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 ابراهیم صالحی عمران

 ایی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهزیربرنامهرئیس شورای 

 اورزیهای کشای مکانیک ماشینمهندسی حرفهبرنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته 

، برنامه 03/03/0011جلسه تاریخ بیست و ششمین ای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

ویب را به شرح زیر تص های کشاورزیای مکانیک ماشینحرفهمهندسی رشته  کارشناسی ناپیوسته درسی دوره

 کرد:

آموزش عالی  هایموسسهو  هادانشگاهوارد  0033این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (0ماده 

 جرا است.شوند قابل امی

از  یهای کشاورزماشینای مکانیک مهندسی حرفهرشته کارشناسی ناپیوسته این برنامه درسی دوره  (2ماده 

-نیماش یمهندسرشته  کارشناسی ناپیوسته جایگزین برنامه درسی دوره 0033-0030 نیمسال اول سال تحصیلی

 .شودمی 0/03/0033به تاریخ  ریزیبرنامهشورای عالی  203مصوب جلسه شماره ی کشاورز یها

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (0ماده 

 یزیربرنامهآموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و  هایموسسهو  هادانشگاهتمامی 

 .ودشمیبرای اجرا ابالغ آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، 

سال قابل اجرا است و پس از آن به  0مدت  به 0033-0030این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (0ماده 

 بازنگری نیاز دارد.
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 مقدمه -1-1
ي کشورها همهاستقالل کشور در زمینه محصوالت کشاورزي و عدم وابستگی به کشورهاي دیگر از جمله اهدافی است که 

جهت رسیدن به این استقالل و خودکفایی باید دانشجویان و نیروي انسانی را در این زمینه توانمند سازیم. در . کننددنبال می

خورد و بررسی آمار و ارقام بیش از هر زمان دیگر به چشم میکشاورزي التحصیالن فارغ کشور ما ضرورت توجه به اشتغال

 شاورزيک التحصیالنباشد. موضوع توانمندسازي شغلی فارغ تواند بیانگر ضرورت تعجیل در این زمینهمیموجود در این زمینه 

 اولویت کلیدي براي آموزش عالی هاي اخیر در کشورهاي پیشرفته جهان اهمیت بسیاري یافته است و در حقیقت یکدر سال

حه تغییرات در بحبو شده اشتغالتواند کلید بازگشایی در قفلیآید. امروزه موفقیت در چنین فرآیندي محساب میآن کشورها به

هایی است هاي متنوع و کاربردي از چالشبینی در ساختارهاي اقتصاد و اشتغال باشد ضرورت ارائه آموزشپیشسریع و غیرقابل

آموختگان اري اشتغال دانشرو است. طبق مطالعات سازمان همیها روبهآموزش عالی کشاورزي با آن که آموزش عالی از جمله

دانشجویان رشته مهندسی کشاورزي بیکار هستند که محققین کیفیت پایین نیروي کاري جوان و باال بودن  بیشترجهاد دانشگاهی 

 ازيستوانمند ،دانند. با پیروي از اصول اقتصاد مقاومتیشده مرتبط میارائه هاينرخ بیکاري را با نامناسب بودن آموزش

 .کشاورزي با توجه به نقش کشاورزي در دستیابی به توسعه ملی اهمیت فراوانی دارد حصیالنالتفارغ

 

 یفتعر -1-2
که شامل  بودهاي هاي آموزش عالی فنی و حرفهکشاورزي یکی از رشته هايماشینمکانیک  ايحرفهمهندسی  رشته

ذیر پو عملی که در این برنامه لحاظ شده، امکاندروس نظري آموزش از طریق  هاآنهایی است که دست یافتن به شایستگی

 باشد.می

 

 هدف -1-3
اري ک هايگروهاي است تا بتوانند در گیري فنی و حرفهعلمی و عملی و جهت بادانشنیروي انسانی تربیت ، دورههدف این 

نقش اساسی را ایفا نمایند. کشاورزي،  هايماشیناستفاده از ریزي مدیریت و برنامهتعمیرات و اپراتوري و نظارت و  براي

تعمیرات و  گري، جوشکاري،ریخته، خودروسازي، سازيماشینصنایع کشاورزي،  ماننددر صنایعی باشند قادر همچنین 

 شوند.و قطعات صنعتی مشغول به کار  آالتساخت و تولید ماشین مختلفهاي ، فرم دادن فلزات و کارخانهنگهداري

 

 و ضرورت اهمیت -1-4
مانند علم پزشکی، رشته کشاورزي نیز  کندمیافزایش جمعیت و ضایعات فراوانی که در اثر کشاورزي سنتی به محصوالت وارد 

 هايشینماد. نکشاورزي عملی کن هايماشینبهتر را با استفاده از  برداريبهرهد نتا بتوان گیردکمک  متخصصانی ضرورت دارد از

افزایش توان صنعت ملی با تقویت و توسعه نیروي انسانی  منظورلذا به ؛دهندمیانجام  کندمیي را که انسان کشاورزي امروزه هر کار

 هاياشینمملی یا انجام بهینه نوسازي تعمیر و نصب  هايهزینهدر  جوییصرفه، کشاورزي هايماشینساخت و تولید  فناوري موردنیاز

 هايماشینملی در فرآیند واردات و تولید  هايهزینهدر  جوییصرفه، کشاورزي هايماشینمصرفی  هاينهادهکشاورزي و کاهش هزینه 

بهبود گردش امور و افزایش راندمان کار با ، کشاورزي هايماشینمکانیکی اجزاء و قطعات  هايآزمایشکشاورزي با ارزیابی و انجام 

احیاي ، کشاورزي در فرآیند هايماشینارتقاء دانش ساخت ، کشاورزي هايماشینتکمیل ساختار اجرایی در بخش خدمات فنی 

 در این زمینه از ضرورت و اهمیت برخوردار است. تربیت نیروي انسانی متخصصو.  کشاورزي هايماشینمراکز مجهز تعمیر 
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 التحصیالننقش و توانایی فارغ -1-5
 کشاورزي هايماشینو قطعات  هادستگاه، هاسیستمپیاده کردن  -

 کشاورزي هايماشینو قطعات  هادستگاه، هاسیستم سوار کردن -

 کشاورزي هايماشینتفکیک و تجزیه قطعات  -

 کشاورزي هايماشینبستن قطعات  -

 اندازيراهمونتاژ و نصب و ، يبازساز ،یابیعیب، تنظیمات -

 انتخاب و کاربرد ابزار مناسب عملیات -

 ساخت قطعات با دست یا ماشین -

 آزمایش قطعه و ماشین -

 ارزیابی ماشینو  قایسه فنیم -

 ماشینی هايمکانیزمتحلیل  -

 کشاورزي هايماشینشرایط کاربرد  تشخیص -

 

 قابل احرازمشاغل  -1-6
 يکشاورز هايماشین راتیو تعم دیو تول طراحی واحدهايکارشناس  -

 يکشاورز هايماشین راتیو تعم دیتول واحدهاي کارشناس -

 یو قطعات صنعت هاماشین دیتول ریمد -

 يکشاورز هايماشین يهاکارگاه سرپرست -

 يکشاورز هايماشینقطعات  طراح -

 يکشاورز هايماشین تیفیو کنترل ک قیدق گیرياندازه شگاهیآزما سرپرست -

 یمرتبط فن هايشرکتخدمات آموزش در  کارشناس -

 ايحرفهي در مراکز فنی و کشاورز ونیزاسیو مکان هاماشین کیآموزش مکان یمرب -

 مرتبط هايماشین ریو سا يکشاورز هايماشین زاتیو فروشنده تجه ابیبازار -

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره یک نیمسال تحصیلی و  2 است و هرسال تحصیلی مرکب ازسال  2دوره کارشناسی ناپیوسته  حداکثر مدت مجاز تحصیل

هفته آموزش و یک هفته  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16شامل تابستانی و هر نیمسال 

ساعت  16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی  امتحانات پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48داکثر و ح ساعت 32معادل  حداقل در نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی

ساعت در  121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل کارگاهی

 باشد.نیمسال می
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 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 کاردانی مرتبط آموختگاندانش -

 قبولی در آزمون ورودي -

 شرایط عمومیدارا بودن  -

 

 ساعت(واحد و سهم درصد دروس نظري و عملی )برحسب  -1-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 واحد( برحسب)
 ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 31 656 65تا  25 59 41 نظري

 75تا  55 71 1521 75تا  35 41 28 عملی

 111 111 2176 111 111 69 جمع

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
 تعداد واحد برنامه درسی تعداد واحد

 حداکثر حداقل نظر مورد

 6 6 1 بدون احتساب() یجبران

 9 9 9 عمومی

 2 4 2 عمومی مهارت

 6 11 5 پایه

 46 51 44 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 69 72 68 جمع
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 دروسفصل دوم: عناوین 
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 هايماشینمکانیک  ايحرفهمهندسی کارشناسی ناپیوسته رشته  دوره جبرانی جدول دروس -2-1

 کشاورزي

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   112 96 16 3 کشاورزي هايماشین 1

   64 48 16 2 زراعت و باغبانی 2

   112 96 16 3 تورهاي تراککاربرد و تعمیر سیستماصول  3

   64 48 16 2 کشاورزي مکانیزاسیون 4

   352 288 64 11 جمع

 گروه یردمبا نظر کاردانی غیر مرتبط  شدگانیرفتهپذفوق به  مربوطه، دروس مقررات یرساآموزشی و  نامهیینآبا رعایت  *

 .ارائه شود

 .ارائه شودنیمسال اول و دوم  حداکثر بایستیمدروس جبرانی،  *

 

 هايماشینمکانیک  ايحرفهمهندسی  رشتهوسته یناپ یدوره کارشناس یجدول دروس عموم 2-2

 کشاورزي

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32   

2 
 درس از گروه درسییک 

 «انقالب اسالمی»
2 32 1 32   

3 
 یک درس از گروه درسی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32   

4 
 یک درس از گروه درسی

 «آشنایی با منابع اسالمی»
2 32 1 32   

   32 32 1 1 1ورزش  5

   161 32 128 9 جمع

 

 هايماشینمکانیک  ايحرفهمهندسی  رشته وستهیناپ یدوره کارشناس یعموم مهارتجدول دروس  -2-3

 کشاورزي

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازیشپ

 جمع عملی نظري

   48 32 16 2 کنترل کیفیت 1

   48 32 16 2 جمع
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 اورزيکش هايماشینمکانیک  ايحرفهمهندسی رشته وسته یناپ یدوره کارشناس هیپا جدول دروس -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 کاربرديریاضی  1

   48 1 48 3 آمار و احتماالت 2

   96 1 96 6 جمع

 

 ايهماشینمکانیک  ايحرفهمهندسی  رشتهوسته یناپ یدوره کارشناس یتخصصجدول دروس  -2-5

 کشاورزي

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 زبان تخصصی 1

   48 1 48 3 استاتیک 2

   144 144 1 3 افزارنرمطراحی به کمک  3

   32 1 32 2 عملیات حرارتی 4

5 
 هايماشین کاريماشینکارگاه 

 کشاورزي
2 1 96 96  

طراحی به کمک 

 افزارنرم

  استاتیک 32 1 32 2 دینامیک 6

  استاتیک 64 32 32 3 مقاومت مصالح و آزمایشگاه 7

  آمار و احتماالت 96 64 32 3 طرح آزمایشات کشاورزي 8

  32 1 32 2 اجزاء ماشین 9
مقاومت مصالح 

 و آزمایشگاه

11 
 هايماشینها در مکانیزم

 کشاورزي
3 16 96 112 

 کاريماشینکارگاه 

 هايماشین

 کشاورزي
 

 96 96 1 2 کشاورزي هايماشینمونتاژ  11

ها در مکانیزم

 هايماشین

 کشاورزي

 

   32 1 32 2 1کشاورزي دقیق  12

   112 96 16 3 و تجهیزات باغبانی هاماشین 13

14 
کنترلرها و مدارهاي هیدرولیکی 

 کشاورزي هايماشیندر 
2 16 32 48   

  واحد 51حداقل  128 128 1 2 پروژه گروهی 15

 81 64 16 2 مهندسی معکوس 16
 هايماشینمونتاژ 

 کشاورزي
 



 

12 

  اجزاء ماشین 112 96 16 3 کشاورزي هايماشینطراحی  17

  1 یقدقکشاورزي  144 128 16 3 2 یقدقکشاورزي  18

  واحد 51حداقل  241 241 1 2 کارآموزي 19

  1681 1312 368 46 جمع

 

 هايماشینمکانیک  ايحرفهمهندسی  رشتهوسته یناپ یدوره کارشناس ياریاخت جدول دروس -2-6

 کشاورزي

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   64 48 16 2 يو کنترل در کشاورز گیرياندازهابزار  1

   64 48 16 2 صنایع غذایی هايماشین 2

3 
 هايماشین تعمیر و کار اصول

 دامپروري
2 16 48 64   

   64 48 16 2 فرآوري آبزیان هايماشینتجهیزات و  4

 64 64 1 2 کشاورزي در رباتیک 5

ها در مکانیزم

 هايماشین

 کشاورزي

 

   - - - 6 جمع

 فوق الزامی است. از دروسواحد  6* گذراندن 
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ک مکانی ايحرفهمهندسی رشته  وستهیناپ یدوره کارشناس دروس يشنهادیپ يترم بند جدول -2-7

 کشاورزي هايماشین
 نیمسال اول -2-7-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یدرس از گروه درس یک

 «اسالم ينظر یمبان»
2 32 1 32  

  48 1 48 3 ریاضی کاربردي 2

  32 1 32 2 زبان تخصصی 3

  48 1 48 3 استاتیک 4

  144 144 1 3 افزارنرمطراحی به کمک  5

  32 1 32 2 عملیات حرارتی 6

  32 32 1 1 1ورزش  7

  96 96 1 2 يهاي کشاورزکاري ماشینماشینکارگاه  8

  - - - 18 جمع

 

 

 دوممسال ین -2-7-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  32 1 32 2 «یانقالب اسالم» یدرس از گروه درس یک 1

 استاتیک 32 1 32 2 دینامیک 2

 استاتیک 64 32 32 3 مقاومت مصالح و آزمایشگاه 3

  48 1 48 3 آمار و احتماالت 4

  32 1 32 2 اجزاء ماشین 5

 112 96 16 3 کشاورزي هايماشینها در مکانیزم 6
 کاريماشینکارگاه 

 کشاورزي هايماشین

  - - - 2 درس اختیاري 7

  - - - 17 جمع
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 سوممسال ین -2-7-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یدرس از گروه درس یک

 «یتمدن اسالم یختار»
2 32 1 32  

 96 96 1 2 کشاورزي هايماشینمونتاژ  2
 هايماشینها در مکانیزم

 شاورزيک

  32 1 32 2 1دقیق کشاورزي  3

  112 96 16 3 و تجهیزات باغبانی هاماشین 4

  48 32 16 2 کنترل کیفیت 5

6 
در  یدرولیکیه يکنترلرها و مدارها

 کشاورزي هايماشین
2 16 32 48  

 آمار و احتماالت 96 64 32 3 طرح آزمایشات کشاورزي 7

  - - - 2 درس اختیاري 8

  - - - 18 جمع

 

 

 چهارممسال ین -2-7-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یدرس از گروه درس یک

 «یبا منابع اسالم ییآشنا»
2 32 1 32  

 واحد 51 حداقل 128 128 1 2 گروهیپروژه  2

 81 64 16 2 مهندسی معکوس 3
 هايماشین مونتاژ

 کشاورزي

 اجزاء ماشین 112 96 16 3 کشاورزي هايماشینطراحی  4

 1دقیق کشاورزي  144 128 16 3 2دقیق کشاورزي  5

  - - - 2 درس اختیاري 6

 واحد 51حداقل  241 241 - 2 کارآموزي 7

  - - - 16 جمع

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: سرفصل دروس
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 کاربرديریاضی  درس -3-1

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 دانشجویان با مطالب پایه ریاضی ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
ه در معادله خط و صفح، بردار در فضاي سه بعديو  دستگاه مختصات فضایی )سه بعدي(

 فضا
6 1 

2 
حل ، وارون ماتریس، هاماتریس مقدماتی اعمال سطريیادآوري ماتریس و دترمینان؛ 

 ویژه هايویژه و بردار معادالت خطی به روش هاي کرامرو حذفی گاوس، مقادیر دستگاه
9 1 

 1 3 هاي فضایی و بررسی آنهارویه 3

 TBN 6 1دانش: تابع برداري، محاسبه بردار سرعت و شتاب، خمیدگی و طول قوس و دستگاه  4

5 
تابع دو و سه متغیره، بررسی مشتقات نسبی و ضمنی، گرادیان و معادله صفحه مماس و 

 خط قائم بر رویه
6 1 

 1 3 اي و کروياستوانه قطبی، دستگاه مختصات 6

7 
حل انتگرال هاي دوگانه به کمک  –انتگرال دوگانه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن 

 و تغییر متغیر قطبی گیريتعویض ترتیب انتگرال
6 1 

 1 3 اي و کرويانتگرال سه گانه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن، مختصات استوانه 8

9 
ال و انتگر کسوقضایاي گرین و است ،و کرل، انتگرال هاي خطدیورژانس اري، میدان برد

 سطح، محاسبه شار میدان
6 1 

 1 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 رهیچند متغ و انتگرال توابع لیفرانسیمحاسبات مربوط به حساب د ییدرس، توانا نیا يریدانشجو پس از فراگ رودیانتظار م

 دارا باشد. یرا در دروس تخصص

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حساب دیفرانسیل و انتگرال و 

 هندسه تحلیلی جلد دوم

ال جرج توماس و راس

 فینی

مهدي بهزاد، سیامک 

 کاظمی و علی کافی

مرکز نشر 

 دانشگاهی
1396 

 2ریاضی عمومی 
مسعود نیکوکار و محمد 

 شفیعی
- 

گسترش علوم 

 پایه
1396 

 1394 نشر تمرین - چیانمحمدعلی کرایه 2ریاضی عمومی 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال 3دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت  حداقل کارشناسی ارشد ریاضی و داراي سابقه تدریس

 

 تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس مساحت و

 جلسه( باشد. 3ژکتور )براي حداقل بورد و ویدئو پروباشد و داراي وایت 4×5کالس داراي حد اقل ابعاد 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یارائه تعاریف و مثال
 

 سنجش و ارزشیابی درسروش 

 ترم هاي پایان ترم و میانتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون
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 تخصصیزبان  درس -3-2

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 متون تخصصی مرتبطو ترجمه  ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 8 تهیه زمین و کاشت هايماشین کلمات و متون تخصصی 1

 - 8 داشت و برداشت هايماشین کلمات و متون تخصصی 2

3 
پس از برداشت، تجهیزات فرآوري مواد غذایی،  هايماشینتخصصی کلمات و متون 

 دامپروري هايماشین
6 - 

 - 6 کشنده در صنعت کشاورزي هايماشینموتور، تراکتور و سایر  کلمات و متون تخصصی 4

5 
 هايشپرسترجمه متون نگارش شده فارسی به انگلیسی و نیز نحوه پاسخگویی به انواع 

 ، صحیح و غلطچهار گزینه
4 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 کشاورزي هايماشینمرتبط با متون تخصصی  ترجمه

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و  ونمکانیزاسی هايرشتهانگلیسی براي دانشجویان 

 کشاورزي هايماشینمکانیک 

 ، زادهقاسم

 ح. نعمت تبریزي
 1389 سمت 

 1385 سمت  همکاران و دفتريعزب (1کشاورزي ) هايرشتهانگلیسی براي دانشجویان 

 1385 سمت  و همکاران دفتريعزب (2کشاورزي ) هايرشتهانگلیسی براي دانشجویان 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کشاورزي هايماشینمکانیک  کار درسال سابقه  3حداقل دارا بودن و  یسیارشد زبان انگل یحداقل کارشناس

 

 درس موردنیازمساحت و تجهیزات و وسایل 

 رایانه وپروژکتور  ویدیاستاندارد مجهز به وکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ان.براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط توضیحی با تعاریف و مثال
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ی ، ارزیابی دانشجو در ترجمه متون تخصصترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 

در قالب  کشاورزي هايماشیناي دفترچه راهنماز فارسی به انگلیسی و بالعکس، توانایی دانشجو در ارائه متون تخصصی و 

 سمینار
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 کیاستات درس -3-3

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 نیروهاي وارده بر سیستم مکانیکی در حال سکون با ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتواریز  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

رایج  المللیبیني هاسیستمقوانین علم مکانیک، واحدهاي جرم، طول، زمان و نیرو در 

(MKS و )شدهمنسوخ (CGSآمریکایی، انگلیسی، یادآوري قانون سینوس ،) ها و

 در یک مثلث و تصویربردار در یک راستا. هاکسینوس

4 - 

2 

قائم و ) دوبعديترکیب و تجزیه بردارها به روش ترسیمی و تحلیل در دستگاه مختصات 

برداري و اسکالر یک بردار در دستگاه مختصات  هايمؤلفه)قائم(،  بعديسهغیر قائم( و 

-سکسینو قائم و غیر قائم و سه راستاي محورهاي متعامد، بردار واحد، اندازه بردار، دوبعدي

کارنزین و ضرب داخلی و خارجی  بعديسههادي یک بردار در دستگاه مختصات هاي 

 بردارها.

4 - 

3 

گشتاور حول یک نقطه، گشتاور حول یک محور، رابطه بین گشتاور حول یک نقطه و حول 

 ارزيهاي هممحور در دستگاه مختصات کارنزین، زوج نیرو، گشتاور زوج نیرو، سیستم

 کوپل و برعکس(.-نیروتبدیل نیرو به ) یروهان

6 - 

4 

وهاي نیر) دوبعدي، تعادل دوبعديهاي گاهانواع تکیه جسم آزاد، درجه آزادي سیستم یمِترس

در یک نقطه، موازي هم و متقاطع در بیش از یک نقطه(، تعادل معین و  متقارنراستا، هم

 بعديهس، تعادل بعديسههاي گاه، شناسایی انواع تکیهدوبعدينامعین استاتیکی در حالت 

 نیروهاي همرس در یک نقطه، نیروهاي همرس در یک محور، موازي هم و حالت کلی(.)

11 - 

5 

تحلیل خرپاها  هايروش، یروییدوناي و کاربرد خرپاها، تعریف عضو خرپاهاي صفحه

 استاتیکی، اعضاي با نیروي ازنظربودن خرپا  یننامع)روش مفصل و روش مقطع(، معین یا 

 صفر در خرپا، معرفی چند نوع از انواع پرکاربرد خرپاها.

6 - 

6 

و انواع آن )خطی، سطحی(، شدت توزیع نیرو و واحد مربوط به هرکدام  یعیتوزنیروهاي 

ها، قضیه واریتیون، نحوه محاسبه برآیند نیروي توزیعی و موقعیت مرکز بار از انواع توزیع

رکز ، مرکز جرم و موقعیت مشدهیعتوز)گسسته و پیوسته، سطحی و حجمی( ناشی از کل بار 

گسسته و پیوسته خطی، سطحی و حجمی( و گشتاور اول سطح )سطوح گسسته و جرم )

 پیوسته(

6 - 

7 

( کدامهربا جهات قراردادي مثبت و منفی ) یداخلگاه و نیروهاي نوع تکیه ازنظرانواع تبرها 

اي، گسترده یکنواخت، گسترده غیریکنواخت و نقطه) یعرض، انواع بارگذاري هاآندر 

 روش مقطع. بر اساسو گشتاوري خمشی در مقطع تبر  یوبرشمرکب(، نیروي محوري 

6 - 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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8 

 یريگنتگرالاگشتاور دوم سطح، محاسبه گشتاور دوم سطح سطوح پیوسته با استفاده از روش 

، قضیه z، گشتاور قطبی سطح حول محور yو  xو سطوح گسسته و مرکب حول محورهاي 

 انتقال محورها و شعاع چرخش سطح.

6 - 

 - 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 وارده بر سیستم مکانیکی در حال سکونشناخت نیروهاي 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 علوم دانشگاهی واحدیان بیر و جانستون استاتیک

 1385 مرکز نشر دانشگاهی مجید بدیعی مریام استاتیک

 1397 پوران پژوهش  محمدحسن نائی استاتیک

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 وفیزیک کیمکان ،يکشاورز هايماشینک یارشد مکان یکارشناسحداقل 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 انه و وایت بردی، راپروژکتور ویدیاستاندارد مجهز به وکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.توضیحی با تعاریف و مثال

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telketab.com/publication/علوم-دانشگاهی
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 افزاربه کمک نرم یدرس طراح -3-4

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 solid works افزارنرمکمک به  یطراحهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 (… ,line, circle, arc, ellipse) هاآنترسیمات دوبعدي و ویرایش 

 مقید کردن ترسیمات با قیدهاي ابعادي و هندسی و آنالیز اسکچ
- 11 

2 

 ,EXTRUDE, REVOLVE, LOFT, SWEPT) با دستورات بعديسهطراحی اشکال 

…)  

و ویرایش  PATTERN, MIRROR با موضوعاتایجاد صفحات کاري و محورها، تکثیر 

 بعديسه هايمدل

- 36 

3 
 و آنالیزانفجاري  هاينقشهمونتاژي، فراخوانی و قید گذاري قطعات ایجاد  هايمدلایجاد  

 ASSEMBLYدر محیط  محوريهمو  یلق تداخل،
- 41 

4 
و ایجاد  گذارياندازه ،جزئی و نماي هابرشاز قطعات، ایجاد انواع  دوبعديتهیه نقشه 

 اجرایی هاينقشه
- 48 

5 
 قطعات فهرست و مرکب جدول- اجرایی عالئم -انطباقت و هندسی ابعادي، هاي تلرانس

 مختلف يهافرمت با نقشه ذخیره و چاپ اصول
- 11 

 144 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 solid works افزارنرمطراحی به کمک  يهاپروژه انجام

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 آفرنگ  هادي جعفري یمثلث نارنج یدورکزسال

 1391 عابد  نیما جمشیدي Solid works 2116راهنماي کاربردي 

 1392 نگارنده دانش  علمداري اکبریعل SolidWorksمرجع آموزشی  ینترکامل

 

 

 

 عملی نظري 

 3 1 تعداد واحد

 144 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط. 3با حداقل  لیدوتوساخت  ای يکشاورز هايماشینمکانیک ارشد  یکارشناسحداقل 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 سایت کامپیوتر -مرتبط  يهاافزارنرم، رایانه و پروژکتور ویدیبه واستاندارد مجهز کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.تعاریف و مثال توضیحی با
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 افزارنرم، اجراي پروژه با ترممیانو  ترمپایانهاي آزمون ،کوتاهامتحان تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 
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 عملیات حرارتی درس -3-5

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 آن خواص مکانیکی بهبود و اصالح براي الزم حرارتی عملیات نوع و ايبلوره ساختار به توجه با مواد انتخابهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 ,bcc, fcc) کریستالی هايشبکه انواع مواد، آمورف و بلوري هايحالت جامدات، ساختار

hcp) در وآلوتروپی فلزات تئوري دانسیته محاسبه ،هاآن فشردگی ضرایب محاسبه و 

 هابلوره

2 - 

 - 2 )و ویکرز راکول برینل،) سنجی سختی هايروش و سختی مواد، مکانیکی خواص 2

3 

دیاگرام  ،بین فلزي ترکیبات جامد، يهامحلول فاز، آلیاژ، تعریف آهنی، آلیاژهاي و فلزات

 یوتکتوئید- پریتکتیک، یوتکتیک، کربن آهن دیاگرام در فازي تحوالت کربن، آهن تعادلی

 کربنی فوالدهاي ساده انواع ،((چدن و فوالد (آهنی آلیاژهاي بنديطبقه بحرانی، دماهاي)

 آلیاژي و سفید مالیبل، داکتیل، خاکستري، يهاچدن انواع آلیاژي، و

6 - 

4 

 مجدد و بلور بازیابی کردن، نرماله کردن، همگن حرارتی عملیات انواع حرارتی، عملیات

 و القایی الکتریکی، حرارتی، يهاکوره (حرارتی عملیات يهاکوره انواع) یريگتنش و

 فوالدها حرارتی عملیات قابلیت بررسی و نمک حمام

4 - 

5 

 ،يکارسختدماي  انتخاب نحوه مارتنزیت، فاز تشکیل نحوه :يکارسخت حرارتی عملیات

 و کاري -سخت در کنندهخنک هايیطمح نگهداري، و کردن آستنیته زمان انتخاب

 کاري خنک هايروش

3 - 

6 
 بررسی ساختار هايروش و متالوگرافی هاينمونه يسازآماده مراحل متالوگرافی، مفهوم

 میکروسکوپی هانمونه
2 - 

7 

 هايروش انواع سطحی، کاريسخت عملیات انجام دالیل سطحی، يکارسخت

 هايروش کردن سیانوره کردن، نیتروره کردن، کربوره ،ايشعله القایی، سطحی کاريسخت

 کردن نیتروره و کردن کربوره

4 - 

8 
 نحوه و دادن برگشت عملیات انجام دالیل :شده کاريسخت فوالد دادن برگشت

 دادن برگشت زمان و دما انتخاب
2 - 

9 
روش  و (AISI, ASTM, DIN) هاچدن و فوالدها بنديطبقه ،هاچدن و فوالدها استاندارد

 استاندارد جداول از هاچدن و فوالدها انتخاب
3 - 

 - 4 مواد نانو و نانو فناوري 11

 - 32 جمع

 

 عملی نظري 

 0 2 تعداد واحد

 0 22 تعداد ساعت



 

25 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 کشاورزي هايماشیندر قطعات خواص مکانیکی شناسایی و حرارتی  یاتعمل اصول شناخت

 

 خارجی( منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و  فوالدها حرارتی عملیات اصول

 هاچدن

گل  محمدعلی

 عذار
 

 صنعتی دانشگاه انتشارات

 اصفهان
1375 

  تویسرکانی حسین مواد علم اصول
 صنعتی دانشگاه انتشارات

 اصفهان
1392 

 چدن و فوالد انتخاب و شناسایی
 و خامئی اکبرعلی

 همکاران
 

 صنعتی دانشگاه انتشارات

 امیرکبیر
1396 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 يارشد متالورژ یکارشناس

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به وایت برد و پروژکتور کالس استاندارد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 .هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویانتعاریف و مثال توضیحی با
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 .ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 
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 يکشاورز هايماشین کاريماشینکارگاه  -3-6

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 افزارنرمطراحی به کمک  نیاز: هم

 هاو خاص و اصول کاربرد آن یابزار عموم يهانیدرس: کار با انواع ابزارها و ماش یهدف کل

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

نقشه، کنترل  کاربر اساسابعاد قطعه  کنترل ،قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه یفرم تراش

 حیصح ورتصبهدستگاه  يرو یتراش یکپ ستمینقشه، بستن س کاربر اساسجنس قطعه 

تعداد  می، تنظحیصح صورتبه یتراش ی، کپستمیس ي، بستن شابلون رویمطابق اصول فن

 يشرویپ سرعت يرو يشروی، پدندهجعبه می، تنظشدهمشخصتعداد دوران  بر اساسدوران 

ت حرک می، تنظصابونآب هی، تههاروغنمقدار  دیدستگاه و بازد کاريروغن، شدهمشخص

انواع  تیز کردن، يزیروم ابزارتیزکنیسنگ  سازيآمادهبه کمک شابلون،  یسوپرت عرض

 تیعابا ر هاآناضر به کارکردن فرم و ح هايرنده، بستن یاصول فن تیفرم با رعا هايرنده

چهار  ای امنظسه، بستن قطعه کار به روش مناسب توسط نظامسهفک  ضی، تعویفن لاصو

 دی، تولیتراش چیو پ یو فرم تراش یتراش یکپ اتی، انجام عملیاصول فن تیبا رعا نظام

راحل م هیدر کل هافرم گیرياندازهو کنترل و  یاصول فن تیقطعه کار مطابق نمونه با رعا

 دیتول

- 15 

2 

 کوب و سایر قطعاتتراشکاري روي شفت انتقال قدرت تراکتور به خرمن اتیانجام عمل

 اصول تیدستگاه تراش با رعا يات خاص مطابق نقشه روی، انجام عملادوات کشاورزي

 مراحل انجام کار هیقطعه کار در کل گیرياندازهو کنترل و  یفن

- 15 

3 

 در گیره ماشین فرز منظوربهقطعه کار بستن 

 يابزار فرزکار

 ماشین اندازيراه

 ±1دقت برش قطعات 

 سطح مایع برشکاري ارهکنترل 

 کار ماشین تمیزکاري پس از اتمام

 نکات ایمنی در اره کاريرعایت 

- 15 

4 

 فرزکاري سطوح فرم دار

 تجهیزات بستن قطعه کار

 روش بستن قطعه کار با گیره

 قطعه کار با روبند روش بستن

- 15 

 11 - دستگاه تقسیم روي ماشیننصب  5

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 1 تعداد ساعت
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6 
فت ش ،قطعات تراکتور از جمله شفت هزار خارتراکتور ) کوبخرمنیک قطعه از تولید 

 ( با دستگاه تقسیم فرزکاري...کسل شفت سردست وا
- 11 

 8 - با فرزکاري و دو قطعه از تریلر عقب تراکتور چندضلعییک تولید  7

 8 - تراکتور با فرزکاري کوتاه PTOشفت یک تولید  8

 96 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 کشاورزي هايماشینقطعات مختلف  کاريماشین انجام

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و  فلزکاري( 1)ج/ ابزارماشین

 تراشکاري
 1389 علوم معروف  عبدالحسین مهیاري

و  کاريماشیندر پیرامون 

 ابزار هايماشین
 1383 طراح اکبر خورشیدیان وال کرجان 

 1384 تو رنگ  رسول غیوري و محمد اعتمادي 2و  1تراشکاري 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس يهایژگیو

 یا کارشناسی ارشد کشاورزي هايماشینحداقل سه سال سابقه کار در کارگاه  و دیارشد ساخت و تول یکارشناس حداقل

 کشاورزي هايماشینمکانیک 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

و تراش ، و نیز ابزارهاي کامل برش قیدوبندهابه همراه  CNCتراش و فرز  هايماشینمجهز به  کاريماشینکارگاه 

 کاريپرداخت

 

 روش تدریس و ارائه درس

تکرار  -یعمل هايآزمایشانجام هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تعاریف و مثال توضیحی با

 در محتواي درسی در محیط کارگاهی شدهاشاره هايماشیننحوه کار با -ینو تمر

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 در کشاورزي مورداستفادهتولید قطعات سنجش توانایی دانشجو در 

 

 

 

https://mehreganbook.ir/314_-
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 کینامید درس -3-7

 تخصصی نوع درس:

 کیاستات :نیازپیش

 - نیاز: هم

 ي حرکتی دوار و مستقیمهاسیستمبا  ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 وتنین نیقوان -هاماتریسبردارها و  کینامید 1

2 

خط  کی ايزاویهحرکت  - ينقطه ماد الخطمستقیمحرکت  فیتعر -نقطه ماده  کینماتیس

ضا در ف منحنی الخطحرکت  -در صفحه  یحرکت نسب -الخط در صفحه  یمنحنحرکت  -

 در فضا یحرکت نسب -

6 - 

 - 4 ضربه و تکانه –ي کار و انرژ - معادالت حرکت 3

 - 6 بقاء انرژي – ايزاویهتکانه خطی و  –متحرک  يمحورهاحرکت نسبت به  4

 - 6 با دوران محورها یحرکت نسب، محورها يبا انتقال مواز یحرکت نسب، حرکت مطلق 5

 - 6 ضربه و تکانهي، کار و انرژ، شتاب ، جرم ومحور کیحول  یجرم ینرسیممان ا  6

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ي مختلف حرکتیهاسیستم محاسبه و ارزیابیکسب مهارت 

 

 خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 نو پردازان يانتظار رضایعل مایمر ترپیمزلیج گ،یکرا مزیج دینامیک

 1395 )ع( نیدانشگاه امام حس  مقدس. محجوب دیسع کینامید

 دینامیک
 گ،ی. ال کریج ام،یال. مر.یج

 .ان. بولتونیج

محمدرضا 

 یافضل
 1398 یکتاب دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 يکشاورز هايماشینک یارشد مکان یکارشناسحداقل 

 

 درس موردنیازمساحت و تجهیزات و وسایل 

 انهیرا و پروژکتور دئویواستاندارد مجهز به کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویانتعاریف و مثال توضیحی با

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیانو  ترمپایانهاي آزمون ،امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 
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 شگاهیو آزما مقاومت مصالح درس -3-8

 تخصصی نوع درس:

 استاتیک :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هاي یک سازه.عضو نیروهاي موجود در وتحلیل یهتجزمحاسبه و هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ه وارد نحو - روین –خواص مواد  -استاتیک  –پایه  فیتعار -کاهای يهاسیستم - اتیکل

سطح مورب در  يرو يهاتنشانواع  - تنش – یداخل يروهاین - به جسم رویشدن ن

تنش شکست  - بعديسه يتنش در حالت بارگذار يهامؤلفه - يبارمحوراجسام تحت 

 نانیاطم بیتنش مجاز و ضر

4 - 

2 

در  يتنش و محور - قانون هوک، کرنش-تنش اگرامید -و فشار ساده  درکششجسم 

 یتگخس -و فشار درکشش عرضی یشکل نسب رییتغ -حرارتی  کرنش –ب کاجسام مر

قانون هوک  -ساده برش -حجم واحد حجم رییتغ - هوکی قانون کل - تمرکز تنش

 E G V نیرابطه ب - دربرش

4 8 

3 

 چشیپ هیزاو - چشیتحت پ يدر محورها تنش برشی -یدوران يو محور یچشیگشتاور پ

 يهاعضو - انتقال يهاگردان لیم یطراح - نینامع یکیاستات ازنظر ییهاگردانمیل  -

 چیطول فنر مارپ رییتغ - جدار نازک يهالوله چشیپ هیزاو نییتع - ايیرهدا ریصلب غ

 يبارمحورتحت 

6 8 

4 

 -ی نرسای ممان محاسبه -محاسبه شعاع انحنا  -ی و لنگر خمش یبرش يروین -تیرانواع 

 ریدر ت یتنش برش -ها تنش ینهبرهم - ن خمشراقخارج از محور در صفحه ت يبارگذار

 برش مرکز نییتع -برشی استخراج رابطه تنش  -

6 8 

5 

 رهیدا -رحداکث یتنش برش -ی و صفحات اصل یاصل يهاتنش - تنش و کرنش هايیلتبد

 هايتنش - لیما هايالمان يتنش بر رو -مور  رهیرسم دا - ياصفحهتنش  يمور برا

 بعديسهمور در حالت  رهیرسم دا - مرکب هايتنش -حداکثر  یتنش برش -ی اصل

6 - 

6 

 طیاشر -ي مرز طیشرا -مکان  رییتغ یمنحن لیفرانسیمعادالت د - رهایمکان ت رییتغ

 یبرش يرویاز معادالت ن گیريانتگرالمکان با  رییمحاسبه تغ - تقارن طیشرا -ی وستگیپ

 رهمبروش  - بیمکان و ش رییمحاسبه تغ يروش لنگر محاسبات برا -گسترده  رو با

 یکیدر حالت استات نینامع يرهایحل مسائل ت -نهی

6 8 

 32 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 هاي مختلفانجام محاسبات و تعیین نیروهاي واردشده یک عضو در سازه

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هايماشینمقاومت مصالح در 

 کشاورزي
 1394 ايحرفهفنی و  دانشگاه  اسالم علیشاهی

 مقاومت مصالح

 ،ری ی. بیپ یناندفرد

 ،. راسل جانستونيا

ولف  ي.دیجان ت

 اف.مازورک یویدد

 ،یانواحد یمابراه

 یانواحد یدفرش 
 1385 یعلوم دانشگاه

  محمود گالبچی مقاومت مصالح کاربردي
مؤسسه  ندانشگاه تهرا

 انتشارات و چاپ
1386 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 يکشاورز هايماشینک یارشد مکان یکارشناسحداقل 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وایت برد وانه یرا ،پروژکتور دئویو هز بهجاستاندارد مکالس 

 ضربه شیدستگاه آزما - چشیپ شیدستگاه آزما - کشش شیدستگاه آزماکارگاه مجهز به  

 

 روش تدریس و ارائه درس

هاي کاربردي در کالس و آزمایشگاه و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر مثالتعاریف و  توضیحی با

 دانشجویان.
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telketab.com/publication/علوم-دانشگاهی
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 طرح آزمایشات کشاورزي درس -3-11

 تخصصی نوع درس:

 آمار و احتماالت :نیازپیش

 - نیاز: هم

 در مزرعه. طرح سازيیادهپبا واحدهاي آزمایشی و نحوه  ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مفاهیم و اصطالحات پایه شامل:

علم آزمایش، تکرار، تیمار، واحد آزمایشی، خطاهاي آزمایشی، ماده آزمایشی، میانگین،  

هاي آزمایشی و ها، اشتباه آزمایشی، طرح ssواریانس، ارتباط بین درجه آزادي و فرمول 

ي ها، تجزیه واریانس، مفروضات تجزیه واریانس، تکنیکt-studentفرضیات آماري، آزمون 

هاي زراعی، فاکتور تصحیح، ضریب تغییرات، خطاي استاندارد، کرتمورد استفاده در 

 هاي آماريداده لیتبد میانگین مربعات خطاي آزمایشی،

6 - 

2 

 :هاي آزمایشی پایه و مقایسات میانگین شاملطرح

ی هاي کامل تصادفهاي کامالً تصادفی متعادل و نامتعادل و تجزیه آماري آنها، طرح بلوکطرح

و موارد استفاده و مزایا و معایب و تجزیه آماري آن، طرح مربع التین و مزایا و معایب و 

مکرر و تجزیه آماري آن،  التین مربع طرح التین، مربع طرح آماري مدلتجزیه آماري آن، 

 پایه. آزمایشی هاي طرح در نسبی سودمندي

6 - 

3 

 شامل: میانگین مقایسه هاي آزمون

توکی  آزمون(، DUNCANدانکن ) آزمون ،(LSD) دارمعنی اختالف حداقل آزمون

(TUKEY،) کیولز نیومن، استیودنت، آزمون (S.N.K)، دانت آزمون شفه، آزمون 

4 48 

4 

 :پایه شامل هاي طرح در گمشده هاي کرت

 قایساتم محاسبه تصادفی و مربع التین، نحوۀ کامل هاي بلوک طرح در گمشده کرت برآورد

 در انگینمی مقایسات محاسبه تصادفی و مربع التین، نحوۀ کامل هاي بلوک طرح در میانگین

اي و مدل آماري آنها در طرح کامال تصادفی،  مشاهده چند هاي التین، داده مربع طرح

 ع التینهاي کامل تصادفی و مرببلوک

6 - 

5 

 آن شامل: در اختالط و فاکتوریل آزمایشات

انواع، نحوه محاسبه اثرات ساده، اصلی و متقابل در آزمایشات فاکتوریل، اثرات تشکیل دهنده 

هاي تیمار، تجزیه آماري، مدل آماري آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح کامال تصافی، بلوک

 اتمقایس انجام براي استاندارد خطاي مقادیر محاسبۀ ۀ، نحوکامل تصادفی و مربع التین

 تعیین نحوۀ فاکتوریل، روش از استفاده با دهنده تشکیل اثرات به تیمار تجزیۀ میانگین، نحوۀ

 فاکتوریل و موارد آزمایشات در اختالط به مربوط اصطالحات و تعاریف تیمارها، ضرایب

 فاکتوریل آزمایشات در اختالط عمل انجام و روش اختالط و انواع اختالط استفاده

6 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 64 32 تعداد ساعت
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6 
 خرد بار دو هاي کرت طرح شده، خرد هاي کرت ها، طرح ss تفکیک و گروهی مقایسات

 شده
4 - 

7 
افزار و گرفتن هاي آزمایشات در نرمو نحوه ورود کلیه طرح SPSSآشنایی کامل با نرم افزار 

 هاي مطلوب از نرم افزارخروجی
- 48 

 64 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 آزمایشی در مزرعه يهاطرحیکی از انواع انجام 

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 يکشاورز یشاتطرح آزما

(1) 

 ،یانجهان یالل

 یفیمحمدرضا س یدس
 

آموزش  یقاتتحق انتشارات

 یعیو منابع طب يکشاورز
1395 

 1393 مهر سبحان  یسروه فتح يکشاورز یشاتطرح آزما

در  یشیآزما هايطرح

 يکشاورز
 1398 یورپر  زاده یول یمصطف

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کشاورزي هايماشینیا مکانیک زراعت ارشد  یکارشناسحداقل 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 انه و وایت بردیرا ،پروژکتور دئویواستاندارد مجهز به کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.تعاریف و مثال توضیحی با

 

 درسروش سنجش و ارزشیابی 

 ترممیانو  ترمپایانهاي تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، امتحان کوتاه و آزمون
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 نیاجزاء ماش درس -3-11

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 مایشگاهمقاومت مصالح و آز نیاز: هم

 کشاورزي هايماشین دهندهتشکیلبا فرآیند طراحی اجزاي  ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 غیراستاندارداستاندارد و  ياجزا نیماش يدر مورد اجزا اتیکل 1

 - 4 اجزا یطراح هايروشاجزا  یاجزا مراحل طراح یمسائل و نکات الزم در طراح 2

 - 2 اجزا یمطلوب در طراح تیفیاجزا ک ینقش استاندارد در طراح 3

 - 4 (محور و فلکه اصطکاکیها اتصاالت رخا و هاگوه – هاپیچ) دهندهاتصال يجزاا 4

5 
 هادندهچرخو  یمالش يهاچرخ - رهایزنج -هابافه - هاتسمه)حرکت  دهندهانتقال يجزاا

 (هاکالچو  هایاتاقان -محورها
6 - 

6 
 - يکزخارج از مر هاپیستوندسته  هاپیستون)ی به خط یحرکت دوران کنندهتبدیل ياجزا

 (هابادامک
4 - 

 - 4 (هاقرقره - هافلک)ها باالبر ياجزا 7

 - 6 يمربوط به ادوات کشاورز ياستانداردها 8

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 هاطراحی و تعیین مشخصات فیزیکی اعضاي مختلف در سازه کسب مهارت

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 طراحی اجزا ماشین
فرانکلین مریل

 اسپاتس
 1382 آشینا هدایت موتابی

 در مهندسی مکانیک طراحی اجزا
 جوزف ادوارد

 شیگلی
 1395 مرکز نشر دانشگاهی انیبیژن دیبایی

 هايماشیناصول طراحی 

 کشاورزي
  بهروزي الرمنصور 

تحقیقات آموزش 

 کشاورزي
1395 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

35 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 يکشاورز هايماشینک یارشد مکان یکارشناسحداقل 

 

 وسایل موردنیاز درسمساحت و تجهیزات و 

 وایت برد و انهیرا ،پروژکتور دئویو استاندارد مجهز بهکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.تعاریف و مثال توضیحی با

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 
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 يکشاورز هايماشیندر  هاممکانیز درس -3-11

 تخصصی نوع درس:

 کشاورزي هايماشینکارگاه ماشین کاري : نیازپیش

 نیاز: هم

 و کاربرد آن کشاورزي هايماشینموجود در  هايمکانیزمبا انواع  ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
در ماشین، مفهوم مفاصل درجه آزادي و انواع  هاممکانیز، اهمیت طراحی ممکانیزتعریف 

 هاممکانیز، قواعد ساختمانی هاممکانیز بنديیمتقسو  یدهاق
2 16 

2 

 هاآنو چگونگی طراحی  هاماشیناساسی در  هايمکانیزممروري بر 

فصلی دورانی، مفصلی، چهارم مسطحی )چهارم  ايمیله هايمکانیزم، يالهیم هايمکانیزم 

 (لنگ آونگ، لنگ دوبل، لنگ موازي و غیر موازي

 با مفصل دورانی و یک مفصل لغزشی ايمیله هايمکانیزم 

 مانیزمکیک  و تحلیل تجزیه ممکانیز، چگونگی انتخاب یک ممکانیزمراحل طراحی یک 

2 21 

3 

 بادامکی هايمکانیزم

 کشاورزي هايماشینمعرفی چند نمونه از ي صفحه، فضایی و ...(، هابادامکانواع بادامک )

 بادامکی مکانیزممجهز به 

4 21 

4 

 انتقال توان هايمکانیزم

 کشاورزي هايماشیندر  هاآن مکانیزمو  هاآنو استاندارد  هاتسمهانواع 

 کشاورزي هايماشیندر  هاآن مکانیزمو  هاآنانواع زنجیرها و استاندارد 

 طرفهیکانتقال قدرت  هايمکانیزمو  (PTOدهی )محور توان 
4 21 

5 
 حرکت منقطع هايمکانیزم

 (و سرشی ياجغجغههاي حفاظت از بیش باري )برشی، مکانیزم

6 

 و ادوات زراعی و باغی هاماشیندر  هامکانیزمبررسی 

کمباین، دروگر ساقه  وفلکچرخزراعی و باغی ) هايماشینواحد بردارنده در  هايمکانیزم

 ...( مکعبی علوفه و بندبستهساز، 

 چاقو درمحرک  مکانیزمزراعی و باغی ) هايماشینلنگ و لغزنده در  هايمکانیزم

 ...( ( وTree Shaker) هاتکاناي، شانه برش کمباین، درخت دروگرهاي علوفه

 و ...(دامی  يهاکودپاشزراعی و باغی ) هايماشینحرکت منقطع در  هايمکانیزمکاربرد 

صال ات نقطهسهاتصال  مکانیزمدر تراکتور:  مورداستفاده هايمکانیزمشناخت و کاربرد 

 و ...ترمز تراکتور  مکانیزمفرمان تراکتور و  مکانیزمتراکتور، 

4 21 

 96 16 جمع

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
انتخاب صحیح انتقال قدرت در  هاي کشاورزي،هاي ساده و مفصل دار در ماشینو تحلیل انواع مکانیزم توانایی تجزیه

 هاي سیستم انتقال قدرتيباري مناسب را در مواجهه با بیش کارهاراه اتخاذي مختلف صنعت کشاورزي باشد، هابخش

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  جواد زرکوب هامکانیزماصول طراحی 
جهاد دانشگاهی دانشگاه 

 اصفهانصنعتی 
1366 

براي طراحان  هامکانیزمطراحی 

 و ماشین سازان
 نیکالس چیرونیس

شیر  اکبر

عبداهلل  ،خورشیدیان

 ولی نژاد

 1388 نشر طراح

Mechanisms And 

Mechanical Devices 

Sourcebook 

Neil Sclater  &

Nicholas P. 

Chironis 

 
Mcgraw-Hill 

Professional 
2116 

Farm Machinery 

Mechanisms 

Hunt Donnell 

R. 
 

Blackwell Pub 

Professional 
1973 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 يکشاورز هايماشینک یارشد مکان یکارشناسحداقل 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 زراعی و هايماشین هايمکانیزمجهت ساخت  ابزارماشین، افزارنرمو انه یرا ،پروژکتور دئویو استاندارد مجهز بهکالس 

یستم سمختلف،  هاياندازهتسمه، زنجیر، پولی و چرخ زنجیر در وسایلی همچون باغی، موتور احتراق داخلی تک سیلندر، 

 فرمان تراکتور و سیستم ترمز تراکتور

 

 روش تدریس و ارائه درس

اخت س هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.مثال تعاریف و توضیحی با

در صنعت  مورداستفاده یرهايو زنج هاتسمهانواع  یشنما ی،و باغ یزراع هايماشیندر  مورداستفاده هايمکانیزمانواع 

از، بست انتقال قدرت، ب يهاسیستم گونهاینل حاکم بر مختلف جهت فهم بهتر اصو یطدر شرا هاآن کارگیريبهو  يکشاورز

 فرمان و ترمز یستمتراکتور همچون س رد کاررفتهبه هايمکانیزم یرو تعم

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارزیابی دانشجو جهت انتخاب صحیح، ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 

با انتخاب صحیح اندازه پولی، چرخ زنجیر و  موردنیازتوانایی انتقال قدرت مختلف در شرایط مختلف کاري،  هايمکانیزم

وانایی تایمنی در برابر بیش باري،  هايسامانهي انتقال قدرت مجهز به هاسیستمنوع تسمه، توانایی دانشجو در طراحی 

 فرمان و ترمزي تراکتور همچون هاسیستمدانشجو در تعمیر 
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 يکشاورز هايماشینمونتاژ  درس -3-12
 تخصصی نوع درس:

 کشاورزي هايماشینها در مکانیزم :نیازپیش

 - نیاز: هم

 ها و انطباقاتبا در نظر گرفتن تلرانسکشاورزي  هايماشینمونتاژ قطعات هدف کلی درس: 

 آموزشیسرفصل  -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 مونتاژ مراحل، باغی و زراعی هايماشین ساخت در مونتاژ اهمیت

 ارک قطعه تعویض، کار قطعه دادن قرار اجزاء طراحی، کار قطعه دادن قرار براي کلی قواعد
- 15 

2 

 بند و یدق

 ،واقعی و زراعی هايماشین مونتاژ در دوبندیق تیاهم ،هاآن تفاوت و دوبندیق تعریف

 دوبندیق يسازنهیبه و تحلیل

- 15 

3 

 مونتاژ اصول

 و یبازشدن اتصاالت) موقت و دائم مونتاژ يهادستورالعمل (،موقت و دائم) مونتاژ انواع

 (نشدنی باز

- 15 

4 

 مونتاژ استانداردهاي

، گکوپلین، مرکز از خارج قدرت انتقال گردنده، شاسی) مکانیزم مونتاژ مختلف هايروش

 ...( و انعطافقابل يهااتصال

- 15 

5 

 در مورداستفاده مکانیزم یک متشکل اجزاي ي موجود برايقیدوبندها سازيینهبه

 کشاورزي هايماشین

 کشاورزيماشین  یک مونتاژ هايروش بررسی

- 36 

 96 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ها و انطباقاترا با در نظر گرفتن تلرانسکشاورزي  هايماشینمونتاژ قطعات  انجام

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1372 ايحرفهانتشارات فنی   جواد فرازمند قیدوبندطراحی 

 قیدوبند طراحی اصول
حداد،  محمدجعفر

 سید محسن صفوي
 

دانشگاه  جهاد دانشگاهی

 اصفهان
1385 

Jig and Fixture Design 
Edward G 

Hoffman 
 Thomson/Delmar 

Learning 
2114 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 هاياشینمکار مرتبط با  حداقل سه سال سابقه با ساخت و تولید یا کشاورزي هايماشینحداقل کارشناسی ارشد مکانیک 

 کشاورزي

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

دستگاه  ،کشاورزي هايماشیندر مونتاژ  مورداستفادهخاص  يقیدوبندهاجهت ساخت  يفلز یالمترکارگاهی مجهز به 

 یدست يو ابزارها يکپسول گاز بوتان و مشعل، بکس باد ی،تن 61 یدست یدرولیکجوش، پرس ه

 

 روش تدریس و ارائه درس

اخت س هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.تعاریف و مثال توضیحی با

مونتاژ قطعات در داخل یکدیگر به کمک ، زراعی و باغی هايماشیندر مونتاژ  مورداستفادهي خاص قیدوبندهاو نمایش 

 اتصال پرسی و یا استفاده از حرارت، اتصال دائم و یا موقت قطعات به کمک جوش و یا اتصاالت پیچی، پرچی و ...

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ي بندها و دقیارزیابی دانشجو در تولید  .ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 

خاص جهت مونتاژ قطعات، ارزیابی توانایی دانشجو در انتخاب صحیح نوع اتصال در قطعات مختلف با توجه به شرایط 

 کاري
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 1 قیدق يکشاورز درس -3-31

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 کشاورزي دقیقنظري  با مباحث ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مقدمه

(، تعریف مدیریت مکانی Precision Agriculture (PA)تعاریف کشاورزي دقیق 

(، تاریخچه کشاورزي دقیق، Site-specific crop management (SSCM)محصول 

 حاکم بر کشاورزي دقیق هايروشتجهیزات و 

11 - 

2 

 ناوبري

(، Global Navigation Satellite Systems (GNSS) ايماهوارهي ناوبري هاسیستم

شامل نحوه دریافت اطالعات،  Global Positioning System (GPS)اصول حاکم بر 

و  GPS هايکنندهدریافت، دقت GPS، انواع کنندهدریافتچگونگی محاسبه موقعیت 

 در کشاورزي GPSکاربردهاي 

12 - 

6 

 مدیریت

و تجهیزات کاربردي در حوزه آبیاري، مدیریت علف هرز مبتنی بر مدیریت مکانی،  هاروش

جهت حفاظت مکانی محصوالت  موردنیازو آفات شامل ابزارهاي  هابیماريمدیریت 

 کشاورزي

11 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 کشاورزي دقیق نظريمباحث  درک

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Precision Agriculture: The 

Future of Farming 
Annie Bobby 

Zachariah 
 Delve Publishing 2111 

Precision agriculture for 

grain production systems 

Brett Whelan 

and James 

Taylor 
 CSIRO 

Publishing 
2113 

 هیگ. جی هرمن دقیق کشاورزي

 ،یوسفی مرضیه

 ،خوشنویسان بنیامین 

 شریفی محمد

 1396 تهران دیباگران

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 .سال سابقه کار مرتبط 3با حداقل  کشاورزي هايماشینالکترونیک یا مکانیک  یاکارشناسی ارشد برق 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 یانهرا وپروژکتور  یدئوو استاندارد مجهز بهکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.هاي کاربردي در تعاریف و مثال توضیحی با

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 
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 یباغبان زاتیها و تجهنیماش درس -3-14

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 و تعمیر و نگهداري آنتجهیزات باغبانی  دهندهتشکیلاجزاء  با ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 هاهرس کناره زنجیري و 

موارد کاربرد و انواع اره زنجیري، اجزا و مشخصات فنی اره زنجیري، روش کار با اره 

اره زنجیري، سرویس اره  اندازيراهزنجیري، نکات ایمنی مربوط به کار با اره زنجیري، 

 زنجیري.

2 16 

2 

 هاهرس کن

، روش کار با هاهرس کنموتوري، اجزاء و مشخصات فنی  هايهرس کنکاربرد و انواع 

 .هاهرس کن، سرویس هاهرس کن، نکات ایمنی مربوط به هاهرس کن

4 21 

3 

 هاپاشسم

 اشپاي، انواع سمهاي تلمبهپاشهاي دستی، انواع سمپاشپاشی، انواع سمسم هايروشانواع 

ي، اپاش موتوري و تلمبهپاش پشتی موتوري، اجزاي سمپشتی موتوري، روش کار با سم

موتوري،  داريچرخپاش سم روش کاراي، اجزاء و پاش پشتی موتوري و تلمبهاجزاء سم

اع اندازي انوپاش، راهپاش تراکتوري باغی، روش تعیین میزان پاشش در سمسم روش کار

ها، پاشها، سرویس و نگهداري انواع سمپاشها، نکات ایمنی در مورد کار با سمپاشسم

 ی گلخانه یا باغ توسط دانشجو.پاشاجراي عملیات سم

4 21 

4 

 نگهداري چمن هايماشین

 هايماشینزار، موارد استفاده و کاربرد هر یک از متداول نگهداري چمن هايماشینانواع 

و نگهداري و  نگهداري چمن، سرویس هايماشینزار، اجزاء و ساختمان نگهداري چمن

زنی و سرویس و تنظیم آن توسط عملیات چمنزار، اجراي نگهداري چمن هايماشینتنظیم 

 زار.دانشجو در چمن

4 21 

5 

 سایر تجهیزات باغبانی

 دهندهانتکهاي ساختمان دستگاه پیوندزنی، روش کار با دستگاه پیوندزنی، انواع دستگاه

 درخت، تنه و شاخه. دهندهتکانهاي و سرویس و نگهداري دستگاه روش کاردرخت، 

2 21 

 96 16 جمع

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ها و تجهیزات باغبانیماشیناز سرویس و نگهداري  انجام

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Encyclopedia of 

Gardening Christopher  Brickell - Dorling 

Kindersley 
1992 

Agricultural Power 

and Machienry 

Clinton O. Jacobs and 

William 

R. Harrell Mc Grw 
 Hill 1983 

 1باغبانی جلد  آالتماشین

 2و 
 نزیبل، استوارت کاز یانبرا

و  هاسازمان پارک

 شهر سبز فضاي

 تهران

و  هاپارکسازمان 

 فضاي سبز تهران
1377 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 باغبانی یاکشاورزي  هايماشین یکارشد مکان یحداقل کارشناس

  

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 افزارنرم ،یانهرا ،پروژکتور یدئوو به مجهزاستاندارد کالس 

 دهندهتکان ی،زن یوندپ یزات، تجهزنچمن ي،و پشت تراکتور يموتور ی،دست هايپاشسمهرس کن، انواع  یر،اره زنج

 یزاتتجه یرجهت باز، بست و تعم یدست يدرخت، ابزارها

 

 روش تدریس و ارائه درس

در  دهشمعرفی باغبانی آالتماشینتعمیر و نگهداري  تمرین و تکرار و انجام کار عملی در خصوص ،کارگاهی ،توضیحی

 محیط کارگاه

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ناسایی شسنجش توانایی دانشجو در  و ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 

 شدهمعرفی آالتماشین تعمیرقطعات و 
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 يکشاورز هايماشیندر  یکیدرولیه يکنترلرها و مدارها درس -3-16

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هايینماشیشرفته در پ يمدارها قرائتو نحوه  یدرولیکیه يدر مدارها مورداستفاده هايکنترلبا انواع  ییآشناهدف کلی درس: 

 کشاورزي

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 پروپرشنال هیدرولیکی برقی شیر

ل، هیدرولیکی پروپرشنا فشاربرقیرلیف ولو، رلیف ولو پایلوتی و شیرهاي کنترل 

 قدرت، شیرهاي کنترل هیبریدي و مدارهاي نمونه هايکنندهتقویت

2 6 

2 

 شیرهاي سروومکانیزم و سروو

هیبریدي، شیرهاي -برقی ايدومرحلهسروومکانیزم ها، شیرهاي سروو، شیرهاي سروو 

سروو، سنسورها، منبع قدرت هیدرولیکی و  هايکنندهتقویتسروو درایو مستقیم، 

 ي سروو با کنترل سرعت پمپهاسیستم

2 6 

3 

 مدارهاي هیدرولیکی

مدارهاي بدون بار، مدارهاي کنترل فشار، مدارهاي کنترل سرعت، مدارهاي فیلتر، مدارهاي 

 ، مدارهاي ترمز، مدارهاي بستهتشدیدکنندهسنکرون، مدارهاي 

4 8 

4 
 و نگهداري یابیعیب

 ي هیدرولیکیهاسیستم، نگهداري پیشگیرانه یابیعیبتمیزکاري، تجهیزات 
2 4 

5 

 افزارنرم

، مقدمه افزارنرممختلف  هايبخششامل  FESTO FluidSIM افزارنرمنحوه کار با 

مدارهاي  يسازهیشبو  افزارنرمو ایجاد مدارهاي هیدرولیکی در محیط  يسازهیشب

 نیوماتیک

6 8 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 تخصصی صورتبهرا  هاآن قرائت وانواع مدارهاي هیدرولیکی  شناخت

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت



 

45 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 چوهاینگ موک هیدرولیک و نیوماتیک
علیرضا طاهرپور 

 قاسمی اهللروحشلمانی، 

سازمان آموزش فنی 

 کشور ايحرفهو 
1391 

Hydraulics and Hydraulic 

Circuits: Fluid Power 

(Industrial oil hydraulics) 

Ilango 

Sivaraman 
 Independently 2117 

Hyraulics and pneumatics 

A technician’s and 

engineer’s guide 

Andrew Parr  ELSEVIER 1998 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کشاورزي هايماشینکارشناسی ارشد مکانیک حداقل 

  

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ،افزارنرم ویانه را ،پروژکتور یدئوو کالس استاندارد مجهز

 یآموزش يسروو، مدارها یرهايو ش هامکانیزمقدرت،  هايکنندهتقویت یدرولیکی،ه یبرق یرهايش کارگاه مجهز به

 سنج یشامل مدار ترمز، فشارسنج و دب یدرولیکیه

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و کارگاه و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.تعاریف و مثال توضیحی با

 گیريندازهاو شیرهاي سروو، بیان نحوه کار با تجهیزات  هامکانیزممعرفی، باز و بست و نیز تعمیر شیرهاي برقی هیدرولیکی، 

 سازيشبیه افزارنرم، روش کار با سیال، بیان عالئم و اختصارات مدارهاي هیدرولیکی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

رقی ارزیابی دانشجو در تعمیر شیرهاي ب ،ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون کوتاه امتحانتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 

پارامترهاي سیال هیدرولیک، توانایی دانشجو در قرائت نقشه مدارات هیدرولیکی،  گیرياندازهو سروو، توانایی دانشجو در 

 افزارنرمیک مدار هیدرولیکی در  سازيشبیهنشجو در توانایی داسنجش 
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 گروهی پروژه درس -3-17

 تخصصی نوع درس:

 واحد درسی 51حداقل  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 کشاورزي هايماشینبهینه سزي خود در  هايآموخته کارگیريبههدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 -یک دستگاه در ارتباط با مباحث درسی تهیه نقشه اجرایی سازيبهینه شامل :سازيبهینه

 و...تهیه گزارش مراحل انجام کار و مونتاژ  -انتخاب مواد -تهیه مدل
- 128 

 128 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 انجام آنو  کشاورزي هايماشینبهینه سازي  کسب مهارت

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –ج

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با کارشناسی ارشد ساخت و تولیدکشاورزي یا  هايماشینمکانیک کارشناسی ارشد حداقل 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 تخصصی مرتبط هايکارگاه

 

 تدریس و ارائه درسروش 

 کارگاهی، تمرین و تکرار
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 توسط مدرس بهینه سازي شدهنمونه  ارزیابی

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 128 1 تعداد ساعت
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 معکوس یمهندس درس -3-18

 تخصصی نوع درس:

 کشاورزي هايماشین مونتاژ :نیازپیش

 - نیاز: هم

 بعديسههاي اولیه به کمک پرینتر هاينمونهلید اسکن قطعات و تو با ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 معرفی مهندسی معکوس

 تعاریف و دالیل استفاده از مهندسی معکوس 
2 - 

2 

 معکوسهاي مهندسی افزارنرمو  افزارهاسخت

(، غیر تماسیمهندسی معکوس )تماسی و  هايروشي مهندسی معکوس، افزارهاسخت

ریبی، تخ هايروشانتقالی،  هايروشاپتیکی و غیر اپتیکی،  هايروش، بنديمثلثروش 

هاي مهندسی معکوس، مراحل عملیات مهندسی معکوس، فازها )نقاط، افزارنرم بنديطبقه

دستی، ایجاد مدل  صورتبهچندضلعی، سطوح، منحنی و تصاویر ساده(، ایجاد سطوح 

ریز  ،هاداده سازيبهینه، هاداده، انطباق چندضلعی هايمدلاتوماتیک از  صورتبه بعديسه

 هامدلالح و کنترل مرزها و ، اصهامشمش بندي مدل و اصالح ساختار  کردن

7 32 

3 

 سریع سازينمونه

 يسازنمونهسریع و مهندسی معکوس، مراحل اصلی در  سازينمونه هايروشارتباط بین 

ري، لیز يسازمدلسریع، استریولیتوگرافی،  سازينمونهسریع، تکنیک هاي رایج در 

مولتی جت،  يسازمدلکاغذي،  ياهیال يسازمدل، بعديسهرسوبی، چاپ  سازيمدل

 دقیق لیزي سازيمدل

7 32 

 64 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
را به  آن بعديسهنمونه اولیه  و تولید مهندسی معکوس هايروشو  بعديسهبه کمک اسکنرهاي مدلی اصالح یافته ایجاد 

 بعديسهکمک پرینترهاي 

  

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اصول مهندسی معکوس
 فرناندز، جودکایران

 راجا ینشو

شیر  اکبر

 خورشیدیان
 1391 صنعت دایره

 زيسانمونه از: بعديسه پرینت فنّاوري

 نهایی قطعات ساخت تا سریع
  گرریخته فرشید

 واحد دانشگاهی جهاد

 امیرکبیر صنعتی
1397 

Reverse Engineering 

Raja, Vinesh, 

Fernandes, 

Kiran J. (Eds.) 

 Springer 2118 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه  3با حداقل و داراي  تولیدبا گرایش ساخت و  کشاورزي یا مکانیک هايماشینکارشناسی ارشد مکانیک حداقل 

 کار مرتبط

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ماسی، معکوس، اسکنر تماسی و غیر ت مهندسیهاي افزارنرمنصب  باقابلیت یانهرا ،پروژکتور یدئوو استاندارد مجهز بهکالس 

 بعديسهپرینتر 
 

 روش تدریس و ارائه درس

عرفی م در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.هاي کاربردي تعاریف و مثال توضیحی با

، هادادهمش بندي و اصالح  هايروشبیان ، بعديسه هايمدلجهت ایجاد سطوح و هاي مهندسی معکوس افزارنرمانواع 

 بعديسهواقعی با پرینتر  هايمدل، تولید غیر تماسیتماسی و  بعديسهروش کار با اسکنرهاي 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

تفاده از اسسنجش توانایی دانشجو در  .ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 

در  و هادادهي مناسب و نیز نحوه اصالح هامشو انتخاب  بعديسه هايمدلهاي مهندسی معکوس جهت ایجاد افزارنرم

 بعديسهکار با اسکنرها و پرینترهاي 
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 يکشاورز هايماشین یطراح درس -3-19

 تخصصی نوع درس:

 اجزاء ماشین :نیازپیش

 - :یازهم ن

 کشاورزي هايماشیندر  یطراح یندبا اصول و فرآ ییآشناهدف کلی درس: 

 آموزشیسرفصل  -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 8 1 کشاورزي هايماشین در طراحی هايویژگی، طراحی تعریف، طراحی مسائل بر ايمقدمه 1

2 

 

 طراحی فرآیندهاي

 احیطر هايروش انتخاب، مکانیزم ارائه و اولیه مسئله، طراحی تعریف و نیاز تشخیص 

، اشتک هايماشین) کشاورزي هايماشین اجزاي سینماتیک درباره مباحثه و نیروها آنالیز 

 (برداشت و داشت

4 8 

4 16 

3 

 

 طراحی هايروش

 ...( و کار راحتی، اقتصادي توجیه، مقاومت و پایداري) طراحی در مؤثر عوامل

 (محدود اجزاي روش و ابعادي تحلیل، معکوس مهندسی) طراحی در نوین هايروش

4 8 

2 16 

4 

 باغی و زراعی هايماشین طراحی در کاربرد رایانه

 CAD/CAM ،MATLAB ،ANSYS نظیر و تحلیل تجزیه ايرایانه هايافزارنرم معرفی

 کشاورزي هايماشین یکی از طراحی پروژه انجام

1 41 

 96 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 افزارنرمکمک  با يکشاورز هايمکانیزموارده بر  یروهاين بررسیکسب مهارت 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هايماشیناصول طراحی 

 کشاورزي
  منصور بهروزي الر

مرکز انتشارات علمی 

 دانشگاه آزاد اسالمی
1378 

 کشاورزي هايماشین اصول
 آلنرابرت، بینر روي

 ربرگ ادگارلی، کپنر

 سید احمد

 شفیعی

 انتشارات و چاپ موسسه

 تهران دانشگاه
1389 

Farm Machinery Design 

Principles & Problems 
Sharma D.N. 

&Mukesh 
 Jain brothers 2112 

Agricultural machines 

Theory and construction 

H. Bernacki, J. 

Haman, Czesław 

Kanafojski 
 Spring field 1972 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کشاورزي هايماشینحداقل کارشناسی ارشد مکانیک 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 CAD/CAM ،MATLAB ،ANSYS هایی نظیرافزارنرمنصب  باقابلیت یانهراو پروژکتور  یدئوومجهز به  استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

بیان  ،هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویانتعاریف و مثال توضیحی با

، CAD/CAM هایی نظیرافزارنرمکشاورزي، نحوه کار با  هايمکانیزممباحث تئوري حاکم بر تحلیل نیروهاي وارد بر 

MATLAB ،ANSYS 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ارزیابی دانشجو در تحلیل نیروهاي ، ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 

 CAD/CAM ،MATLAB ،ANSYS هایی نظیرافزارنرمکشاورزي به کمک اصول تئوري و  هايمکانیزموارد بر 
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 2 قیدق يکشاورز درس -3-21 

 تخصصی نوع درس:

 1کشاورزي دقیق  :نیازپیش

 - نیاز: هم

، هاي خاکو نیز ویژگی یژه محصوالت روغنیوبهارزیابی اطالعات مربوط به محتواي محصوالت کشاورزي هدف کلی درس: 

 بر اساس آن از وسایل هوایی و تهیه نقشه محصوالت کشاورزي آمدهدستبهتفسیر تصاویر 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 افزارسخت

مانیتورینگ محصول، نوع اطالعات قابل دریافت شامل پروتئین غالت، محتواي  هايسامانه

سنجش خاک، سنسورهاي سنجش توپوگرافی مزرعه،  هايسامانهروغن محصوالت روغنی، 

رنگی توسط ماهواره و وسایل هوایی، سنسورهایی که بر اساس انعکاس از  يبردارعکس

 ، فناوري نرخ متغیرکنندمیمحصول عمل 

4 41 

2 

 افزارنرم

، معرفی هادادههاي کشاورزي دقیق، انواع فرمت فایل، نحوه پردازش افزارنرممعرفی 

 هادادههاي تحت وب کشاورزي دقیق، مدیریت افزارنرم

8 48 

3 

 نقشه

 Rasterی که بر اساس نقاط و هاینقشهي کشاورزي دقیق، معرفی هادادهنحوه تهیه نقشه از  

فرایند  ،ندیآیم به دست آمدهدستبه هاينقشه، نحوه مقایسه و تفسیر یموردبررسفضاي 

 ینیبشیپ

4 41 

 128 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
، اکخ هايویژگیو نیز  محصوالت روغنی یژهوبهاطالعات مربوط به محتواي محصوالت کشاورزي  ارزیابیکسب مهارت 

 بر اساس آننقشه محصوالت کشاورزي  و تهیهاز وسایل هوایی  آمدهدستبهتصاویر  تفسیر

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 128 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Precision Agriculture: 

The Future of Farming 
Annie Bobby 

Zachariah 
 Delve 

Publishing 
2111 

Precision agriculture for 

grain production systems 

Brett Whelan 

and James 

Taylor 
 CSIRO 

Publishing 
2113 

 هیگ. جی هرمن دقیق کشاورزي
 بنیامین ،یوسفی مرضیه

 شریفی محمد ،خوشنویسان
 1396 تهران دیباگران

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کشاورزي هايماشینسال سابقه مرتبط با  3حداقل  دارا بودنو برقگرایش هاي کارشناسی ارشد حداقل 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

پروتئین و چربی محصوالت کشاورزي و نیز سنسور  گیرياندازهاز جمله وسایل قطعات الکترونیکی  کارگاه مجهز به

وسایل نقلیه هوایی از جمله -GPS-دقیق پارامترهاي کشاورزي گیرياندازهسنسورهاي خاک و  هايویژگی گیرياندازه

 نرخ متغیر آالتماشین-پهپادهاي کشاورزي

 

 روش تدریس و ارائه درس

عرفی م هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.تعاریف و مثال توضیحی با

هایی ارافزنرمپردازش داده و نیز  هايافزارنرممعرفی و نیز  گیرياندازهانواع سنسورها و بیان روش کار با سنسورها و ابزار 

 گیردمیقرار  مورداستفادهکشاورزي  هاينقشهکه جهت تهیه 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

اک. خپارامترهاي محصوالت کشاورزي و نیز پارامترهاي  گیرياندازهنشجو در استفاده از سنسورها و ابزارهاي ارزیابی دا

 کشاورزي هاينقشهي حاصله از سنسورهاي کشاورزي و در تهیه هادادههمچنین تسلط در تحلیل و پردازش 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

53 

 يو کنترل در کشاورز گیرياندازهابزار  درس -3-21

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 يموجود در کشاورز يو کنترل پارامترها يریگها جهت اندازهو اصول حاکم بر آن يریگبا ابزار اندازه ییدرس: آشنا یهدف کل

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 گیرياندازهبر اهمیت انتخاب روش مناسب جهت  ايمقدمه

، انواع گیرياندازه، دقت و صحت گیرياندازهي مربوط به واحدهاي هاسیستمانواع 

 گیرياندازهاشتباهات آماري در 

2 8 

2 

 جامدات

جابجایی )خطی و دورانی(، نیرو، گشتاور،  گیرياندازهبراي  مورداستفاده هايروشانواع 

 شتاب، ارتعاشات، تنش و تغییر فرم

2 11 

3 

 سیاالت

مترهاي کمی و کیفی ادما، رطوبت، پار گیرياندازهبراي  مورداستفاده هايروشانواع 

 سیاالت همچون فشار، جهت و دبی سیال

4 11 

4 

 کشاورزي

زراعی و برگ  يهانیزمرطوبت محصوالت کشاورزي، خاک  گیرياندازه هايروش

غلظت گازهاي  گیرياندازه هايروشمحتویات خاک،  گیرياندازه هايروشگیاهان، 

، هاگلخانهو  هايمرغدارشدت نور در  گیرياندازه هايروش، مکانیزمداخل انبارهاي 

عیار محصوالت کشاورزي همچون قند موجود در چغندرقند و  گیرياندازه هايروش

 داپلري دام يهایسونوگرافاصول حاکم بر 

4 11 

5 

 خودکار کنترل

ي کنترل حلقه باز و حلقه بسته و نیز بیان مزایا و معایب هاسیستمکنترل خودکار شامل 

 هاسیستماین 

4 11 

 48 16 جمع

 

 انتظارمورد و تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ها و کنترل پارامترهاي موجود در کشاورزيگیري و اصول حاکم بر آنابزار اندازه شناخت

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کاکس سیدنی کشاورزي در کنترل و گیرياندازه
 رضا علیمردانی،

 حسین موسوي زاده

 کشاورزي علم نشر

 ایران
1388 

 هايیريگاندازهابزار دقیق براي 

 مهندسی
 1384 شارات ماندگارنتا رضا علیمردانی 

Modern Control 

engineering 
Katsuhiko Ogata  Prentice Hall 2119 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کشاورزي هايماشینسال سابقه مرتبط با  3با حداقل گرایش هاي برق حداقل کارشناسی ارشد 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 یانهرا و پروژکتور یدئوو استاندارد مجهز بهکالس 

، فشارسنج، ، دماسنجسنجکرنشجابجایی از جمله پتانسیومترها، نیروسنج، شتاب سنج،  گیرياندازهوسایل  کارگاه مجهز به

 بذر و خاک زراعی، نورسنج، عیارسنج و مدارات کنترلی سنجرطوبتدبی سنج، 

 

 روش تدریس و ارائه درس

عرفی م هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.تعاریف و مثال توضیحی با

 پارامترهاي محیطی و پارامترهاي گیرياندازه منظوربه یشگاهآزماکار با این ابزار در محیط نحوه و  گیرياندازهبزارهاي انواع ا

 مکانیکی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ح انتخاب صحی. سنجش دانشجو در ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 

از ابزارهاي  آمدهدستبهقرائت صحیح اعداد ، گیرياندازه، تنظیم صحیح ابزارهاي گیرياندازهسنسورها و ابزارهاي 

 گیرياندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 ییع غذایصنا هايماشین درس -3-22

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم 

 و تعمیرات سبک آن ها صنایع غذایی هايماشینبا  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مواد خام سازيآمادهي هادستگاه

 ،ریها، شن گ کلونیس ر،یآهن گ ر،یگغالت، پوست يبوجار زکننده،یتم يهادستگاه 

 يبندبالنچر و درجه ر،یگدم ر،یگهسته

2 6 

2 

 خردکنندهي هادستگاه

، کاتر و گوشتچرخ، هاکننده، پالپ هاکننده، ورقه هاکننده، حبه هادهنده، برش هاآسیاب 

 هموژنایزر

2 6 

3 

 و اکسترودرها هادهندهشکل، هاندهکنمخلوط

پودر و مایع، همزن خمیر و مایعات با ویسکوزیته باال، انواع  يهاکنمخلوط، هاهمزن 

 و اکستروژن داغ و سرد زنقالب هايماشیني خمیر، هادهندهشکل، هاکنمخلوط

2 6 

4 
 هاصافیو  هاکنندهجدا

 هاپرسو  هاصافیسانتریفوژها،  
2 6 

5 

 و پخت سازيسالمي هادستگاه

ی، حرارت هايمبدل، بنديبستهقبل از  سازيسالمي هادستگاهي پاستوریزه، هادستگاه 

 پخت و فرهاي پخت هايدیگ، هاکنندهي استریل کننده، سترون هادستگاه

2 6 

6 
 هاکنخشکو  هاتبخیرکننده

 هاکنخشک، انواع هاکنندهانواع تبخیر
2 4 

7 
 تولیدکننده سرما

 يورغوطهبه روش  انجمادتم کریوژنیک، انجماد با سطوح سرد و س، سیهازنیخ، هایخچال 
2 4 

8 

 بنديبستهي پرکن، دربندي و هادستگاه

دوخت، ماشین تتراپک، ماشین ترموفورمینگ، ماشین کیسه ساز،  هايماشین، هاپرکنانواع  

 یزنبرچسب هايماشینو  هابسته دهندهپوشش هايماشین

2 4 

9 
 ي جابجایی موادهادستگاه

 هایلجرثقو  هانقاله، انواع شدهيبندبستهجابجایی مواد 
1 6 

 48 16 جمع

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 هامختلف و تعمیرات سبک آن  هايبخشصنایع غذایی در  هايماشین کار با

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  صالحی فخرالدین یغذای صنایع تجهیزات و هاماشین
 بوعلی دانشگاه انتشارات

 سینا
1399 

Handbook of Farm, Dairy 

and Food Machinery 

Engineering 
Myer Kutz  Academic Press 2113 

Handbook of Food 

Processing Equipment 

Saravacos, George D. 

Kostaropoulos, 

Athanasios E. 
 Springer 2116 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 وري پس از برداشتفنا با گرایش کشاورزي هايماشینکارشناسی ارشد صنایع غذایی یا مکانیک حداقل 

  

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 یانهرا ،پروژکتور یدئوو استاندارد مجهز بهکالس 

، کنخشک، فر، ، دیگبنديبستهتجهیزات بوجاري، میکسرها، اکستروژن، پرس، دستگاه پاستوریزه، دستگاه  مجهز بهکارگاه 

 حمل مواد غذایی يهانقالهو  زنبرچسبیخچال صنعتی، پرکن، 

 

 روش تدریس و ارائه درس

معرفی  ویان.یادگیري و تمرین بیشتر دانشجهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي تعاریف و مثال توضیحی با

 تولید و فرآوري مواد غذایی يهاکارخانهصنایع غذایی، بازدید از  هايماشینصنایع غذایی، روش کار با  هايماشینانواع 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

لوچارت در ترسیم یک فنشجو سنجش دا. ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهکالسی مستمر در هر جلسه، تکالیف 

و توانایی دانشجسنجش صنایع غذایی،  هايماشیندانشجو در کار با  توسطکامل از خطوط تولید و فرآوري مواد غذایی، 

 صنایع غذایی هايماشیندر انجام تعمیرات سبک 
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 يدامپرور هايماشین ریتعماصول کار و  درس -3-23

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هاي دامپروري و تعمیرات سبک آن هایی با ماشینآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
پرورش دام، طیور و آبزیان،  هايماشینبندي ها و تجهیزات دامپروري، دستهاهمیت ماشین

 هاي مدیریت واحدهاي دامپروريافزارنرممعرفی 
2 - 

2 

 شیردوش

، هاي سیار و ثابتشیردوش بنديطبقهشیردوشی، معرفی اجزاء و  يهاسالن بنديطبقه

 هااندازي، سرویس و نگهداري شیردوشراه

2 8 

3 

 فرآوري جیره غذایی

اندازي، سرویس و نگهداري تجهیزات توزیع خوراک و آب ، راهبنديطبقهمعرفی اجزاء، 

 هاو سیلو هاحبه کنها، کنها، مخلوط، آسیاهانقالهدام و طیور از جمله 

4 16 

4 

 تجهیزات کنترل شرایط محیطی

ننده کاندازي، سرویس و نگهداري انواع تجهیزات تهویه، خنک، راهبنديطبقهمعرفی اجزاء، 

 پرورش دام و طیور يهاسالنکننده و گرم

2 8 

5 
 سایر تجهیزات

 ي شیرهاکننده، شاخ بري، سم چینی و سردینیچپشمي تجهیزات شناخت اولیه
2 4 

6 

 مدیریت فضوالت حیوانی

آوري فضوالت، معرفی تجهیزات و اندازي، سرویس و نگهداري تجهیزات جمعراه

 هاسوختدر استفاده بهینه از فضوالت حیوانی مانند تولید بیو  مؤثر هايروش

1 4 

7 

 زنبورعسلتجهیزات پرورش 

و اکسترکتور  هاآندستی، دودي، ش ابزارهايشامل کندو،  زنبورعسلتجهیزات پرورش 

 عسل

2 4 

8 
 تجهیزات پرورش آبزیان

 و فیلترهاي تصفیه آب و ... هاهوادهشامل تجهیزات پرورش آبزیان 
1 4 

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 تعمیرات سبک این تجهیزات و انجام تجهیزات پرورش دام و طیور بهآگاهی کامل نسبت 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 انتشارات آثار دانشوران  شهرام کیانی دامپروري هايماشین

و تجهیزات  تأسیساتساختمان، 

 کامل طیور
  امیر آروین

آموزش تحقیقات کشاورزي و 

 منابع طبیعی
1392 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کشاورزي هايماشینحداقل کارشناسی ارشد مکانیک 

  

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت و 

 یانهرا ،پروژکتور یدئوو جهز بهاستاندارد مکالس 

 یزاتجهت ،چینپشم یشی،و گرما یشیسرما یل، حبه ساز، هواساز و وساکنمخلوط یاب،نقاله، آس یردوش،ش کارگاه مجهز به

کندو، اکستراکتور عسل، هواده پرورش  یور،فضوالت دام و ط آوريجمع یلوسا یر،سردکننده ش ینی،و سم چ يشاخ بر

 یانآبز

 

 روش تدریس و ارائه درس

عرفی م هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.تعاریف و مثال توضیحی با

 دامپروري، انجام تعمیرات سبک و سنگین هايماشینپرورش دام و طیور، بیان نحوه کار با تجهیزات 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ه کار انتخاب و نحو . سنجش تواناییترممیانو  ترمپایانهاي و آزمونهاي کوتاه آزمون تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه،

 انجام تعمیرات سبک و دامپروري هايماشینبا 
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 انیآبز يفرآور آالتماشینزات و یتجه درس -3-24

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 مختلف آبزیان در فرآوري عملیات به مربوط وسایل و آالتماشین با ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ت تجهیزا –آبزیان  ونقلحمل آالتماشینتجهیزات و  –فرآوري  ازنظرماهیان  بنديطبقه

 آالتینماش –ماهیان  گیرياستخوان –ي گیرپوست – گیريفلس –شستشو  آالتماشینو 

تجهیزات دودي کردن و سس پاشی  –سر و دم زنی  آالتماشین –جداسازي و سایزبندي 

 گوشت آالتماشین –خمیري ماهی  هايفرآوردهی زنقالبو  دهیشکلتجهیزات  –آبزیان 

 –تولید سوسیس، کالباس و ...  آالتماشینتجهیزات و  –چرخ کن و تولید خمیر ماهی 

 –ماهی  شور کردنتجهیزات  –ماهی  کردنخشکتجهیزات  –اتوکالو  – هاکنچرخ 

 بنديبستهتجهیزات  –تجهیزات تولید پودر و روغن ماهی  –ماهی  تجهیزات کنسرو

 آبزیان هايفرآورده

16 - 

2 

 سازيآمادهي هادستگاهنحوه کار با  –نحوه کار با دستگاه اتوکالو و رفع نواقص احتمالی 

ي و رگیپوست، گیريفلسشستشو،  آالتماشینطرز کار –آبزیان جهت مراحل فرآوري 

–ي تخلیه امعاء و احشاء هادستگاهنحوه کار با  –، سر و دم زنی گیرياستخوان

 ي فرآوري آبزیان نظیر تولید سوریمی، سوسیس و غیرههادستگاه

- 48 

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 و انجام تعمیرات سبک این تجهیزات انیآبز يآالت فرآورزات و ماشینیتجه بهآگاهی کامل نسبت 

 

 سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 يو فرآور یانآبز
 ،خوخوشژاله  ی،مهداد مهداب

 ینیسهراب مع
 1393 دانشگاه تهران 

و کنترل فرآوري  هايروش

 کیفی خاویار
  

 -دانشگاه علمی

 کاربردي
1395 

ادوات صیادي و تکنولوژي 

 صید ماهی
 وفملنیک ویکتور نیکالیویچ

 یخاناصغر علی

 پور

موسسه تحقیقات 

 شیالتی کشور
1388 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت



 

61 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 مهندسی شیالت کارشناسی ارشد

  

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کنکخشتولید سوسیس و کالباس، اتوکالو،  آالتماشین، گوشتچرخماهی،  يبندقطعهوسایل برش و  کارگاه مجهز به

 بنديبستهماهی، تجهیزات 

 

 روش تدریس و ارائه درس

عرفی م هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.تعاریف و مثال توضیحی با

فرآوري، انجام تعمیرات سبک، بازدید از مراکز  آالتماشینو تجهیزات فرآوري آبزیان، بیان نحوه کار با  آالتماشینانواع 

 فرآوري آبزیان
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

تخاب و انسنجش توانایی دانشجو در  .ترممیانو  ترمپایانهاي و آزمون امتحان کوتاهتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، 

 انجام تعمیرات سبک و تولید و فرآوري آبزیان هايماشین ازاستفاده 
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 يک در کشاورزیربات درس -3-25

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 کشاورزي هايماشینها در مکانیزم نیاز: هم 

 مختلف صنایع کشاورزي يهاحوزهدر  هاآنو کاربرد  هارباتاصول حاکم بر با  ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
در کشاورزي،  هاربات کارگیريبه، اهمیت هاربات بنديطبقهتعاریف و اصطالحات، 

 ، تعریف جایگاه کشاورزي دقیقکشاورزي يهارباتو کنترل  اندازيراهدر  هایشرفتپ
- 8 

2 

 اصول الکترونیک در رباتیک/مبانی پردازش تصویر

 هايروشالکتریکی،  يهاکنندهمصرفاجزاء مدار الکتریکی، انواع منبع تغذیه )مولد(، 

(، انواع PCBالکترونیکی ) يبردهامحاسبه پارامترهاي الکتریکی در مدار، معرفی 

 هاپورتحسگرها، انواع 

ر، تشخیص تصوی يبندبخش، ارتقاء تصویر، بازیابی تصویر، هایلتبدپردازش تصویر: 

 تصاویر

- 12 

3 

 هارباتدر  کاررفتهبه هاييفنّاور

هوایی همچون  ونقلحمل(، وسایل EVالکتریکی ) ونقلحملاصول کارکرد وسایل 

 یابییتموقع يهاسیستم، هارباتي ارتباطی هاسیستمماشین بینایی،  فّناوريکوآدکوپترها، 

 هارباتو انتقال قدرت در  ینتأم هايمکانیزم(، GPSجهانی )

- 11 

4 

 ي زراعی و باغیهاربات

، کودپاش، آبیاري پاشسمي هاربات(، Driverlessاصول کارکرد تراکتورهاي بدون راننده )

 و باغی ياگلخانه، برداشت محصوالت زنچمنهرز،  يهاعلفهوشمند، مدیریت و کنترل 

- 12 

5 

 ي دام و طیورهاربات

طیور، مانیتورینگ  آوريجمعي فیدر، کود جمع کن، پخش پوشال، هارباتاصول کارکرد 

 دام و طیور

- 11 

6 

 ي صنایع غذاییهاربات

ي کشتارگاهی، سورت محصوالت کشاورزي و مواد غذایی، هارباتاصول کارکرد 

 مواد غذایی کنندهحمل، کنترل کیفیت، بنديبسته

- 12 

 64 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
ن با نوی يکارراه و ارائهمشکالت بخش کشاورزي  ، تشخیصهاآن دهندهتشکیلو اجزاي  هارباتکارکرد  درک و شناسایی

 .هاربات کارگیريبه

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 فارسی و خارجی( منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Push Button Agriculture: 

Robotics, Drones, Satellite-Guided 

Soil and Crop Management 
K. R. Krishna  

Apple 

Academic 

Press 
2116 

Robotics and automation for 

improving agriculture John Billingsley  
Burleigh 

Dodds Science 

Publishing 
2119 

Agricultural Automation: 

Fundamentals and Practices 

Qin Zhang, Francis J. 

Pierce 
 CRC Press 2113 

 الکترونیک،) 1 رباتیک مبانی و اصول

 (مکانیک و نویسیبرنامه

 شاد،فروغی  پدرام

 ،دیلمان نیاحسین  نیلوفر

 مجید ینصرالله حبیب

 1396 ملرد 

 کمک با اجرا تا اصول از تصویر پردازش

 متلب افزارنرم

 ،کاظمی فاطمه

 ،یابوالحسن یحاج زینب

 گلزاریان محمود رضا

 
 فردوسی دانشگاه

 مشهد
1393 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 در این زمینه کار وسال سابقه تدریس  3کشاورزي با  هايماشینحداقل کارشناسی ارشد برق یا الکترونیک یا مکانیک 

  

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و وایت بردپروژکتور  دئویوکالس استاندارد مجهز به 

ورد جهت برد ب یه،انواع منبع تغذ یجیتالی،متر د یاز جمله مولت یکیالکتر يپارامترها گیرياندازه یلوسا کارگاه مجهز به

 گیرياندازه يو سنسورها یکروکنترلرهاهمچون م یکی، قطعات الکترونشدهطراحیاز مدارات ساده  یهاول هايتست

 یابموقعیت یستمر، کوادکوپتر و سیجهت پردازش تصاو یوترکامپ یجیتال،د یندورب یطی،مح يپارامترها

 

 تدریس و ارائه درس روش

هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان. مونتاژ تعاریف و مثال توضیحی با

کردن برخی از عملگرهاي حوزه کشاورزي از جمله قطع و وصل برخی از منابع قدرت  مکانیزم باهدفقطعات الکترونیکی 

مک ساده به ک یسینوبرنامهساده بر روي تصاویر،  يهاپردازشدر این بخش، انجام  مورداستفاده يهاپمپو نیز شیرها و 

 یابموقعیتمیکروکنترلرها، نحوه کار با کوآدکوپتر، آشنایی با طرز کار سیستم 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

عملی  صورتبه. ارزیابی توانایی دانشجو ترممیانو  ترمپایانهاي تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، امتحان کوتاه و آزمون

در استفاده از تجهیزات و قطعات الکترونیکی تدریس شده در محیط کارگاه، ارزیابی سطح دانش دانشجو به لحاظ انتخاب 

 هايرنامهبصحیح قطعات و سنسورهاي الکترونیکی در پاسخ به مشکالت فنی بخش کشاورزي، ارزیابی دانشجو در نوشتن 

 جهانی یابموقعیتهاي پردازش تصویر و سیستم افزارنرماده در میکروکنترلرها و سطح دانش وي در استفاده از س
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 کارآموزي درس -3-26

 تخصصی نوع درس:

 واحد درسی 51گذراندن حداقل  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 کشاورزي هايماشینآشنایی با محیط کار، فرآیندهاي تعمیر و نگهداري  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 نیساخت ماش يمرتبط همچون کارگاه ها و کارخانه ها یشغل يها نهیکسب تجربه در زم

 يکارخانه ها زه،یمکان يدامپرور يواحدها ،ییغذا عی، صناي، دامپروريآالت کشاورز

 مراکز کشت و صنعت ،يتراکتورساز

- 241 

 241 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
شجو پس از گذراندن ا سرویس و نگهداري  درس قادر خواهد بود یندان صول بهره برداري و برنامه ریزي  شینبا ا  هايما

 کشاورزي آشنایی کامل داشته باشد.

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –ج

 هاي مدرسویژگی

 کار در این زمینه سال سابقه تدریس و 3هاي کشاورزي با حداقل کارشناسی ارشد مکانیک ماشین

  

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

شکاورزي، دامپروري و صنایع غذایی/ واحدهاي تعمیر  هايماشینهاي ساخت شرکت هاي کشت و صنعت / کارخانه

 تراکتور و ادوات کشاورزي

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کارگاهی -توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه گزارش کار

 
 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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 آمار و احتماالت درس -3-27

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 کسب مهارت الزم در محاسبات و تجزیه و تحلیل بحث آمار و احتماالت در دروس تخصصی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
آمار توصیفی: مقدمه و مفاهیم اصلی، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگی و 

 نمودارها
5 1 

 1 3 شمارش و ترکیبات: اصول شمارش، جایگشت و ترکیب 2

 1 6 احتمال: فضاي نمونه، پیشامد؛ تابع احتمال و قوانین احتمال 3

4 

متغیرهاي تصادفی: تعریف متغیرهاي تصادفی گسسته و پیوسته، تابع احتمال و تابع چگالی 

گی و توأم، ضریب همبستاحتمال، تابع توزیع تجمعی، امید ریاضی و واریانس، تابع توزیع 

 تابع مولد گشتاور

11 1 

5 
دوجمله اي منفی،  توزیع احتمال هاي خاص: توابع احتمال یکنواخت، برنولی، دوجمله اي،

 tدو و پواسون و توابع چگالی احتمال یکنواخت، نمایی، نرمال، خی
11 1 

6 

فاصله اطمینان براي برآورد فاصله اي: فاصله اطمینان توزیع نرمال، قضیه حد مرکزي، 

میانگین و تفاضل میانگین دو جامعه، فاصله اطمینان براي واریانس جامعه و نسبت دو 

 واریانس

8 1 

7 
آزمون فرض هاي آماري: آزمون فرض براي میانگین توزیع نرمال، آزمون فرض دو طرفه و 

 آزمون فرض واریانس جامعه
6 1 

 1 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 يرآوردهاو ب یتصادف يرهایمحاسبات مربوط به احتماالت و متغ ییدرس، توانا نیا يریدانشجو پس از فراگ رودیانتظار م

 دارا باشد. یو آزمون فرض را در دروس تخصص يفاصله ا

 

 )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( يشنهادیمنابع درسی پ -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 شرح - نادر نعمت الهی آمار و احتماالت مهندسی

 1394 آزاده - بهمن عرب زادهمسعود نیکوکار و  آمار و احتماالت کاربردي

 1393 آستان قدس رضوي - جواد بهبودیان آمار و احتمال مقدماتی

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرسهاي ویژگی

 سال 3دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت  حداقل کارشناسی ارشد ریاضی و داراي سابقه تدریس

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 بورد و ویدئو پروژکتورو داراي وایت استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ان.نشجویتعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر داهاي کاربردي در کالس و ارائه تعاریف و مثال
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 هاي پایان ترم و میان ترم کتبیتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون
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 پیوست ها
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 یوست یکپ
 کشاورزي هايماشینمکانیک  ايحرفهمهندسی  کارشناسی ناپیوستهدوره  موردنیازاستاندارد جهیزات ت

 ايتجهیزات نیمه سرمایه ايتجهیزات سرمایه  ردیف

1 

کارگاه 

 هايماشین

 کشاورزي

 (ATM399حداقل )تراکتور 

چیزل  –دیسک  –گاوآهن ) ورزيخاکادوات 

 (و...

 – هاکنتنک ) ادوات داشت محصوالت کشاورزي

 (و... هاپاشسم –ریک 

چاپر ) برداشت محصوالت کشاورزي آالتماشین

 (کمباین و ... – یلرف –

 

2 
کارگاه 

 ابزارماشین

دستگاه، دریل رومیزي  11دستگاه، فرز  11تراش 

 2دستگاه، دریل رادیال یک دستگاه، سنگ تخت  2

 زکنیابزارتیدستگاه، سنگ گرد یک دستگاه، سنگ 

-دستگاه، صفحه 4 سنگ رومیزيیک دستگاه، 

 هرکداماز  CNC و فرزتراش  دستگاه، 4تراش 

یک دستگاه، تجهیزات تست و کالیبراسیون 

یک دستگاه و  هرکدامابزار از  هايماشین

یک  هرکداماز تجهیزات نصب، تعمیر و نگهداري 

 دستگاه

براي انواع  کاريماشینانواع ابزارهاي 

مطابق با  کاريماشینهاي دستگاه

هاي استانداردهاي رایج شرکت

هاي صنعتی ابزارسازي و انواع گیره

 ابزارماشینهاي در کارگاه موردنیاز

3  

پردازش  باقدرتعدد  21ست کامل کامپیوتر 

دستگاه  1سه محوره،  CNCدستگاه فرز  1خوب، 

 1بعدي و دستگاه اسکنر سه 1بعدي و پرینتر سه

سه محوره قابل  CNCدستگاه پرینتر، دستگاه فرز 

 دستگاه پالتر 1دستگاه و  4دمونتاژ 

سمعی و  زاتیتجه عدد، 15 وایت برد

عدد و  15 ویدئو پروژکتوري و بصر

افزارهاي مختلف از جمله نرم

Simufact, DEFORM 3D, 

SolidWorks Simulation, 

Autodesk MoldFlow, … 
Working Model 3D, Abaqus ،

ANSYS  یاو Fusion 361 

4  

 Bعدد، صفحه صافی گرید  11میز استاندارد کار 

هاي معمولی از عدد، انواع کولیس )از کولیس 11

عدد(، کولیس  2عدد و از نوع خاص  2 هرکدام

عدد، انواع میکرومتر )از میکرومترهاي  5مرکب 

عدد(،  2عدد و از خاص  3 هرکداممعمولی از 

عدد،  11پایه میکرومتر  عدد، 3پیچ  میکرومتر

-عدد، یوهانسون 2 هرکدامهاي مختلف از فرمان

-جعبه، میله 3تایی  111باالي  REFهاي گرید 

جعبه،  3متري میلی 3-4تایی  11گیري هاي اندازه

 3متري میلی 8-7تایی  11گیري هاي اندازهمیله
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-میلی 9-11تایی  11گیري هاي اندازهجعبه، میله

-21تایی  11گیري هاي اندازهجعبه، میله 3ي متر

گیري در هاي اندازهجعبه، ساچمه 3متري میلی 19

سنج عدد، زاویه 3 هرکدامسایزهاي مختلف از 

-1گیري عدد، ساعت اندازه 2 هرکداممختلف از 

 5گیري عدد، پایه ساعت اندازه 5متري میلی 11

عدد، سه سیم با  2سنج  Rعدد،  2عدد، گام سنج 

سري،  2 هرکداممتري از میلی 4و  3، 2هاي گام

-جعبه، پیچ 1هاي صافی سطح )راگوتست( سنجه

گوشتی چهارسو و جعبه، پیچ 2گوشتی مینیاتوري 

 1مهندسی  حسابماشینعدد،  2تخت از هرکدام 

 موردنیازجعبه، قطعات صنعتی  1 خمیربازيعدد، 

عدد، صندلی مناسب  2 عدد، دماسنج 3 هرکداماز 

عدد و گونیا با  2 هرکدامعدد، تراز مختلف از  15

عدد، دستگاه  1 هرکدامهاي مختلف از اندازه

دستگاه، پروفیل  1دنده مخصوص تست چرخ

 1گیري دستگاه، میکروسکوپ اندازه 1پروژکتور 

 هايماشیندستگاه،  1 ویدئو پروژکتوردستگاه، 

( VMM/VMS) گیري تصویري، ویدئوئیاندازه

امتداد دستگاه، تلسکوپ  1دستگاه، اتوکالیماتور  1

دستگاه، شیشه تخت  1دستگاه، انگل دکور  1 یاب

جعبه  Optical Parallel 2جعبه کامل،  1نوري 

 1در سایزهاي مختلف، کمپراتور مکانیکی 

دستگاه،  1مکانیکی -دستگاه، کمپراتور نوري

 1کتریکی دستگاه، کمپراتور ال 1کمپراتور هوائی 

دستگاه، کمپراتور  1دستگاه، کمپراتور الکترونیکی 

 1گیري مختصاتی دستگاه، ماشین اندازه 1مایعی 

-دستگاه، ماشین اندازه 1 بعديدستگاه، اسکنر سه

دستگاه،  1 هرکدامگیري مدوري و بال بار از 

دستگاه و لودسل  1 ابر نقاطدستگاه تولید 

 دستگاه 1 هرکداماز  نیوماتیکهیدرولیک و 

5  

هاي موقت گري براي ساخت قالبکارگاه ریخته -

 ذوب ریزياي و و پوسته CO2، ترايماسهشامل 

 هاآن

-گیري شامل )میز قالبابزار و تجهیزات قالب -

گیري، کوبه، سرند دستی، فرچه گیري، درجه قالب

شامل: انواع ماسه،  موردنیازمواد مصرفی 

، پودر جدایش و CO2بنتونیت، چسب 

 گیريمواد افزودنی قالب
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 لولهو هواکشمویی، ابزار قاشقی، ابزار پاشنه، سیخ 

 عدد( 15 هرکدامراهگاه از 

 گیر،ابزار و تجهیزات ذوب شامل )مالقه، شالکه -

نی، ، کاله ایمشارژ کنبوته گرافیتی، کاورال، انبر 

سرپوش ضد جرقه، کفش ایمنی، دستکش نسوز و 

 عدد( 15 هرکداملباس ایمنی از 

سازي و ابزار و تجهیزات مربوط به میز مدل -

 سازي شامل )چوب، گیره، مغار، رنده، انواعمدل

گیري، انواع اره و دستگاه برش وسایل اندازه

 عدد( 15 هرکدامچوب، چسب چوب و ... از 

هاي دائمی باز، بسته گري با قالبکارگاه ریخته -

 هاآن ذوب ریزيو 

6  

 هايمایعات نافذ شامل اسپريتجهیزات تست  -

هاي مرجع براي انجام تست مایعات نافذ، نمونه

 این تست

تجهیزات تست ذرات مغناطیسی شامل یوک  -

تر و خشک،  صورتبهدستی، پراد، پودر ریز آهن 

 هاي مرجع براي انجام این تستنمونه

 هايتجهیزات تست التراسونیک شامل پروب -

هاي ، نمونهایشنمصفحهدار، مایل و زاویه

دار، کالیبراسیون پروب مایل و پروب زاویه

هاي مرجع براي التراسونیک و نمونه ضخامت سنج

 انجام این تست

هاي هاي گردابی و نمونهتجهیزات تست جریان -

 مرجع براي انجام این تست

هاي رادیوگرافی آموزشی براي انواع فیلم

هاي تست دانشجویان و شاخص

 رادیوگرافی

7  

یک دستگاه، دستگاه دینامومتر براي  صافی سنج

یک  کاريماشینگیري نیروها و دماي اندازه

حرارتی  یک دستگاه، دوربین IRدستگاه، ترمومتر 

IR  یک دستگاه، تاکومتر تماسی و نوري یک

دستگاه، دستگاه توقف سریع دو دستگاه، 

میکروسکوپ نوري انعکاسی یک دستگاه، ترازو با 

گرم یک دستگاه و دستگاه سیستم  11/1دقت 

 MQLکاري خنک

 

8  
یک دستگاه ربات مفصلی با تمام امکانات 

 موردنیاز

هاي ها و ستانواع سنسورها، محرک

بر اساس سرفصل درس آموزشی 
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هاي کنترل خطی در ساخت و سیستم

 هرکدامعدد از  4تولید 

9  

گرمی، پرس  211یک دستگاه تزریق پالستیک 

اي تنی یک دستگاه، پرس ضربه 81هیدرولیکی 

تنی یک دستگاه، وایرکات یک دستگاه و  11

 اسپارک یک دستگاه

هاي تزریق پالستیک، قالب انواع قالب

هاي گري و قالبریختههاي پرس، قالب

 آهنگري

11  

کشی یک دستگاه، تراش یک دستگاه، خانسري

ها از ها و رزوهدندهپرداخت و اصالح چرخ

یک دستگاه و پانتوگراف و فرز کپی از  هرکدام

 یک دستگاه هرکدام

یک  هرکدامکشی از انواع ابزارهاي خان

عدد، از ابزارهاي سنگ و شیوینگ از 

یک عدد و انواع شابلون و  هرکدام

 امهرکدالگوي پانتوگراف و فرز کپی از 

 یک عدد

11  

-هاي ریختهبراي ساخت قالب موردنیازتجهیزات 

اي و و پوسته CO2، ترايماسه :گري موقت شامل

-گري با قالبریخته و تجهیزات هاآن ذوب ریزي

 هاآن ذوب ریزيهاي دائمی باز، بسته و 

گري و هاي ریختهانواع مدل و قالب

 ماسه

12  

دستگاه رولینگ پیچ، دستگاه هونینگ، انواع ابزارها 

-و متعلقات مطابق با استانداردهاي رایج شرکت

 هاي ابزارسازي

 

13  

هاي جوشکاري با گاز محافظ دستگاه 4

(GTAW/GMAW ،)4  دستگاه جوشکاري و

زیر هاي جوشکاري دستگاه 2برشکاري پالسما، 

دستگاه  1دستگاه جوشکاري مقاومتی،  2، پودري

 موردنیازجوشکاري اصطکاکی و مواد مصرفی 

، پالسما و مواد MIG/MAGبراي فرایندهاي 

شامل فرایندهاي  موردنیازمصرف نشدنی 

GTAW ،PAW  زیر و جوشکاري مقاومتی و

 تو پودريو  پودري

 موردنیازانواع الکترودهاي 

14  

 صنایع غذایی هايماشین

 دام پروري هايماشین

 فراوري آبزیان هايماشین
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 پیوست دو

 کشاورزي هايماشینمکانیک  ايحرفهمهندسی کارشناسی ناپیوسته  نیروي انسانی استاندارد موردنیاز دوره

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

سابقه  دوره

تدریس 

و تجربه 

 کاري

 مجاز به تدریس دروس
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

1 
 هايماشین

  کشاورزي
   

مونتاژ  -کشاورزي هايماشین طراحی

در  هامکانیزم -کشاورزي هايماشین

مهندسی  -کشاورزي هايماشین

ابزار  -زبان تخصصی -معکوس

 -و کنترل در کشاورزي گیرياندازه

اصول کار و  -صنایع غذایی هايماشین

 يدامپرور هايماشین یرتعم

 ساخت و تولید 2
 

   

 هايماشین کاريماشینکارگاه 

مونتاژ  - ه گروهیپروژ –کشاورزي

طراحی به  -کشاورزي هايماشین

 افزارنرمکمک 

 صنایع غذایی هايماشین     غذایی صنایع 3

4 
برق و 

  الکترونیک
   

 قیدقکشاورزي  -رباتیک در کشاورزي

و کنترل در  گیرياندازهابزار  - 2و  1

 - کشاورزي

     کامپیوتر 5
طرح  - افزارنرمطراحی به کمک 

 آزمایشات

 ها و تجهیزات باغبانیماشین     باغبانی 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




