالیز تیرها و صفحات با آلیاژهای حافظه دار، صفحات کامپیوزیتی با آلیاژهای ح

 ارتعاشات وضربه بر روی صفحات  هوشمند ترکیبی، وصله های هوشمند 
 سیالات با متغییرها ی تغییر شکلی الکتریکی و مغناطیسی: -4

مقدمه، مکانیزم و خواص ترکیب و رفتار سیالات، مدل های ریاضی، مبرا کننده ها، ارتعاشات صفحات ساندویچی 

 هوشمند، با هسته سیالات الکتریکی و مغناطیسی  
 مواد خواص تابع: -1

 مقدمه: تعاریف و بسته بندی مواد )(، پاسخ ترمو مکانیکالیکی، مدل های ریاضی برا ی تحلیل )(
 جذب کننده های ارتعاشی: -6

 مقدمه، جاذبه های میرا کننده ارتعاشی، جاذب های ارتعاشی ژیروسکوپی، جاذبهای ارتعاشی فعال 
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 نانو و ممز : -7

مقدمه، سازه های نانو، نانوکامپوزیت ها، نانو تیوب های کربنی، خواص سازه های طبیعی، طراحی سازه های با مواد 

 زیست حیاتی، 
 زه ها:کنترل سا -2

 مدل سازی سازه ها برای کنترل، مجموعه های با حسگرها
 سازه های خود ترمیم: -9

 مقدمه، تعاریف و دسته بندی مواد، مدل های ریاضی برای تحلیل 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    ----- 

 

 منابع اصلی:

1-Michell Adidington, Daniel Schodek, Smart Materials   and New Technology, Elsevier,2005. 

2- A. V .Srinivasan, D . Michael Mc Farmland.Smart Structure  ,analysis and  Design 

,Cambridge university of Press,uk,2001.     
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 طراحی مخازن تحت فشار
Pressure vessel design 
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 ندارد           □سفر علمی:                          دارد  ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

 □ندارد           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 اصول طراحی مخازن تحت فشار داخلی و خارجی و بررسی روابط حاکم بر تنش و کرنش آنهاست. هدف از ارائه درس فراگیری 
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تنشهای غشایی درپوسته های مدور تحت فشار  -1

 تنشهای ناپیوستگی د رمحل اتصال پوسته های تحت فشار  -2

 مخازن جدار ضخیم استوانه ای و کروی  -2

 حرارتی در مخازن تحت فشار تنشهای -4

 تحت فشار خارجی بر اساس کد  طراحی مخازن و درپوشها -1

 تحت فشارطراحی پایه های مخازن  -6

 تحت فشار و تقویت آنها مجراهای روی مخازن  -7

 مواد و روشهای ساخت -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    ----- 

 

 منابع اصلی:

1-Theory and   Design of Pressure Vessels, J. F. Harvey, 1985. 

ed. 1991.     ndPressure Vessel Design Hand book, H.H.Bendar, 2 -2 
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 2 الاستیسیته

Elasticity 2 
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 ندارد           □سفر علمی:                          دارد  ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

 ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد  ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

 □ندارد           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس فراگیری معالات حاکم بر محدوده الاستیک در حالات مختلف بارگذاری است. 
 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

1- Basic Elasticity  

2- Two- Dynamical  Problems in  Elasticity 

3- Stress Function  

4- Bending of Beams 

5- Torsion  

6- Energy methods 

7- Thin Pleats   

8- Buckling  

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    ----- 

 

 منابع اصلی:

1-Timoshenko & Goodier, Theory of Elasticity, 1970. 

2-Sokolincoff mathematical Theory of Elasticity.1956.  

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 تحلیل تجربی تنش
Experimental Stress Analysis 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس فراگیری روشهای تجربی برای اندازه گیری تنش و کرنش و تئوری های آنها در مهندسی مکانیک است. 

 

 رئوس مطالب:
 مبحث ردیف

مقدماتی، تئوری روش پوشش ترد، الگوهای تزک پوشش ترد، روش آزمایش با پوشش  الاستیسیتهکلیات، مروری بر -1

ترد، بازرسی و تحلیل نتایج آزمایش، روش های اندازه گیری کرنش، انواع کرنش سنج ها، پتاسیومتروپل وتستون، 

ب، زر، پلاریسکانواع رزت ها، تحلیلنتایج کرنش سنجی، معرفی کرنش سنج های نیمه هادی، تئوری های مقدماتی ن

یک و دو بعدی، الگوهای فرینچ ایزو کرومات الاستیسیته، پلاریسکوپ های خطی و دایروی، فتوالاستیسیتهتئوری فتو

ا سه بعدی، معرفی پوشش های ب الاستیسیته، مقدمه ای بر فتوالاستیسیتهایزو کلینیک، مشخصه های مدل فتو

 خاصیت دو شکستگی.
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم مستمرارزشیابی 

    ----- 

 

 منابع اصلی:

Hill  book  -Experimental Stress analysis .by: jams W. Dally  & Williams F. Riley McGraw -1

edition 1987. ndCompany. 2 

2-Experimental Stress analysis and motion Measurements. By: R, C . Dove Paul ll. Adams. 

Merrill Pub lashing Co     

  



 

 

 

 کارشناسی ارشددوره: 
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 2روش اجزائ محدود 
Finite Element Methods 2 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد 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           :                          داردسمینار ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 هدف از این درس فراگیری اجزای محدود غیرخطی و مدل سازی های وابسته به زمان است. 

 
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مقدمه ای براجزائ محدود غیر خطی و انواع مسائل غیر خطی -1

 مدل سازی مدل های رفتاری مادی وابسته به زمان  -تحلیل غیر خطی مادی -تحلیل غیر خطی هندسی -2

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

    ----- 

 

 منابع اصلی:

1-Nonlinear Finite Element Analysis of Solids  and Structures  by:Crisfield, John Wiley,2012 

 


