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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 برنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته ساخت و تولید

، برنامه درسی بازنگری  7/3/8331تاریخ  هشتمین جلسهای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 شده دوره کاردانی پیوسته رشته ساخت و تولید را به شرح زیر تصویب کرد.

آموزش عالی می وارد دانشگاه ها و موسسه های  8331برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال این  (8ماده 

 شوند قابل اجرا است.

 8331-8333برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته ساخت وتولید از نیمسال اول سال تحصیلی  این  (2ماده 

مصوب  زاربماشین ا –قالب سازی و ساخت و تولید  –ساخت و تولید جایگزین برنامه درسی دوره  کاردانی پیوسته رشته 

 می شود.  3/2/8377عالی برنامه ریزی به تاریخ  شورای 237جلسه شماره 

و سرفصل دروس تنظیم شده است و به تمامی  عناوین دروساین برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی،  (3ماده 

دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی 

 مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ می شود. و سایر ضوابط و

 بازنگریبه سال قابل اجرا است و پس از آن  3 به مدت 8331-8333این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (7ماده 

 دارد.نیاز 
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 مقدمه -1-1
عوامل  نیترممهدر حال حاضر جهان شاهد تحوالت فني شگرفي است. اقتصاد جهاني متأثر از تکنولوژي صنعتي بوده و از 

رود. تضمین سعادت یک جامعه، استفاده از الگوهاي اقتصادي متناسب با مؤثر در شکوفایي اقتصاد یک جامعه به شمار مي

 باشد.شرایط آن جامعه و به کارگیري تکنولوژي مناسب و منابع انساني کارآمد و کاردان مي

باشد. جهت همگام شدن با این فني روز دنیا و خالقیت ميیازمند نیروي انساني مسلط به دانش ,پیشرفت سریع صنایع ن

-هاي کاربردي منطبق با شرایط زمان و مکان ميریزي صحیح آموزش، نیازمند برنامهازیموردنپیشرفت و تأمین نیروي انساني 

 ژهیوبهمراکز آموزشي باشد. لذا تربیت نیروي انساني کارآمد و آشنا با تکنولوژي روز در تمامي جهات از وظایف اصلي و مهم 

هایي است که در تولید ثروت در جهان نقش اساسي رشته ازجملهباشد. رشته ساخت و تولید اي ميدانشگاه فني و حرفه

 هاي فني وظایف مهمي را به عهده دارد.کاردانداشته و در فراهم نمودن 

 

 تعریف -1-2
 شدهنیتدوي تهیه و احرفهي فني و هاآموزشنظام  بر اساسکه یت کاردان در رشته ساخت و تولید است ترب هدف این دوره،

 برهیتکساخت و تولید را با  نهیدرزمي الزم هامهارتاست. فرد کاردان داراي سطح شغلي مشخصي است که دانش، بینش و 

 .نمایدي و عرفي کسب مياحرفهاخالق 

 

 هدف -1-3
              گیري بهینه از ابزار و اي است، طوري که با در نظر گرفتن بهرههگیري فني و حرفساخت و تولید با جهت کاردانتربیت 

هاي فني داراي تفکر طراحي در آالت بتواند نیازهاي ساخت و تولید را برطرف نماید. این اشخاص عالوه بر مهارتماشین

وري مفید و کارشناسان بوده و در امر بهره هاي ساخت و تحقیقاتي دستیارسطح کارداني نیز بوده تا بتوانند در انجام پروژه

هاي مشاغل مختلف نیز سرپرست کارگاه عنوانبهتوانند با کسب تجارب کاري التحصیالن این رشته ميمؤثر واقع شوند. فارغ

 انجام وظیفه نمایند.

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
هاي متنوع ساخت و رورت خودکفایي در زمینههاي مختلف صنایع و ضتغییر و تحوالت سریع تکنولوژي و فناوري در بخش

ي خصوصي به مشاغل صنعتي هاسازمانیع و صنا همچنین نیاز کارخانجات، تولید انواع محصوالت و قطعات صنعتي و

 نماید.يممرتبط، ضرورت و اهمیت طراحي و اجراي رشته کارداني ساخت و تولید را ایجاب 

 

 التحصیالننقش و توانایي فارغ -1-5
 هاساخت و مونتاژ قطعات و دستگاه -

 هاي تولیديدر کارخانجات و کارگاه ازیموردناستخراج و انتقال اطالعات فني  -

 هاي مهندسین به کارگرانجذب و انتقال دیدگاه -

 سرپرستي یک کارگاه تولیدي -

 هاي مکانیکيیابي قطعات سیستمکنترل کیفیت، بازرسي، ارزیابي و عیب -
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 ابل احرازمشاغل ق -1-6
 آالت سنتي و مدرن صنایع مختلفاپراتوري ماشین -

 مونتاژکار خطوط تولید صنایع مختلف -

 هاي صنعتينظارت و سرپرستي کارگاه -

 شوند.مشغول به کار مي توانندنیز مي ي زیرهاشغلرشته ساخت و تولید در  دانش آموختگاناست  ذکر انیشا

نویسي و اپراتوري برنامه

 CNCاي هدستگاه
 سرپرستي خط تولید و مونتاژ

سازي و مستندسازي طراحي، مدل

 CADافزارهاي با نرم

-اندازه آزمایشگاه متصدي

 دقیق گیري

 اپراتور کنترل کیفیت سرپرستي کنترل کیفیت تیزکني اپراتوري دستگاه ابزار
 هايقالب طراح و سازنده

 فلزي

ریزي سرپرستي واحد برنامه

 تولید
 بندها و قید طراحي و ساخت مهندسي معکوس قطعات صنعتي ولیدریز تبرنامه

 هايماشین ساخت کاردان

 ابزار
 ايآموزش فني و حرفه کاردان

هاي سازي ماشینتنظیم و آماده

 ابزار براي تولید

اندازي طراحي، نصب و راه -

-و تعمیر و نگهداري سیستم

 صنعتي کیوماتین هاي

 هايقالب طراح و سازنده

 کپالستی
 ابزارساز قطعات ساخت کاردان طراحي واحد سرپرستي

اندازي و طراحي، نصب و راه

 هايتعمیر و نگهداري سیستم

 هیدرولیک صنعتي

   

  

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره تابستاني یک نیمسال تحصیلي و  2 است و هر سال تحصیلي مرکب ازسال  2کارداني  حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره

هفته آموزش و یک هفته امتحانات  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  16نیمسال شامل  و هر

ساعت در  16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل نیمسال، هر واحد درس عملي و آزمایشگاهي

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

 باشد.نیمسال مي

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 اي و کاردانش مرتبطآموختگان هنرستان هاي فني و حرفهدانش -

 وروديقبولي در آزمون  -

 انایي جسماني الزم و شرایط عموميدارا بودن تو -
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 )برحسب ساعت(سهم درصد دروس نظري و عملي  -1-9

 تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس
درصد )برحسب 

 ساعت(
 مالحظات درصد مجاز

  45تا  25 41 811 51 نظري

  75تا  55 59 1152 22 عملي

  111 111 1952 72 جمع

 

 

 برحسب تعداد واحد( )نوع درس  -1-11

 نوع درس
درسي تعداد واحد برنامه تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 13 13 13 عمومي

 2 4 2  مهارت عمومي

 8 11 5 پایه

 43 47 42 تخصصي 

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 عناوین دروس: فصل دوم -2
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 رشته ساخت و تولیددوره کارداني پیوسته ول دروس عمومي جد -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

   48 1 48 3 زبان خارجي 2

3 
مباني » يیک درس از گروه درس

 «نظري اسالم
2 32 1 32   

4 
اخالق » يدرس یک درس از گروه

 «اسالمي
2 32 1 32   

   32 32 1 1 يبدنتیترب 5

   32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 6

   224 32 192 13 جمع

 

 

 رشته ساخت و تولیددوره کارداني پیوسته  عمومي مهارتجدول دروس  -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 عجم عملي نظري

   48 32 16 2 کنترل کیفیت 1

2 
محیط  بهداشت و صیانت از

 زیست
2 32 1 48   

   - - - 2 جمع

 

 ه ساخت و تولیدترشدوره کارداني پیوسته پایه  جدول دروس -2-3

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 1ریاضي عمومي  1

  1ریاضي عمومي  32 1 32 2 2اضي عمومي ری 2

   32 1 32 2 فیزیک مکانیک 3

  32 32 1 1 آزمایشگاه فیزیک مکانیک  4
فیزیک 

 مکانیک

   144 32 112 8 جمع
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 رشته ساخت و تولیددوره کارداني پیوسته جدول دروس تخصصي  -2-4

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي ينظر

   81 48 32 3 مواد و عملیات حرارتي و آزمایشگاه 1

  فیزیک مکانیک 48 1 48 3 استاتیک 2

  استاتیک 64 32 32 3 مقاومت مصالح و آزمایشگاه 3

   81 48 32 3 و آزمایشگاه کیوماتینهیدرولیک و  4

  زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 5

 32 1 32 2 طراحي اجزاء ماشین 6
مقاومت مصالح و 

 آزمایشگاه
 

   64 48 16 2 کشي صنعتينقشه 7

  کشي صنعتينقشه 64 48 16 2 رایانهطراحي به کمک  8

  1کاري تخصصي ماشین 81 48 32 3 گیري و آزمایشگاههاي اندازهسیستم 9

   64 48 16 2 1کاري تخصصي ماشین 11

  1ي تخصصي کارماشین 64 48 16 2 2کاري تخصصي ماشین 11

  2کاري تخصصي ماشین 64 48 16 2 زنيسنگ 12

  2کاري تخصصي ماشین 81 48 32 3 طراحي و ساخت قید و بندها 13

  2کاري تخصصي ماشین 81 48 32 3 هاي فلزيطراحي و ساخت قالب 14

  2کاري تخصصي ماشین 81 48 32 3 هاي کنترل عددي و کارگاهماشین 15

   64 48 16 2 کارآفریني 16

 64 64 1 1 پروژه ساخت 17
طراحي و ساخت قید و 

 بندها
 

  2کاري تخصصي ماشین 121 121 1 1 1کارآموزي  18

  1کارآموزي  121 121 1 1 2کارآموزي  19

   1344 912 432 43 جمع
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 رشته ساخت و تولیددوره کارداني پیوسته اختیاري  جدول دروس -2-5

 نام درس ردیف
 تعداد

 احدو

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 32 16 2 نویسي رایانهبرنامه 1

  زنيسنگ 32 1 32 2 کنترل و سرپرستي خط تولید 2

3 
هاي طراحي و ساخت قالب

 تزریقي
2 16 48 64 

کشي نقشه

 صنعتي و

 زنيسنگ

 

   64 48 16 2 جوشکاري 4

5 
 کاربرد برق و الکترونیک در

 ابزارماشین
2 16 48 64 

کاري ماشین

 2تخصصي 
 

 64 48 16 2 اتوماسیون صنعتي و کارگاه 6
 هیدرولیک و

 کیوماتین

کاربرد برق و 

الکترونیک 

در 

 ابزارماشین

   - - - 6 جمع 

 .دروس فوق الزامي است از واحد 6گذراندن * 
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 رشته ساخت و تولیدسته دوره کارداني پیو جدول ترم بندي پیشنهادي دروس -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 1ریاضي عمومي  1

   32 1 32 2 فیزیک مکانیک 2

   32 32 1 1 آزمایشگاه فیزیک مکانیک 3

   64 48 16 2 کشي صنعتينقشه 4

   64 48 16 2 1ي کاري تخصصماشین 5

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 6

   32 32 1 1 يبدنتیترب 7

   48 1 48 3 زبان خارجي 8

   368 161 218 17 جمع

 
 

 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

  1ي ریاضي عموم 32 1 32 2 2ریاضي عمومي  1

 81 48 32 3 و آزمایشگاه يریگاندازه يهاستمیس 2
کاري ماشین

 1تخصصي 
 

3 
مواد و عملیات حرارتي و 

 آزمایشگاه
3 32 48 81   

 48 1 48 3 استاتیک 4
فیزیک مکانیک و 

 آزمایشگاه
 

  کشي صنعتينقشه 64 48 16 2 رایانهطراحي به کمک  5

 64 48 16 2 2کاري تخصصي ماشین 6
کاري نماشی

 1تخصصي 
 

7 
 مباني» يدرس گروه از درس یک

 «اسالم نظري
2 32 1 32   

  زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 8

   432 192 241 19 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

  استاتیک 64 32 32 3 مقاومت مصالح و آزمایشگاه 1

  2کاري تخصصي ماشین 64 48 16 2 زنيسنگ 2

  2کاري تخصصي ماشین 81 48 32 3 طراحي و ساخت قید و بندها 3

  2کاري تخصصي ماشین 81 48 32 3 هاي کنترل عددي و کارگاهماشین 4

   81 48 32 3 و آزمایشگاه کیوماتینهیدرولیک و  5

6 
 اخالق» يدرس گروه از درس یک

 «المياس
2 32 1 32   

  2کاري تخصصي ماشین 121 121 1 1 1کارآموزي  7

   - - - 2 درس اختیاري 8

   - - - 19 جمع

 

 نیمسال چهارم -2-6-4

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

 32 1 32 2 طراحي اجزاء ماشین 1
مقاومت مصالح و 

 آزمایشگاه
 

 81 48 32 3 هاي فلزيطراحي و ساخت قالب 2
 کاري تخصصيماشین

2 
 

  - - - - 2 مهارت عموميدرس  3

  زنيسنگ 64 48 16 2 کارآفریني 4

   32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 5

  1کارآموزي  121 121 1 1 2کارآموزي  6

 64 64 1 1 پروژه ساخت 7
طراحي و ساخت قید 

 و بندها
 

   - - - 2 ختیاريدرس ا 8

   - - - 2 درس اختیاري 9

   - - - 17 جمع
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 1 درس ریاضي عمومي -3-1

 نوع درس: پایه

 -: نیازپیش 

 -نیاز:  هم

 ت عمومي با رویکرد کاربردياضیاهدف کلي درس: آموزش مفاهیم ری

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 لگاریتمي، مثلثاتي و معکوس مثلثاتي نمایي، تابع: توابع یادآوري از 1

2 

)حد تابع چند حد و پیوستگي: یادآوري مفهوم حد، حد در یک نقطه، حد چپ و راست

,صور مبهم )رفع ابهام نهایت، ، حدود بيه اي(ضابط 


0
0

و پیوستگي در حد توابع گویا ( 

 طهدر یک نق

7 - 

3 

مشتق: تعریف مشتق، مشتق یک تابع به کمک تعریف مشتق، تعبیر فیزیکي و هندسي مشتق، 

و معکوس ي مشتق توابع مختلف )جبري، مثلثاتي، کسري، نمایي، لگاریتمي فرمولها

 مثلثاتي(، مشتق ضمني و پارامتري و مشتق مراتب باالتر

9 - 

4 

کاربرد مشتق: صعودي و نزولي بودن توابع، به دست آوردن نقاط اکسترمم و عطف تابع، 

صور مبهم رفع ابهام استفاده از قضیه هوپیتال -جدول تغییرات توابع، رسم توابع ساده

(, 


0
0

م دیفرانسیل و محاسبه مقادیر تقریبي با استفاده از دیفرانسیل و بسط تیلور و مفهو ،( 

 برخي توابع خاص مک لورن

9 - 

5 
گیري هاي انتگرالگیري، روشاي ساده انتگرالفرمولهانتگرال: تابع اولیه، انتگرال نامعین، 

 و انتگرال معین (به کسرهاي ساده هیتجزو  جزءجزءبه)تغییر متغیر، 
12 - 

 - 4 ها xمحور  کاربرد انتگرال: محاسبه سطح محصور و حجم حادث از دوران حول 6

7 
با  2حل معادله درجه -اعمال جبري روي عدد مختلط-اعداد مختلط:تعریف اعداد مختلط

 ریشه هاي مختلط
3 - 

 - 48 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هاي:مهارت

 گیري و محاسبه سطح زیر منحنيي شامل مشتق، انتگرالانجام محاسبات کاربرد -

 پذیري و شایستگي حل مسئلهمسئولیت -

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد
 1 48 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي) منبع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 امید کومش  اله اکرمفرج 1ریاضي عمومي 

 1382 ون پژوهشکان  تیمور مرادي (6ریاضي عمومي )ریاضي 

 1382 خالدین  سید عبداهلل موسوي ریاضیات عمومي

 1395 آهنگ قلم  محمدعلي کرایه چیان 1ریاضیات عمومي 

 1 ریاضي عمومي

سید ابوالقاسم میر 

طالبي و محمدعلي 

 دهقاني

 1389 تدوین 

 1396 پیک آذر سحر  لوغالمرضا رحیم ریاضي عمومي

 

 (یط آموزشي و یادگیري مطلوب درسشرا)استانداردهاي آموزشي  – د

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) ها مدرسویژگي -

 کارشناسي ارشد ریاضي و باالتر

 
 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس -

 وسایل و امکانات معمول موردنیاز کالس نظري
 

اي، پژوهشي، گروهي، ن و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمری اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

کشي صنعتي )یک اي، تمرین و تکرار با رویکرد افزایش انگیزه، خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشته نقشهسخنراني، مباحثه

 ساعت در هفته، کالس حل تمرین اجرا گردد(

 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، فاهي،هاي شپرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 هاي کتبيتکالیف کالسي و آزمون هاي شفاهي،پرسش
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 2ریاضي عمومي درس  -3-2
 نوع درس: پایه

 1: ریاضي عمومي نیازپیش

 -نیاز:  هم

 رداري، توابع چند متغیره و مشتقات جزئي و انتگرال دوگانههدف کلي درس: آشنایي با بردارها و توابع ب

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 3 بردارها: بردار در فضا، اعمال روي بردارها، ضرب داخلي و ضرب خارجي 1

2 
، انحناء و تاب TNBرامتري، دستگاه هاي پاتوابع برداري: توابع برداري و معرفي منحني

 منحني
6 - 

 - 4 هاي درجه دوم استانداردهایي از رویهتوابع چند متغیره: معرفي توابع چند متغیره و بیان مثال 3

4 
مشتقات جزئي و کلي: مشتقات جزئي و مشتقات جزئي مراتب باالتر و محاسبه دیفرانسیل 

 رهیدومتغکامل یک تابع 
4 - 

5 
طبي: معرفي مختصات قطبي، روابط بین مختصات قطبي و دکارتي و رسم معادالت مختصات ق

 ساده قطبي
4 - 

6 
گیري، انتگرال هاي آن، توصیف ناحیه انتگرالانتگرال دوگانه: معرفي انتگرال دوگانه و ویژگي

 در مختصات قطبي و کاربرد آن در محاسبه سطح، حجم و جرم دوگانه
11 - 

 - 32 جمع

 

 ت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهار -ب
  :مهارت هاي

و انتگرال دوگانه در مختصات  يجزئهاي محاسبه مشتقو توابع چند متغیره ، درک آشنایي با بردارها و توابع برداري  -

 دکارتي و قطبي 

 پذیري و شایستگي حل مسئلهمسئولیت -

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حساب دیفرانسیل و انتگرال و 

 هندسه تحلیلي )جلد دوم(

جرج ب. توماس 

 راس فیني

مهدي بهزاد، سیامک 

 کاظمي و علي کافي
 1376 مرکز نشر دانشگاهي

دانشمند و حافظي  ریاضیات کاربردي

 نسب

 1388 نشر هستان 

 ریاضیات کاربردي

 هادي محمدي، مهدي

رمضاني، رضا 

و محسن  زادهحسن

 یيشاه رضا

 
نشر شار، انتشارات 

 دانشگاه تفرش
1388 

کرایه چیان يمحمدعل 2ریاضیات عمومي   1395 آهنگ قلم  

 

 

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

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 رشناسي ارشد ریاضي و باالترکا

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 2گذراندن دوره روش تدریس درس ریاضي عمومي 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 یک کالس نظري ازیموردنوسایل و امکانات 

 

اي، پژوهشي، گروهي، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه تمرین و تکرار، اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

اي، تمرین و تکرار با رویکرد افزایش انگیزه، خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشته ساخت و تولید )یک سخنراني، مباحثه

 ساعت در هفته، کالس حل تمرین اجرا گردد(

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي له،حل مسئ هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...لیتفعا

 هاي کتبيتکالیف کالسي و آزمون هاي شفاهي،پرسش
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 درس فیزیک مکانیک -3-3
 نوع درس: پایه

 -نیاز: پیش

 -هم نیاز: 

 فیزیک مکانیک آشنایي دانشجویان با مفاهیم و اصولهدف کلي: 

 ي و رئوس مطالبسرفصل آموزش -الف

 سرفصل و ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
روش متوازي -روش چندضلعي-برآیندگیري بردار ها)روش تحلیلي-جبر برداري

 االضالع(
4 - 

2 
سرعت خطي متوسط و لحظه -توصیف کمیت هاي جابجایي-سینماتیک حرکت خطي

 شتاب خطي-اي
2 - 

 - 2 حرکت قائم-قي با سرعت ثابت و شتاب ثابتحرکت مستقیم الخط اف 3

 - 4 قوانین نیوتون و انواع نیرو هاي مکانیکي 4

5 
پایستگي  -قضیه کار و انرژي-انرژي پتانسیل)گرانشي و کشساني(-انرژي جنبشي-کار

 انرژي مکانیکي 
5 - 

 - 3 تکانه خطي-مرکز جرم 6

 - 2 ضربه و برخورد یک بعدي 7

 - 4 سینماتیک دوراني-اي دوراندوران و متغیر ه 8

 - 3 گشتاور ماند)ممان اینرسي(-گشتاور 9

 - 3 غلتش و لغزش-انرژي جنبشي دوراني-دینامیک دوراني 11

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 در دروس فني مجموعه مکانیک هاآنشناخت قوانین فیزیک و کاربرد  -

 داريت ایمني و امانتپذیري، رعایمسئولیت -

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 ()حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مباني فیزیک مکانیک و گرما 

 )جلد اول(

دیوید هالیدي، رابرت 

 رزنیک و یرل واکر

بین و محمدرضا خوش

 نظرخوش

انتشارات نیاز 

 دانش
1386 

 اول(فیزیک دانشگاهي )جلد 

فرانسیس سرز و مارک 

 زیمانسکي

 هیو یانگ

 1373 علوم دانشگاهي اهلل فروتنفضل

 1394 فاطمي مهران اخباري فر فرانک ج. بلت فیزیک پایه جلد اول مکانیک

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس) استانداردهاي آموزشي -د

 ي و تجارب(سوابق تحصیل مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) ها مدرسویژگي -

 سال سابقه تدریس 3لیسانس مهندسي مکانیک با حداقل لیسانس فیزیک یا فوقفوق

  

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس -

 مترمربع، تابلو، در صورت امکان ویدئو پروژکتور 31حداقل 

  

اي، پژوهشي، گروهي، ه، پروژهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگا اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 اي، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه

 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ته( پرسشساخانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 ، آزمون کتبيمسئلهحل 
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 زیک مکانیکآزمایشگاه فیدرس  -3-4
 نوع درس: پایه

 -: نیازپیش

 نیاز: فیزیک مکانیک هم

 هدف کلي درس: آشنایي عملي دانشجویان با مفاهیم و قوانین فیزیک و یادگیري کار در محیط آزمایشگاه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 2 - طول )متر، کولیس و ریزسنج(گیري ابزارهاي اندازه 1

 2 - گیري جرم حجمي اجسام مختلفاندازه 2

 4 - دارمحاسبه ضریب اصطکاک سطح افقي و شیب 3

 2 - محاسبه ضریب سختي فنر 4

 2 - بررسي حرکت نوساني در فنر و تعیین زمان نوسان فنرهاي سخت و نرم 5

 4 - بررسي قوانین نیوتون و ماشین آتوود 6

 4 - عیین برآیند نیروها )میز نیرو(ت 7

 2 - هاي ساده )قرقره یا اهرم(ماشین 8

 4 - محاسبه گشتاور ماند )دیسک و کره یا میله( 9

 2 - محاسبه زمان تناوب آونگ ساده 11

 2 - محاسبه زمان تناوب آونگ مرکب 11

 2 - ضربه و برخورد 12

 32 - جمع

 

 انتظار مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد -ب
 مهارت هاي:

 در دروس فني مجموعه مکانیک هاآنشناخت قوانین فیزیک و کاربرد  -

 داريپذیري، رعایت ایمني و امانتمسئولیت -

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 1 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مباني فیزیک مکانیک و گرما 

 )جلد اول(

ید هالیدي، رابرت دیو

 رزنیک و یرل واکر

بین و محمدرضا خوش

 نظرخوش
 1386 انتشارات نیاز دانش

 فیزیک دانشگاهي )جلد اول(
فرانسیس سرز و 

 مارک زیمانسکي

 هیو یانگ

 1373 علوم دانشگاهي اهلل فروتنفضل

 1394 فاطمي فرمهران اخباري فرانک ج. بلت فیزیک پایه جلد اول مکانیک

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)تانداردهاي آموزشي اس –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 کارشناسي ارشد یا دکتراي فیزیک

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس آزمایشگاه فیزیک مکانیک

 

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت  -

 نفره 15کالس  بر اساس

دار، مکعب چوبي با سطوح جنس متر فلزي، کولیس، ریزسنج، ترازو، دستگاه محاسبه ضریب اصطکاک افقي و شیب

ود، دار، ماشین آتوهاي قالبها و وزنههاي متفاوت، پایههاي برنجي یا سربي با طولمتفاوت، فنر با سختي متفاوت، آونگ

هاي ساده و مرکب، اهرم، آونگ ساده و مرکب، ابزار گشتاور ماند، سنج دیجیتالي یا کورنومتر دستي، میز نیرو، قرقرهزمان

 ابزارهاي آزمایش ضربه

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.ومطالعه موردي 

 هاي عملي، تکرار و تمرینانجام آزمایش

 

-ابيعیب ی) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

ي انشایي، هاي عملساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

.هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت  

هاي شفاهي، تجزیه و تحلیل آزمایشپرسش هاي کتبي و عمليها و آزمون  
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 حرارتي و آزمایشگاه مواد و عملیاتدرس  -3-5
 نوع درس: تخصصي 

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

هدف کلي درس: انتخاب مواد با توجه به ساختار کریستالي و نوع عملیات حرارتي الزم براي اصالح و بهبود خواص 

 مکانیکي آن

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ردیف

 

 رئوس محتوا

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 فلزي، دانش: انواع مواد )فلزي، سرامیک، پلیمر و کامپوزیت(، پیوندهاي بین مواد )پیوند

 3 2 ثانویه( کوواالنسي و یوني،

 ها در مواد مختلف()پیوند بین اتم هاآنمهارت: انواع مواد و ساختار داخلي 

2 

کریستالي هاي هاي بلوري و آمورف مواد، انواع شبکهدانش: ساختار جامدات، حالت

(bcc, fcc, hcp و محاسبه ضرایب فشردگي )محاسبه دانسیته تئوري فلزات و هاآن ،

 هاآلوتروپي در کریستال
4 2 

 ها در مواد مختلف(مهارت: ساختار کریستالي انواع مواد )نحوه قرارگیري اتم

3 

)برینل، راکول و  يسنج يسختهاي دانش: خواص مکانیکي مواد، سختي و روش

 2 1 کرز(وی

 )برینل، راکول و ویکرز( يسنج يسختمهارت: انجام 

4 

فلزي، دیاگرام هاي جامد، ترکیبات بینفلزات و آلیاژهاي آهني، تعریف آلیاژ، فاز، محلول

کربن، تحوالت فازي در دیاگرام آهن کربن )یوتکتیک، پریتکتیک،  -تعادلي آهن

ژهاي آهني )فوالد و چدن(، انواع فوالدهاي بندي آلیایوتکتوئید(، دماهاي بحراني، طبقه

 خاکستري، داکتیل، مالیبل، سفید و آلیاژي يهاچدنساده کربني و آلیاژي، انواع 
6 4 

مهارت: ترکیب شیمیایي فوالد و چدن و دماهاي الزم براي انجام عملیات حرارتي 

 مختلف

5 

نرماله کردن، بازیابي و دانش: عملیات حرارتي، انواع عملیات حرارتي )همگن کردن، 

هاي الکتریکي، هاي عملیات حرارتي )کورهگیري(، انواع کورهبلور مجدد و تنش

 حرارتي، القایي و حمام نمک( و بررسي قابلیت عملیات حرارتي فوالدها
4 7 

 مهارت: انجام عملیات حرارتي مختلف

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 48 32 تعداد ساعت
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6 

، نحوه انتخاب دماي کاري: نحوه تشکیل فاز مارتنزیتدانش: عملیات حرارتي سخت

-کننده در سختهاي خنککاري، انتخاب زمان آستنیته کردن و نگهداري، محیطسخت

 يخنک کارهاي کاري و روش
3 4 

 کاري فوالدهامهارت: انجام سخت

7 

هاي بررسي هاي متالوگرافي و روشسازي نمونهدانش: مفهوم متالوگرافي، مراحل آماده

 6 2 سکوپي(ها )میکروساختار نمونه

 مهارت: انجام متالوگرافي و تشخیص ریزساختار

8 

هاي کاري سطحي، انواع روشکاري سطحي، دالیل انجام عملیات سختدانش: سخت

اي، کربوره کردن، نیتروره کردن، سیانوره کردن(، کاري سطحي )القایي، شعلهسخت

 هاي کربوره کردن و نیتروره کردنروش
3 4 

 اري سطحي فوالدها )کربوره کردن و نیتروره کردن(کمهارت: سخت

9 

کاري شده: دالیل انجام عملیات برگشت دادن و نحوه دانش: برگشت دادن فوالد سخت

 4 2 انتخاب دما و زمان برگشت دادن

 کاري شدهمهارت: برگشت دادن فوالدهاي سخت

11 

 ,AISI, ASTM) هاچدنا و بندي فوالده، طبقههاچدندانش: استاندارد فوالدها و 

DIN)  از جداول استاندارد هاچدنو روش انتخاب فوالدها و 
 

3 
7 

 هاچدنمهارت: انتخاب فوالدها و 

11 
 دانش: فناوري نانو و نانو مواد

 هاآنمهارت: نانو مواد، خواص و کاربرد  5 2

 عالیت دارند.هاي تولیدي که در این زمینه فبازدید از مراکز و کارخانه 12

 48 32 جمع

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

کربن، کار با  –خصوصیات کریستالي و خواص مکانیکي مواد، توانایي استفاده از دیاگرام آهن  بر اساسانتخاب مواد  -

 کارين و سخت، متالوگرافي، آنیل و نرماله کرديسنج يسختجداول استانداردهاي مواد، توانایي 

 پذیريمسئولیت -
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان  حسین تویسرکاني اصول علم مواد

 اصول علم مواد
محمد بابازاده آغ 

 اسماعیلي
 1394 آشینا 

 اب فوالد و چدنشناسایي و انتخ
خامئي و  اکبريعل

 همکاران
 1396 انتشارات دانشگاه صنعتي امیرکبیر 

اصول عملیات حرارتي فوالدها و 

 هاچدن
 گلعذار يمحمدعل

 انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان 
1371 

 1382 نشر ارکان  افسانه ربیعي آزمایشگاه متالوگرافي

 

(ي و یادگیري مطلوب درسشرایط آموزش)آموزشي  استانداردهاي –د   

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 مدرک تحصیلي: حداقل کارشناسي ارشد ساخت و تولید یا متالورژي

 مرتبه علمي: استادیار/ مربي

 سال 5 حداقلسوابق تدریس: 

 باشد.با افراد فعال در عرصه صنعت مياولویت سوابق تجربي: 

 ايراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهگذ

 گذراندن دوره روش تدریس درس مواد، عملیات حرارتي و آزمایشگاه
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 نفره: 15کالس  بر اساس

 پروژکتور دئویوکالس مجهز به رایانه و  -

درجه  1111لیتري  3و کوره عملیات حرارتي مذاب نمک  دگرايسانتدرجه  11111 لیتري 6کوره عملیات حرارتي  -

سنج یونیورسال راکول، برینل و ویکرز، میکروسکوپ نوري لیتري آب و روغن، سختي 111تا  81، وان کوئنچ گراديسانت

 نفره و پولیشر مکانیکي 8، میز متالوگرافي دانشجویي 1251متالوگرافي با بزرگنمایي 
 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) رسروش تدریس و ارائه د -

 (.مطالعه موردي و

 سخنراني، کار عملي در آزمایشگاه
 

رفع عیب -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

 هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیطانجام کار ( و...(

هاي تحقیقات، خود سنجي ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)

 و...

 کار و آزمون عملي در طول ترم، تهیه گزارش(هاساختهانواع دست)نمونه کار  هاي شفاهي، تکالیف و آزمون کتبي، تولیدپرسش
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 استاتیکدرس  -3-6
 نوع درس: تخصصي 

 : فیزیک مکانیکنیازپیش

 -نیاز: هم

مقادیر و جهت نیروها و تعیین  تعیین هاي مکانیکي در حال سکون وشناسایي نیروهاي وارده بر سیستم هدف کلي درس:

 هاآن میرمستقیغاثرهاي مستقیم و 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
و  (MKSالمللي رایج )هاي بینقوانین علم مکانیک، واحدهاي جرم، طول، زمان و نیرو در سیستم

ها در یک ها و کسینوسیکایي، انگلیسي، یادآوري قانون سینوس(، آمرCGSمنسوخ شده )

 در یک راستا ربرداریتصومثلث و 

2 - 

2 

 ریغبعدي )قائم و ترکیب و تجزیه بردارها به روش ترسیمي و تحلیلي در دستگاه مختصات دو 

عدي قائم مختصات دو ببرداري و اسکالر یک بردار در دستگاه  يهامؤلفه( و سه بعدي )قائم(، قائم

هاي هادي یک کسینوسو غیرقائم و سه راستاي محورهاي متعامد، بردار واحد، اندازه بردار، 

 بردار در دستگاه مختصات سه بعدي کارتزین و ضرب داخلي و خارجي بردارها

4 - 

3 
گشتاور حول یک نقطه، گشتاور حول یک محور، رابطه بین گشتاور حول یک نقطه و حول محور 

ارزي نیروها )تبدیل نیرو هاي هممختصات کارتزین، زوج نیرو، گشتاور زوج نیرو، سیستمدر دستگاه 

 (برعکسکوپل و -به نیرو

5 - 

4 

دو بعدي )نیروهاي  هاي دو بعدي، تعادلگاهترسیمه جسم آزاد، درجه آزادي سیستم، انواع تکیه

تعادل معین و نامعین  نقطه(، ، متقارب در یک نقطه، موازي هم و متقاطع در بیش از یکراستاهم

همرس  بعدي )نیروهايسهبعدي، تعادل هاي سهگاهاستاتیکي در حالت دو بعدي، شناسایي انواع تکیه

تعادل معین و نامعین  نقطه، نیروهاي همرس در یک محور، موازي هم و حالت کلي( ودر یک 

 استاتیکي در حالت سه بعدي

9 - 

5 

هاي تحلیل روش کاربرد خرپاها، تعریف عضو دو نیرویي،اي و فضایي و خرپاهاي صفحه

اعضاي با  خرپاها )روش مفصل و روش مقطع(، معین یا نامعین بودن خرپا از نظر استاتیکي،

 هاآنهاي خاص نیروي صفر در خرپا، معرفي چند نوع از انواع پرکاربرد خرپاها و ویژگي

 (Pratt, Howe, Warren, K, Baltimore, Fink)خرپاهاي 

6 - 

شدت توزیع نیرو و واحد مربوط به  نیروهاي توزیعي و انواع آن )خطي، سطحي و حجمي(، 6

بار نحوه محاسبه برایند نیروي توزیعي و موقعیت مرکز  ها، قضیه وارینیون،از انواع توزیع هرکدام
6 - 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد
 1 48 تعداد ساعت
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ت مرکز موقعی، مرکز جرم و شدهعیتوز)گسسته و پیوسته خطي، سطحي و حجمي( ناشي از کل بار 

جرم )گسسته و پیوسته خطي، سطحي و حجمي( و گشتاور اول سطح )سطوح گسسته و 

 پیوسته(

7 

منفي هایشان و نیروهاي داخلي )با جهات قراردادي مثبت و گاهانواع تیرها از نظر نوع تکیه

و  اختکنویریغ اي، گسترده یکنواخت، گسترده، انواع بارگذاري عرضي )نقطههاآن( در هرکدام

 روش مقطع بر اساسدر مقطع تیر  برشي و گشتاور خمشي (، نیروي محوري ومرکب

6 - 

8 

در  هرکدامانواع اصطکاک )داخلي، سیال و خشک( و اصطکاک غلتشي و لغزشي و موارد کاربردي 

حرکت  هاي مختلفصنعت، زاویه اصطکاک لغزشي و غلتشي و بررسي اصطکاک در حالت

ضریب اصطکاک بین مواد مختلف )فلز با فلز، فلز با چوب حرکت(،  )قبل از حرکت و بعد از

 هاتسمهها و چرخ ها، دیسکو ...(، کاربردهاي اصطکاک خشک در پیچ

6 - 

9 

گیري و روش انتگرالگشتاور دوم سطح، محاسبه گشتاور دوم سطح سطوح پیوسته با استفاده از 

، قضیه انتقال zمحور  قطبي سطح حول ، گشتاورyو  xسطوح گسسته و مرکب حول محورهاي 

 چرخش سطحمحورها و شعاع 

4 - 

 - 48 جمع

 

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

 يهامؤلفهدر هر راستا، محاسبه  ربرداریتصوهاي مختلف به هم محاسبه تبدیل واحدهاي نیرو، جرم، طول در سیستم -

و  باهمناشي از ترکیب چندین بردار  ندیبرآ، محاسبه بردار قائم ریغار در دو راستاي قائم و برداري ناشي از تجزیه یک برد

تعیین اندازه و زاویه آن نسبت به محور افقي به روش تحلیلي و ترسیمي، تعیین اندازه و جهت بردارهاي گشتاور و گشتاور 

تم در حال سکون و محاسبه اندازه نیروها و کوپل و اندازه گشتاور حول یک محور، تعیین معادالت تعادل یک سیس

هاي از اعضاي خرپاها، تعیین مرکز جرم و مرکز بار در سیستم هرکدامگشتاورهاي مجهول، تعیین اندازه و نوع نیروي داخلي 

نیرویي توزیعي گسسته و پیوسته، تعیین نیروها و ممان خمشي مقاطع تیرهاي تحت بارهاي عرضي، محاسبه گشتاور الزم 

گشتاور  هاي اصطکاکي، محاسبه، محاسبه گشتاور انتقالي توسط دیسکيبارمحورهاي تحت راي باز و بسته کردن پیچب

 و محاسبه شعاع ژیراسیون سطح yو  xها، محاسبه گشتاور دوم سطح حول محورهاي انتقالي توسط چرخ تسمه

 شایستگي حل مسئله -
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 (و خارجي حداقل سه مورد منبع فارسي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Engineering Mechanics 
J. L. Meriam, L. G. 

Kraige 
 John Wiley & 

Sons, Inc. 
2112 

VECTOR MECHANICS 

FOR ENGINEERS 

Statics 

Ferdinand P. Beer 

E. Russell Johnston, Jr 

David F.Mazurek 

Elliot R. Eisenberg 

 Mc Graw Hill 2111 

Engineering Mechanics 

Statics 

William F. Riley 

Leroy D. Struges 
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 استاتیک
ابراهیم واحدیان و فرشید 

 واحدیان
 1391 علوم دانشگاهي 

 

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

 سوابق تحصیلي و تجارب( مرتبه علمي، مدرک تحصیلي،) هاي مدرسویژگي -

 مدرک تحصیلي: دکتري مهندسي مکانیک/ کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک

 مرتبه علمي: استادیار/ مربي

 سال 2سوابق تدریس: حداقل 

 باشد.با افراد فعال در عرصه صنعت مياولویت سوابق تجربي: 

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 اندن دوره روش تدریس درس استاتیکگذر

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 عملي نیز در آن ارائه کرد صورتبهو آزمایشگاهي که بتوان برخي از مباحث را  Data Projectorکالس مجهز به 

 

اي، پژوهشي، گروهي، وژهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پر اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 اي، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، رسشساخته( پانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي شفاهي، تکالیف و آزمون کتبيپرسشهاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت
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 اهمقاومت مصالح و آزمایشگدرس  -3-7
 نوع درس: تخصصي 

 : استاتیکنیازپیش

 -نیاز:  هم

 هاآنهدف کلي درس: تجزیه و تحلیل آثار بارهاي وارده بر قطعات مکانیکي تحت بارهاي استاتیکي و تعیین ابعاد هندسي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

هاي ممفهوم مقاومت مصالح، تنش قائم، تنش برشي و کاربرد آن در حل سیستدانش: 

ساده، تنش قائم و برشي ایجاد شده در مقاطع مورب در بارگذاري محوري، تجزیه و 

 واحدهاي مختلف تنش در تحلیل نیروهاي خارجي و داخلي عامل بر اجزاي سیستم،

منحني  هوم کرنش خطي، قانون هوک وبه هم مف هاآنسیستم آحاد متریک و سایر و تبدیل 

نشي، هاي ارتجاعي، سیالن، سخت شدگي کرکرنش فوالد معمولي )معرفي محدوده-تنش

 هاي حد خطي، حد سیالن باال، حد سیالن پایین، حد نهایي، حدگلویي شدن، تنش

نیوم، مس، کرنش مواد مختلف )آلومی-هاي تنش(، بررسي منحنيهاآنگسیختگي و تعریف 

 باهم هاآنکاري شده، چدن، بتن و...( و مقایسه پالستیک، الستیک، فوالد سخت برنج،

آن با تنش  هاي فاقد محدوده سیالن و تغییر طول و رابطهتعیین تنش حد سیالن در منحني

يبارمحوردر اعضاي تحت   

7 11 

اردهاي ندمهارت: توانایي انجام آزمایش کشش و فشار بر روي انواع مواد مختلف طبق استا

سیته، مربوطه، رسم منحني تنش و کرنش براي یک ماده مشخص، محاسبه مدول االستی

ربه الذکر و آزمایش ضهاي شاخص بر روي منحني فوقشناسایي و مشخص کردن تنش

هاآنروي مواد مختلف و تعیین انرژي ضربه   

2 

ي و نش لهیدگها و ضریب اطمینان، معرفي تدانش: تنش مجاز و تنش نهایي در طراحي

عرفي و اهمیت آن در تعیین مقاطع و نحوه محاسبه تنش لهیدگي در قطعات و اتصاالت، م

به تنش شناسایي تنش برشي در انواع اتصاالت پیچي، جوشي، پرچي و چسبي و محاس

هاآنبرشي مجاز و تنش نهایي و ضریب اطمینان و راندمان اتصال در   7 8 

رشي و تنش برشي روي مواد مختلف و رسم نمودار تنش بمهارت: توانایي انجام آزمایش 

هاآناي و تعیین مدول صالبت کرنش زاویه  

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 32 32 ساعت تعداد
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3 

نظر از  هاآنبودن و نبودن  حلقابلدانش: شناسایي انواع تیرهاي معین و نامعین و تعیین 

شتاور نامعین از درجه یک، رسم منحني نیروي محوري، برشي و گ مسائل، حل يکیاستات

ار و ر طول تیر تحت بارگذاري عرضي به روش دیفرانسیلي و محاسبه مقدخمشي د

ت موقعیت ماکزیمم گشتاور خمشي در طول تیر، تنش چند محوره مقدماتي و نسب

نش هاي اصلي و تپواسون، دایره مور و نحوه رسم آن در تنش دو محوره و محاسبه تنش

ر گیرداردار و دوسسر فاصلهار یکسر گیردهاي یکبرشي ماکزیمم و تنش حرارتي در میله  

8 4 

س تیر، پارامترهاي مختلف مانند جن ریتأثمهارت: توانایي انجام آزمایش خمش و بررسي 

 ممان دوم سطح تیر، مقدار بار وارده بر تیر بر روي خمش و شعاع انحناي تیر

4 

 دودهدانش: پیچش و اثرات آن بر روي عضو مدور تحت پیچش، زاویه پیچش در مح

جه یک و هاي تحت پیچش نامعین استاتیکي از دراالستیک و محاسبه آن، معرفي شفت

زک و مربوطه، معرفي تنش برشي در اعضاي مدور توپُر و توخالي و جدار نا مسائلحل 

شي در مقطع محاسبه تنش برشي در مقاطع فوق، معرفي فنرهاي مارپیچ و محاسبه تنش بر

ساده و  و محاسبه تنش خمشي و شعاع انحناء در تیرهاي ساده سیم فنر، خمش در تیرهاي

 مرکب و تمرکز تنش در تیرهاي تحت کشش، پیچش و خمش

11 11 

طح مهارت: بررسي اثر پارامترهاي مختلف مانند طول میله، جنس میله و ممان قطبي س

پیچش میله بر روي مواد مختلف مقطع میله بر مقدار زاویه  

هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.کارخانه بازدید از مراکز و 5    

 32 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

هاي ها در اعضاي سیستمها و تغییر مکانتتبدیل واحدهاي تنش به یکدیگر، توانایي محاسبه انواع تنش و تغییر طول-

معین و نامعین از درجه یک استاتیکي، توانایي محاسبه ابعاد پیچ، پرچ، جوش و  لمسائمکانیکي تحت بارگذاري در محدوده 

محاسبه راندمان اتصال، توانایي رسم دیاگرام تنش برشي و ممان خمشي در طول تیر تحت بارگذاري عرضي و تعیین 

تنش برشي حداکثر، محاسبه هاي اصلي و موقعیت و مقدار ممان خمشي حداکثر در طول تیر، رسم دایره مور و محاسبه تنش

هاي ناشي از تغییرات دما، محاسبه زاویه پیچش و تنش برشي ناشي از پیچش در تیرهاي توپُر و توخالي معین و نامعین تنش

از درجه یک استاتیکي و جدار نازک، محاسبه تنش برشي در مقطع سیم فنر، محاسبه تنش خمشي در تیرهاي تحت ممان 

پذیري و رعایت مسئولیت- -هاي ر و محاسبه تمرکز تنش در کشش، پیچش و خمش شایستگيخالص و شعاع انحناي تی

 اياخالق حرفه
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  شاپور طاحوني ایگور پوپوف()اومت مصالح مق
 موسسه انتشاراتي

 پارس آیین
1393 

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

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 نیکمهندسي مکاهاي مختلف رشته دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد گرایش

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس مقاومت مصالح و آزمایشگاه
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 نفره 15کالس  بر اساس

 پروژکتور دئویوکالس معمولي مجهز به رایانه و  -

هاي سختي سنجي برینل، راکول، ویکرز، میکروویکرز و گاه آزمایشآزمایشگاه مجهز به دستگاه انیورسال کشش، دست -

 نوپ، دستگاه آزمایش ضربه، دستگاه آزمایش پیچش، دستگاه آزمایش خمش
 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 رین و تکرار و آزمایشگاهسخنراني، تم
 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وعایت اخالق حرفهپذیر، رمسئولیت) مشاهده رفتار

 ...هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

، (رفع عیب و ... -یابيعیب) هاي شفاهي، عملي و انشایي، تکالیف، آزمون کتبي، آزمون عملي، آزمون شناسایيپرسش

 گزارش کار و پوشه مجموعه کار
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 ماتیک و آزمایشگاهونیهیدرولیک و درس  -3-8
 نوع درس: تخصصي 

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

و انجام برخي  هاآني و خصوصیات وماتیکنیهدف کلي درس: آشنایي با اجزاي مختلف و طراحي مدارهاي هیدرولیکي و 

 محاسبات مربوطبه بعضي از اجزاي سیستم

 صل آموزشي و رئوس مطالبسرف -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

هاي اتوماسیون )مزایا و معایب(، موارد استفاده از اتوماسیون، دانش: تعریف اتوماسیون، ویژگي

تعریف فشار )فشار نسبي، مطلق، فشار هیدرو استاتیکي، واحدهاي فشار در سیستم آحاد 

به هم(، مفهوم هیدرولیک و کاربرد آن در صنعت، قانون برنولي، تعریف  هاآنتبدیل مختلف و 

سیال هیدرولیک  گیري ویسکوزیته وهاي اندازهویسکوزیته، شناسایي واحدهاي ویسکوزیته، روش

 سیال هیدرولیک( )مشخصات

2 3 

گیري اندازههاي مربوطه و مهارت: بررسي قانون پاسکال و برنولي با استفاده از آزمایش

 ویسکوزیته

2 

، با جریان ثابت و متغیر، اجزاي مثبت ریغجابجایي مثبت و هاي هیدرولیکي )دانش: شناسایي پمپ

ها، محاسبه راندمان حجمي، راندمان ها، مکانیزم کار پمپاز اجزاي پمپ هرکدامو عملکرد  مختلف

ا مانند مقادیر نشتي، راندمان ههاي مربوط به ویژگي پمپو راندمان کلي، بررسي منحني مکانیکي

 ها در مدارها( و عالئم استاندارد نشانگر پمپو راندمان کلي انواع پمپحجمي 
3 3 

ها و رسم نمودارهاي شاخص گیري راندمان حجمي، مکانیکي و کلي انواع پمپمهارت: اندازه

 هاآنها با باز کردن و بستن هاي مختلف پمپو شناسایي قسمت هاآن

3 

هاي مختلف آن، سیلندر و پیستون هیدرولیکي و انواع دانش: معرفي مخزن و متعلقات و قسمت

آن، نحوه نصب سیلندرها، اجزاي مختلف سیلندر هیدرولیکي، محاسبه نیروي هیدرولیکي در 

ها جا شده توسط سیلندر، انبارهرفت و برگشت پیستون، محاسبه سرعت و حجم سیال جابه

در مدارهاي هیدرولیک(،  هاآنو کاربردهاي  هاآنهاي مختلف ، قسمتها)انواع انباره

هاي هیدرولیک هاي مختلف و طرز کار فشارسنج(، فرمانها )تعریف، انواع، قسمتفشارسنج

هاي مختلف آن، شناسایي مکانیزم هاي هیدرولیکي و قسمت)شناسایي و بررسي انواع فرمان

هاي ، شناسایي انواع مدار فرمان، شناسایي انواع روغنکار و کاربردهاي مختلف آن در صنعت(

 الذکر در مدارهیدرولیک، شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوق

3 3 

مهارت: شناسایي اجزاي مختلف مخزن هیدرولیک و توانایي باز کردن و بستن اجزاي مخزن، 

ر هیدرولیکي و شناسایي انواع در مدا هاآنها و نحوه کار و بستن شناسایي انواع فشارسنج

 هاانباره

 عملي نظري 

 1 2 واحد تعداد
 48 32 تعداد ساعت



 

35 
 

4 

دانش: خطوط انتقال انرژي )تعریف هیدرودینامیک، قانون عبور جریان، جریان انرژي 

هیدرولیکي، افت انرژي، بررسي عوامل مؤثر در افت انرژي در لوله و اتصاالت و شناسایي 

نتقال انرژي با استفاده از هاي اخطوط انتقال انرژي(، تعیین قطر لوله دهندهلیتشکاجزاي 

و موارد کاربرد  هرکدامها و اتصاالت و خصوصیات هاي مربوطه، انواع لولهجداول و منحني

ها و ها، انبارهاز فیلترها، صافي هرکدامها و موارد کاربرد ، ساختمان، طرز کار، ویژگيهاآن

 ر در مدارالذکها و شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوقبنديآب

2 3 

 گیري افت فشار در مدارمهارت: اندازه

5 

دانش: شیرهاي هیدرولیکي )تعریف و شناسایي انواع شیرهاي هیدرولیکي کنترل جهت، جریان، 

(، شیرهاي سروو )ساختمان، هاآنفشار و پردازشگر، بررسي ساختمان شیرهاي هیدرولیکي و طرز کار 

عت(، موتورهاي هیدرولیک )شناسایي کار و انواع موتورهاي در صن هاآنعملکرد و کاربردهاي 

و موارد استفاده هایي از گستره هاي مربوطه و مثالهاي ویژگيهیدرولیک، نحوه عملکرد و منحني

 الذکر در مدار( و شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوقهرکداماز 

11 18 

و بررسي و مقایسه گشتاور هیدروموتور با  مهارت: طراحي و کار با مدارهاي هیدرولیکي

 الکتروموتور

6 

هاي هیدرولیک، مفهوم رطوبت نسبي، ویژگي هواي و تفاوت آن با سیستم کیوماتیندانش: مفهوم 

سازي هوا براي استفاده در هاي هوا، آماده ، انواع خشک کردنکیوماتینهاي در سیستم مورداستفاده

 ظرفیت هاي مربوط به محاسبهنواع، مکانیزم عملکرد، محاسبات و منحني، کمپرسور )اکیوماتین مدار

ي )ساختمان، وماتیکنی، موتورهاي کیوماتینهاي هاي توزیع هوا در سیستمکمپرسور(، انواع شبکه

ي وماتیکنیي )شناسایي اجزاي مدارهاي وماتیکنی(، مدارهاي هاآنها و موارد کاربرد عملکرد، ویژگي

 الذکر در مدارشناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوق ( وو طراحي مدارها

11 18 

 وماتیکينیمهارت: طراحي و کار با مدارهاي 

7 

وماتیکي نیهاي هیدرولیکي و دانش: ایمني و بهداشت )شناسایي موارد مربوط به ایمني کار با سیستم

  2 وق(هاي فو شناسایي اصول بهداشت فردي مربوط به کار با سیستم

 مهارت:

   هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.بازدید از مراکز و کارخانه 8

 48 32 جمع

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

ها راندمان حجمي، ي، توانایي انجام برخي محاسبات مربوط به پمپوماتیکنیشناسایي اجزاي مدارهاي هیدرولیکي و  -

هاي هیدرولیکي و ، توانایي انجام محاسبات مربوط به اتالف انرژي در اجزاي سیستمهاآنگیري مکانیکي و کلي و اندازه

ها و توانایي طراحي ها و ...(، انتخاب پمپ مناسب براي مدار و تعیین قطر لولهراهيها، سهي )لوله ها، شیرها، زانویيوماتیکنی

 يوماتیکینانواع مدارهاي هیدرولیکي و 

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت -
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 مترجم مؤلف عنوان منبع
سال  ناشر

 انتشار

هیدرولیک صنعتي )طراحي 

و  1هاي هیدرولیک جلد سیستم

2) 

حسین دالیلي و احمدرضا 

 مدینه

حسین دالیلي و 

 احمدرضا مدینه
 1381 کانون پژوهش

)کاربرد هواي  کیوماتینمباني 

 فشرده در صنعت(
 1376 پرتونگار فرامرز خضرایي MARTONAIR گروه صنعتي

 هري اِل. استوارت کیوماتینهیدرولیک و 
تیمور اشتري 

 نخعي

انتشارات فني 

 ایران
1379 

Power Hydraulics 
Michael J. Pinches, 

John G. Ashby 
 Prentice-Hall 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.in/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+J.+Pinches%22
https://www.google.co.in/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+G.+Ashby%22
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 (گیري مطلوب درسشرایط آموزشي و یاد)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 مرتبه علمي: مربي یا استادیار رشته تحصیلي مهندسي مکانیک

 سوابق تدریس: حداقل سه سال سابقه تدریس درس هیدرولیک و آزمایشگاه هیدرولیک

دارند و داراي  کیوماتینارتباط عمده با مدارهاي هیدرولیک و  سوابق تجربي: حداقل دو سال سابقه کار در صنایعي که

 FESTOهاي پیشرفته از شرکت گواهینامه دوره

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 و آزمایشگاه کیوماتینگذراندن دوره روش تدریس درس هیدرولیک و 
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 نفره 15الس ک بر اساس

با بوردهاي مجهز به انواع شیرهاي  کیوماتین، آزمایشگاه هیدرولیک و پروژکتور دئویوکالس تئوري داراي تخته سفید و 

)کنترل جهت، جریان، فشار و پردازشگر(، انواع عملگرهاي خطي و دوراني، انواع مختلف اجزاي یک  کیوماتینهیدرولیک و 

یابي مربوط به گیري و عیبها، شیرهاي سروو( و انواع وسایل اندازهها، انبارهرها، صافي)فیلت کیوماتینمدار هیدرولیک و 

 کیوماتینمدارهاي هیدرولیک و 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 اي، پژوهش، کار گروهي و مطالعه موردير، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، تمرین و تکرا

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

لي انشایي، هاي عمساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

هاي ، انجام کار در محیط(یابي، رفع عیب و ...عیب) هاي شفاهي، تکالیف، آزمون کتبي، عملکردي، آزمون شناسایيپرسش

 هاي عملي و انشایي و مشاهده رفتارپرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار  ازيسشبیه
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 زبان فنيدرس  -3-9
 نوع درس: تخصصي 

 : زبان خارجينیازپیش

 -نیاز: هم

هاي مختلف هاي تولیدي، قسمتولید، انواع ابزار و دستگاههاي تانواع روش يسیانگلهاي : آشنایي با معادلهدف کلي درس

 هاآنهاي هاي تولیدي از کاتالوگابزارها و دستگاه دربارههاي تولیدي، آشنایي با نحوه گرفتن اطالعات دستگاه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

اري کها در یک کارگاه ماشینبندي شغلکاري عمومي: ردهه ماشینوظایف یک کارگا 1

اي(و حرفه کاردان)نیمه ماهر، ماهر،   
1 - 

هاي مربوط هایمني در کارگاه: ایمني در محیط کار و در ارتباط با کار با انواع ابزار و دستگا 2

کاربه ماشین  
1 - 

3 
هاي انسهاي ابعادي، تولرتولرانس گذاري،کشي )اندازهکشي: عالئم مختلف نقشهنقشه

نقشه(،  حرارتي، جوشکاري، صافي سطوح، مقیاس نقشه و ویرایشهندسي، مواد، عملیات 

هها و اندازه کاغذ نقشجزئیاتي و انفجاري(، انواع برش ها )قطعه، مونتاژي،انواع نقشه  

3 - 

4 
ها، کشگیري )خطزهو کارهاي طراحي اولیه: معرفي انواع ابزارهاي اندا گیرياندازه

( و گیري و ...هاي اندازهها، راپورترها، ساعتها، فرمانسنجها، زاویهمیکرومترها، کولیس

 کارهاي طراحي اولیه

2 - 

اره، انها، مغار و قلم، کمها، چکشي گوشتچیپها، انبرها، آچارها، گیره ابزارهاي دستي: 5

يکارسوهان، برقو، قالویز، حدیده و پرداخت  
2 - 

 ها، انواعدار، اتصاالت بدون رزوه )انواع خارها، انواع پیناتصاالت: اتصاالت رزوه 6

ها(ها و چسبپرچ  

2 - 

7 
هاي انواع مایعانواع راهنماها، انواع قید و بندها،  :يخنک کارهاي مایع قید و بندها و

يخنک کار  
2 - 

8 

 ها، انواعمته يها دارندهنگهها، ع متهکاري، انواهاي سوراخ: انواع دستگاهکاريسوراخ

اري آن، ها، سرعت برشي و سرعت پیشروي، زوایاي مته و تیزکها، انواع کلمپگیره

ماشیني( يکاربرقها و انواع سوراخ  

2 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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9 

انبي و هاي مختلف دستگاه تراش، ابزارهاي جکاري: اندازه دستگاه تراش، بخشتراش

قابل  يبراده بردار، انواع عملیات تراشقلممختلف  ملحقات دستگاه تراش، زوایاي

-اشي، پیچتر، مخروطيفرم تراش، يتراش يشانیپ، يرو تراشاجرا با دستگاه تراش )

هاي هزني و ... ( و انواع دستگاکاري معمولي و عمیق، آجتراشي، سوراختراشي، داخل

 تراش

3 - 

11 

تلف لف دستگاه فرز، عملیات مخهاي مختهاي فرز، قسمتفرزکاري: انواع دستگاه

رز و در دستگاه ف يبراده بردارهاي فرز مختلف، ابزار قابل اجرا بر روي دستگاه

هاي جانبي دستگاه فرز، ابزار و دستگاههاآنکاربردهاي مختلف   

3 - 

11 
ستگاه تراش، انواع دهاي مختلف صفحهتراش، قسمتتراشي: تعریف صفحهصفحه

تراشملیات قابل اجرا بر روي صفحهتراش و انواع عصفحه  
1 - 

12 
 : انواع سنگ روي میزي و ایستاده و نواري، سنگياره کارو  قیردقیغزني سنگ

-هاها و انواع مختلف اره تیزکن  
2 - 

13 

زني، نگهاي سهاي مختلف دستگاهزني، قسمتهاي سنگانواع دستگاه زني دقیق:سنگ

تار، هاي سنباده )ساخزني، انواع سنگهاي سنگفیکسچرها و لوازم جانبي دستگاه

انواع  و مورداستفاده يخنک کارسختي، وسایل تیزکاري سنگ سنباده(، انواع مواد 

زني )استوانه، فلنج، داخلي، بدون مرغک، فرم، رزوه و ...(عملیات سنگ  

2 - 

14 

ایي اي شناسهاي اصلي و فرعي فلزها، استانداردهبنديمواد و عملیات حرارتي: تقسیم

، فلزات تعریف عملیات حرارتي ،يرفلزیغفوالدها، مواد فلزي مقاوم در برابر حرارت، مواد 

 عملیات حرارتي شونده، انواع عملیات حرارتي و سختي سنجي

2 - 

15 
 مخرب ریغهاي ت با روشهاي کنترل کیفیبندي کنترل کیفیت، تکنیککنترل کیفیت: تقسیم

فیتهاي کنترل کیو سایر روش  
2 - 

16 

CNC هايدستگاه ابي در کنترل یو اتوماسیون: تکنولوژي تولید به کمک کامپیوتر، موقعیت 

هاي حرکتي عددي، سیستم NC هاي نویسي ماشین، برنامه NC  ، امتیازها و معایب استفاده از

NC 

2 - 

 - 32 جمع
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هاي:مهارت

-در رشته ساخت و تولید، توانایي استفاده از کاتالوگدوره کارداني پیوسته تا  شدهآموختها کلمات التین مفاهیم آشنایي ب - 

 التین در حیطه رشته ساخت و تولید هاي 

 پذیريداري و مسئولیتامانت -

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 رسال انتشا ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Machining Fundamentals, 

11th Edition 
John R. Walker & 

Bob Dixon 
 G-W Publisher 2119 

Introduction To Basic 

Manufacturing Processes And 

Workshop Technology 

Rajender Singh  New Age 

International 

Ltd. 

2116 

Cutting tool Applications 
Jr. CMfge George 

Schneider 
 MCGraw Hill 2112 

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

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 مدرک تحصیلي: دکتري ساخت و تولید/ کارشناسي ارشد ساخت و تولید

 مرتبه علمي: استادیار/ مربي

 الس 2 حداقلسوابق تدریس: 

 .باشدبا افراد فعال در عرصه صنعت مياولویت سوابق تجربي: 

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس زبان فني
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 .Data Projectorکالس معمولي مجهز به 
 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،مباحثه سخنراني،) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

در  پرکاربردهاي تدریسي، آشنایي با کلمات اي، کار گروهي، مطالعه موردي، در همه ردیفسخنراني، تمرین و تکرار، پروژه

 بر عهده دانشجو است.آن زمینه در اولویت اول است و ترجمه یا مطالعه تمامي مطالب 

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي واخالق حرفه پذیر، رعایتمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 هاي شفاهي، آزمون کتبي و پوشه مجموعه کارپرسش
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 طراحي اجزاء ماشیندرس  -3-11
 نوع درس: تخصصي 

 ح و آزمایشگاه: مقاومت مصالنیازپیش

 -نیاز:  هم

 هاآناجزاء مکانیکي و انتخاب صحیح  ازیموردنهدف کلي درس: محاسبات 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
روش  ریتأثبه ضربه، مقاومت در برابر دما،  مقاومتانتخاب مواد براي اجزاء ماشین )سختي، 

 حرارتي( اتیعمل ریتأث ولید مواد،ت
2 - 

 - 2 معیارهاي تسلیم و خستگي 2

 - 6 هاشفتطراحي محورها و  3

 - 1 هااتاقانیشناسایي و انتخاب انواع  4

 - 2 لغزشي شعاعي و محوري يهااتاقانیطراحي و انتخاب  5

 - 2 غلتشي يهااتاقانیطراحي و انتخاب  6

 - 3 زم در انتخاب اتصاالت خار، واشر، گوه، پین و ضامنو محاسبات ال مؤثرعوامل  7

 - 3 طراحي اتصاالت پیچ و مهره 8

 - 3 يکارمیلحو محاسبات اتصاالت جوشکاري و  طراحي 9

 - 2 فشاري و مخروطي()اصطکاکي  اتصالتطراحي و محاسبات  11

 - 2 طراحي و محاسبات اتصاالت پرچ 11

 - 2 رو در کالج و کوپلینگطراحي و محاسبات انتقال نی 12

 - 2 هاي اینولوتي و روش انتخاب مدولدندهچرخ 13

 - - هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.بازدید از مراکز و کارخانه 14

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
  مهارت هاي:

 محتوادر  شدهمطرحطراحي و انتخاب صحیح اجزاء ماشین -

 پذیري و حل مسئلهداري، مسئولیتامانت -

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Shigley’s Mechanical 

Engineering Design- 

Ninth Edition 

Richard G. Budynas - J. 

Keith Nisbett 
 McGraw-

Hill 
2111 

ماشین شیگلي  زاءاجطراحي 

 ویرایش نهم

Richard G. Budynas - J. 

Keith Nisbett 
 1395 نوپردازان ایرج شادروان

 طراحي اجزاء ماشین
م.اف اسپاتز، تي اي. شاپ و 

 ال. اي. هدرن برگر
 1394 آشینا هدایت موتابي

 

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

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) سهاي مدرویژگي -

 سال 5تدریس استاتیک و مقاومت و حداقل سابقه تدریس  باسابقهحداقل کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک 

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس طراحي اجزاء ماشین

 

 وسایل موردنیاز درسمساحت و تجهیزات و  -

 پروژکتور دئویوکالس مجهز به رایانه و 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 اي و کاربرديسخنراني، مباحثه

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي ه،حل مسئل هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...یتفعال

 ترمانیپاو امتحان  ترمانیمتکلیف، پروژه طراحي، امتحان 
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 کشي صنعتينقشهدرس  -3-11
 نوع درس: تخصصي 

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

و استخراج اطالعات  هاآنکشي بر روي جراي اصول نقشههاي صنعتي و تولیدي و اترسیم نقشه توانایي هدف کلي درس:

 هاي صنعتيساخت قطعات از روي نقشه ازیموردن

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

و هاي فني )دستي، مرکب، هندسي، شماتیک، تصویر مجسم و انفجاري( دانش: انواع نقشه

 - 4 مکانیک هاي مهندسيک ترسیمي در پروژهمدار

 مهارت:

2 

در سیستم هاي ترسیم نقشه در نقشه، روش برش ، انواعنقشهدر مفاهیم نماها دانش: 

 (ISO 128) مریکائي و اروپایيآ
2 6 

مریکائي آدر سیستم در نقشه و ترسیم نقشه  برش ، ترسیم انواعنقشهدر نماها مهارت: ترسیم 

 (ISO 128) و اروپایي

3 

 دنده،چرخ شفت، هاي غلتشي و لغزشي،یاتاقان مهره، و پیچ) اجزاي ماشین هاينقشه دانش:

 5 2 (خار و بادامک پین، واشر، فنر،

 هاي ساده و مارپیچدندهمهارت: ترسیم انواع دندانه پیچ و مهره و ترسیم چرخ

4 

 گذارياستانداردهاي اندازهگذاري نماها، هاي اندازهگذاري، روشاندازههاي دانش: نشانه

(ISO128-129و ) هاي پاي نقشهنشانه 
1 6 

هاي مختلف، گذازي نقشه با سبکگذاري در نقشه، اندازههاي اندازهمهارت: کاربرد نشانه

 هاي پاي نقشه( در نقشه و استفاده از نشانهISO128-129استفاده از استانداردهاي )

5 
 (ISO286, ISO2768)انطباقات  ي ابعادي وهاسلرانوت دانش:

1 5 

( و کاربرد عالئم انطباقي ISO2768هاي ابعادي در نقشه مطابق با )مهارت: کاربرد تولرانس

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 (ISO286در نقشه )

6 

ها گذاري هندسي نقشههاي تولرانسهاي تولرانس هندسي و روشدانش: مفهوم نشانه

(ISO1111) 2 5 

 گذاري هندسي در نقشه و استخراج اطالعات از نقشهسمهارت: تولران

7 

-به یکدیگر و روش Rzو  Ra هاي تبدیلجدول، (ISO1312) مفاهیم صافي سطحدانش: 

 هاي صافي سطح در نقشههاي درج نشانه
1 5 

به یکدیگر و   Rzو  Raهاي صافي سطح در نقشه، تبدیل معیارهايمهارت: ترسیم نشانه

 ات از نقشهاستخراج اطالع

8 

هاي و نشانه ISOدر استاندارد  هاو سازه کاري در نقشهجوشهاي دانش: مفهوم نشانه

 جوشکاري در استانداردهاي مختلف
2 5 

و  هاي جوشکاريهاي جوشکاري در نقشه، استخراج اطالعات از نقشهمهارت: کاربرد نشانه

 ISOدارد هاي جوشکاري سایر استانداردها به استانتبدیل نقشه

9 

هاي فرایند تولید و انفجاري، کارگاهي، نقشه ترکیبي، اجرائي، هاينقشه خوانينقشهدانش: 

 هانقشه انواع قالب
1 11 

 ترکیبي، هاي اجرائي،هاي ترکیبي و تفسیر نقشهنقشه جداول از اطالعات استخراجمهارت: 

 هاهاي فرایند تولید و نقشه قالبانفجاري، کارگاهي، نقشه

   کشي کارخانجات تولیديبازدید از واحد طراحي و نقشه 11

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هاي:مهارت

 هاآنبراي ساخت  ازیموردنشناخت قطعات از روي نقشه و استخراج اطالعات  -

 داريپذیري و امانتهاي غیرفني: مسئولیتشایستگي -
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)رسي منبع د -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ,BRUCKE کشي صنعتيمرجع کامل نقشه

HEIDRON 

عبداهلل ولي نژاد و 

 نیامحمد نصیري
 1387 طراح

-مرجع کامل جداول استاندارد ماشین

 سازي و طراحي
Ulrich Fisher 1388 سها دانش محمدرضا عباسي 

دانشگاه علم و   اله حداديحبیب 2کشي صنعتي نقشه

 صنعت
1389 

 

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

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 مدرک دانشگاهي و رشته تحصیلي )مهندسي مکانیک(

 سال 7لیسانس شي و فوقسال سابقه آموز 21لیسانس با حداقل 

 افزارهاي طراحيکشي صنعتي و نرممسلط به نقشه

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 کشي صنعتيگذراندن دوره روش تدریس درس نقشه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 نفره 15کالس حداکثر  بر اساس

 مناسب کشي با نورکارگاه و اتاق نقشه -

 کشي با وسایل ترسیم براي هر نفرمیز نقشه -

 مستندات مربوط به استانداردهاي مربوطه -

 و وسایل مربوطه پروژکتور دئویو -

 هاي صنعتي، کارگاهي، تولیدي، قالب و قید و بندها(هاي ابزار و تجهیزات کارگاهي )انواع نقشهدفترچه راهنماي ماشین -

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 اجراي کار عملي، پرسش و پاسخ سخنراني،

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهر محیطانجام کار د( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 هآزمون کتبي )عملي(، مشاهده، تهیه نقشه و پروژ
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 رایانه کمک بهطراحي درس  -3-12
 نوع درس: تخصصي 

 کشي صنعتي: نقشهنیازپیش

 -نیاز: هم

هاي مهندسي و ساخت با استفاده از سازي قطعات مکانیکي، مونتاژ و تهیه نقشههاي مدلهدف کلي درس: یادگیري روش

 CAD روزبههاي افزاریکي از نرم

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

و جایگاه  CIMهاي در صنعت )توضیحاتي در مورد سیستم CAD نقشدانش: 

و  CADافزارهاي ها، خصوصیات پارامتریک بودن نرمدر این سیستم CAD افزارهاينرم

 (هانآمزایاي استفاده از 
1 - 

 مهارت:

2 

از مدیریت خصوصیت  هرکدامتوضیح جزئیات  ،Sketchهاي محیط دانش: فرمان

(Property Mnager )اندازه به هاي مربوط( گذاري هوشمندSmart Dimension ،)

ورود عدد اندازه (، Auto Insert Dimensionگذاري خودکار )با انتخاب عنصر( )اندازه

 Linearسازي خطي )(، نمونهSketch Numeric Input)دستي همزمان با رسم طرح 

Patternسازي دایره(، نمونه( وارCicular Pattern( خطوط نرم ،)Spline بیضي ،)

(Ellipse( )واردکردن( متن )در محیط اسکچ( ،)Text (، صفحه )کمکي در محیط طرح

 Intersection(، منحني ناشي از تقاطع )Point(، نقطه )Planeبعدي( )دستي سه

Curve( ابزار کاري خطوط نرم ،)Spline Tools جابجایي/دوران/تکثیر/بزرگنمایي و ،)

(، Move/Rotate/Copy/Scale/Stretch Entities) کش آوردن/یيکوچک نما

 هیساطرح دستي (، Rapid Sketch)دستي سریع (، طرح Quick Snapدسترسي آسان )

 Make)مسیر )در محیط طرح دستي( اخت س(، Shaded Sketch Contour)شده  زده

Path،)  )در محیط اسکچ( تغییر اندازه سریع(Instant 2D ،) بر )جابجایي )محیط بسته یا باز

دو قسمت  )اسکچ( بهعنصر ، تقسیم یک (Offset on Surface)روي صفحات انحنادار 

(Split Entities)مساوي  ، تقسیم یک عنصر )اسکچ( به چند قسمت(Segment ،)

(، Detach Segments on Dragاسکچ از هم ) شدهمیتقسهاي جداسازي قسمت

تغییر (، 3D Sketch)بعدي طرح دستي سه(، Replace Entity)جایگزیني عنصر )اسکچ( 

-رسم طرح دستي سه ،Revers Endpoint Tangen))اي مماس بین دو قوس دایرهزاویه 

 Faceهاي تابع سطح )(، منحني3D Sketch on Planeسطح هموار )بعدي بر یک 

Curves عناصر یک طرح دستي )بزرگنمایي، چرخش و حرکت (، تغییر حالت کل

((Modify Sketch ، دستي ضمن حذف قیود آن )حرکت عناصر طرحNo Solve 

Moveشدهرهیذخاز پیش  هاي دستي( و طرح (Blocks) 

3 11 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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به دستورات متعدد و متنوع محیط  هاي دستي با توجهتوانایي رسم انواع طرح مهارت:

Sketch ، تعریف قیود و روابط(Relations و )هاآنگذاري و تعریف کامل اندازه ( Fully

Defined) 

3 

گذاري یا برداشتن ممتد یک همروش روي  ایجاد حجم به، Partهاي محیط دانش: فرمان

جاد حجم با افزودن ای، (Extruded & Extruded Cutسطح در راستاي خط مستقیم )

بُرش با دوران یک  حجم ناشي از دوران یک سطح حول یک محور یا کاستن حجم به روش

یا با  (، ایجاد حجم با افزودنRevolved & Revolved Cutسطح حول یک محور )

 Swept & Sweptکاستن حجم به روش جاروب کردن یک سطح در امتداد یک منحني )

Cut ،)یا کاستن به روش برداشتن سطوح با گذاري ن به روش روي همایجاد حجم با افزود

-(، ایجاد انواع سوراخLofted & Lofted Cutمقاطع مختلف در راستاي یک منحني )

 Holeمخروطي و ...( ) اي وهاي مختلف فني )پیچ، خزینه استوانهها با ویژگي

Wizardپَخ ،)( زنيChamfer ،)لبه يقوس زن(( )هاي تیزFillet،) سازي خطي نمونه

(Linear Patternنمونه ،)سازي دایره( وارCircular Patternنمونه ،)اي سازي آینه

(Mirrorایجاد شیب در سطوح مدل سه ،)( بعديDraft )(، تقویت )قطعات ضعیف

(Rib ،)وجوه مدل سه ايپوسته( بعدي( )کردنShell،)  ،ایجاد هندسه مبنا )نقطه، محور

 Standard(، نماهاي استاندارد )Reference Geometryتصات( )مخ مبدأصفحه و 

Viewبدون مسیر یا منحني راهنما( )هاي (، برش با پروفیل( مختلفBoundary Cut ،)

سازي با تبعیت از منحني (، نمونهDomeایجادگنبد ) (،Simple Holeایجاد سوراخ ساده )

(Curve Driven Patternنمونه ،) با مختصات نامشخص )سازي بر روي نقاطSketch 

Driven Patternسازي با تبعیت از نقاط با مختصات مشخص )(، نمونهTable Driven 

Patternشدهنییتعسازي با الگوي از پیش (، نمونه ( قبليFill Patternنمونه ،) سازي متغیر

(Variable Patternبرجسته )( )تخت و انحنادار( سازي بر روي سطوحWrap ،)د ایجا

(، ایجاد صفحه برش Intersect( )حجم ناشي از تداخل سطوح )تخت، انحنادار و احجام

(، امکان تغییر اندازه روي مدل در Live Section Planeدلخواه در محیط گرافیکي )

(، ایجاد انحناي آزاد بر روي یک سطح تخت یا غیر تخت Instant 3Dمحیط گرافیکي )

(Freeformایجاد سوراخ ،)هاي مت( نوعAdvanced Hole ایجاد سوراخ ،)رزوه دار 

(Thread ،) در یک قطعه با ایجاد تغییر در مسیر هاي مختلف هایي با ویژگي رمجموعهیزایجاد

هاي مختلف به کمک جدول هایي با ویژگي ایجاد زیرمجموعه(، Configurationطراحي )

(، ایجاد MoveFaceجایي، انتقال و چرخش سطوح )(، جابهDesign Table)طراحي 

هاي موضعي در  (، ایجاد پیچ و خمIndent(، ایجاد حجم مکمل )Domeحجم گنبدي )

 باهم(، ترکیب چند بدنه Splitتقسیم یک بدنه به چند بدنه ) (،Flexقطعات )

(Combine اتصال دو قطعه ،)( به هم در محیط مونتاژيJoin ایجاد حجم ناشي از ،)

 مورداستفاده(، شکل خطوط Delete Body )بدنه  (، حذف یکIntersectتقاطع )

(Line Formatایجاد منحني ،)( هاCurvesو حرکت دادن و تکثیر بدنه ) 

(Move/Copy Body ) 

5 16 
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بعدي مختلف با استفاده از دستورهاي متعدد و متنوع محیط هاي سهمهارت: توانایي ایجاد حجم

 بعديسازي سهمدل

4 

 هاآن(، عملکرد Matesانواع قیدهاي محیط مونتاژي )(، Assemblyژ )دانش: محیط مونتا

 Propertyمرتبط شوند، مدیریت خصوصیات ) باهمتوانند با انواع قیدها و عناصري که مي

Manager در محیط مونتاژي ( محیط مونتاژي، پیکربندي(Assembly 

Configuration ،) باال به پایین  به باال و ازکار با محیط مونتاژي از پایین(Bottom-Up 

& Top-Down ،)مونتاژي  قطعه و مونتاژ به محیط واردکردن(Insert Components, 

New Part New Assembly, Copy With Mates هايسازنمونه(، انواع 

(Pattern( در محیط مونتاژي، مونتاژ هوشمند اتصاالت )Smart Fastner) حرکت و ،

( ویرایش قطعه در محیط مونتاژ Move & Rotate Componentsچرخش اجزاء )

(Edit Component) ،( پنهان کردن و نمایاندن قطعاتShow Hidden 

Components) ،کار روي خصوصیات مونتاژي( هاAssembly Features ایجاد ،)

 Referenceمختصات( ) مبدأهندسه مبنا در محیط مونتاژ )نقطه، محور، صفحه و 

Geometry)  انفجاري از مونتاژ تهیه مدل(Exploded View ،)ها در ظاهر کردن تداخل

 Clearance)ها بین قطعات (، کنترل لقيInterference Detection)مونتاژ 

Verification)ها راستایي سوراخ، کنترل هم(Hole Alignment و خصوصیات مربوط )

 (Mass Propertiesبه جرم مونتاژ )

4 12 

سازي و نیز مونتاژهاي در محیط مدل شدههیتهبعدي هاي منفرد سهلمهارت: سوار کردن مد

ها هاي انفجاري و انیمیشن از مونتاژ و دمونتاژ قطعهدر محیط مونتاژ به هم تهیه مدل شدههیته

 به هم با استفاده از دستورهاي متعدد و متنوع محیط مونتاژ

5 

 Standard 3از مدل ) نما سهدستورهاي مربوط به تهیه ، Drawingدانش: محیط 

View)، مدل بعدي نماي سه(Model View)،  نماي تصویر در امتدادهاي قائم

(Projected view)،  دلخواه نماي تصویر در امتداد(Auxiliary view)،  برش خوردهنماي 

(Section View ،) يجزئنماي برش (Broken view)، ( نماي شکستهBreak View)، 

نماي حالتي ، (Crop View)از یک نما  شدهدهیبربخش  نماي ،(Detail View) يجزئنماي 

 Layer)ها خصوصیات الیه ،(Alternative Position View)خاص از مونتاژي 

Properties)، گذاري هوشمند اندازه(Smart Dimensions)، گذارياعمال تمامي اندازه-

 ،(Model Itemsنماي انتخابي )سازي بر روي کشي تعیین شده در مدلها و عالئم نقشه

وار ردیفي و دایره صورتبهسازي نوشته نمونه ،(Noteهاي دوبعدي )نوشتن متن در نقشه

(Linear & Circular Note Pattern)، گذاري هاي شمارهنمودن اجزاي قطعات با بالن

ها به خط کردن بالن ،(Balloon & Auto Balloonدستي و خودکار ) صورتبهشده 

(Magnetic Line)، ( عالمت صافي سطحSurface Finish)، ( عالئم جوشWeld 

Symbol)، جادشدهیاهاي ثبت مشخصات سوراخ ( با دستورهاي سوراخHole Callout)، 

 & Datum Featureعالئم مبناها ) ،(Geometric Tolerenceهاي هندسي )تولرانس

Datum Target)، شدهرهیذخهاي از پیش طرح (Blocks)، ( عالمت مرکزCenter 

3 11 
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Mark)، ( خط تقارنCenter Line)، ( ایجاد و کنترل هاشورAreaHatch/Fill ،) جدول

( و Hole tableها )جدول مشخصات سوراخ، (General Tableمشخصات عمومي )

 (Bill of Mterialها )جدول مشخصات مواد و قطعه

اصول  بر اساسها ها و مونتاژياز قطعههاي دوبعدي مهارت: تهیه انواع نماها و نقشه

 افزارکشي نرمکشي صنعتي با استفاده از دستورهاي متنوع و متعدد بخش نقشهنقشه

   هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.بازدید از مراکز و کارخانه 6

 48 16 جمع

 

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

سازي شده به صورت یک مجموعه و تهیه هاي مدلهاي صنعتي، مونتاژ قطعهسازي سه بعدي انواع قطعهایي در مدلتوان -

از مونتاژهاي صورت گرفته، تهیه  Animationهاي انفجاري از مونتاژهاي صورت گرفته در محیط فوق، تهیه مدل

 هاي مونتاژيها و مجموعههاي فني و ساخت قطعهنقشه

 پذیري و حل مسئلهداري، مسئولیتامانت-شاي

 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کشي باسازي، مونتاژ و نقشهمرجع کامل مدل

SoildWorks 2117 
 1386 نشر طراح  مهندس مسعود اسماعیلي

به همراه  SolidWorksگام آموزش گام به

 جع کامل دستورهامر

 مهندس محمد سلمانیان

 مهندس مصطفي باشتني
 

 يجهاد دانشگاه

واحد صنعتي 

 امیرکبیر

1384 

ترین مرجع آموزشي و کاربردي کامل

SolidWorks 2114 

 اکبر علمداريدکتر علي

 مهندس حسین اسالمي

 آقا کثیريمهندس علي

 1393 نگارنده دانش 

SolidWorks 2111 Alex R. Ruis & 

Gabi Jack 
 Wiley 2111 

SolidWorks (Surfacing and 

Complex Shape Modeling) 
Matt Lombard  Wiley 2118 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 / کارشناسي ارشد ساخت و تولیدمدرک تحصیلي: دکتري ساخت و تولید

 مرتبه علمي: استادیار/ مربي

 (CADافزار سال )نرم 2 حداقلسوابق تدریس: 

 باشد.با افراد فعال در عرصه صنعت مياولویت سوابق تجربي: 

 ي معتبرهاي فنافزار فوق از موسسهداراي مدرک کارشناسي رشته مهندسي مکانیک و گواهینامه دوره آموزشي پیشرفته در نرم

کاربردي در  صورتبهافزار سال سابقه کار در استفاده جامع از نرم 3داراي کارشناسي رشته مهندسي مکانیک و حداقل 

 صنعت

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس طراحي به کمک کامپیوتر

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  بر اساس)

 یک دستگاه کامپیوتر براي هر نفر

 Data Projectorیک دستگاه 
 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 اي، پژوهش، کار گروهي و مطالعه مورديه، پروژهاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاسخنراني، مباحثه -

اي مجموعه صورتبهاي بخش تئوري درس همزمان با بخش عملي درس در کارگاه باید تدریس گردد. ضمناً پروژه -

و هاي دو بعدي و انیمیشن در ابتداي نیمسال ارائه گردد سازي، مونتاژ و تهیه نقشههاي متعدد براي مدلمونتاژي شامل قطعه

 هاي مونتاژي کاربردي و جامع استفاده شود.تا حد امکان از مجموعه
 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

لي انشایي، هاي عمساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 ارزشیابي تکالیف عملي در کالس درس

 از قطعات متعدد( هاي مختلف مونتاژي کاربردي متشکلتکلیف )تهیه مدل، مونتاژ و نقشه دو بعدي از مجموعه 

 تئوري و ریز مطالب مربوط به دستورها شدهگفتهارزشیابي کتبي از نکات 

  ارزشیابي عملي از هر دانشجو در انتهاي نیمسال 

 پروژه
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 گیري و آزمایشگاههاي اندازهسیستمدرس  -3-13
 نوع درس: تخصصي 

 1کاري تخصصي شین: مانیازپیش

 -نیاز:  هم

گیري دقیق، وسایل و ابزارآالت هدف کلي درس: آشنایي با مفاهیم اندازه

 گیري وو استانداردهاي اندازه عالئمگیري، اندازه

 گیري قطعات صنعتيکنترل و اندازه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

زمان یادگیري  رئوس محتوا ردیف

 عملي نظري )ساعت(

1 

-گیري، خطاها در سیستمگیري دقیق، زبان اندازهگیري و اندازهاي بر اندازهدانش: مقدمه

 - 4 هاي یک آزمایشگاه استانداردگیري و نیازمنديهاي اندازه

 مهارت:

2 

کش هاي مدرج، پرگارها، خطکشگیري معمولي )خطدانش: وسایل و ابزارهاي اندازه

 دار(کش پایهعمق سنج و سوزن خط

2 3 
ها، کشبا استفاده از انواع خط هاآنگیري چشمي قطعات و کنترل مهارت: انجام اندازه

بر  هاآنغیرمستقیم و با استفاده از پرگارها و انتقال  صورتبهگیري قطعات انجام اندازه

 ها و خواندن اندازه واقعي آن قطعاتکشروي خط

3 
، انواع هاآنصافي و استانداردهاي ز قبیل صفحهگیري دقیق ادانش: تجهیزات اندازه

 1 3 ها و ترازها سنجهیزاوها، گیري، عمق سنجهاي اندازهها و میکرومترها، ساعتکولیس

 صافي از روي آنمهارت: استخراج استانداردهاي صفحه

4 
 ومترانواع کولیس و میکر ازجملهگیري دانش: نحوه کالیبراسیون انواع وسایل اندازه

ها انواع کولیس ازجملهگیري در آزمایشگاه مهارت: انجام کالیبراسیون انواع وسایل اندازه 4 2

 و میکرومترها

5 

ها، ها(، شابلونسنج Rها )گیري ثابت از قبیل فیلرها، قوس سنجدانش: تجهیزات اندازه

کش ها، خطیري، فرمانگهاي اندازهها و گلوله، میلههاآنها و استانداردهاي یوهانسون

( و مرکز به Sine Table or Sine Surface(، سطح سینوسي )Sine Barسینوسي )

هاي شکسته، گیري و کنترل شیارها، پولک( و نحوه اندازهSine Centerمرکز سینوسي )

 ها و سایر قطعات صنعتيها، مخروط چلچلهدم

5 15 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 48 32 تعداد ساعت
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ا استفاده از ابزارهاي مختلف، از جمله: قطر گیري قطعات صنعتي بمهارت: کنترل و اندازه

، زاویه بین دو دم چلچلهدار، شیارها، ها، پولک شکسته، تعیین زوایا و سطوح شیبسوراخ

سوراخ استوانه، قطعات جناغي، زاویه مخروط خارجي و داخلي، قطر کوچک مخروط 

قطعات  گیري شیبخارجي، قطر بزرگ مخروط داخلي و سایر قطعات صنعتي، اندازه

 Sine Table or(، سطح سینوسي )Sine Barکش سینوسي )مختلف با استفاده از خط

Sine Surface( و مرکز به مرکز سینوسي )Sine Center) 

6 

اي دانش: تعاریف و مفاهیم )مستقیم بودن، عمود بودن، تختي، توازي، مدوري، استوانه

کسینگ )چرخش و توقف در محوري، متحدالمرکز بودن و لنگي و ایندبودن، هم

 هاي معین( قطعاتموقعیت
1 1 

 گیري لنگي و عمود بودنمهارت: کنترل و اندازه

7 

ها، انواع ها و انطباقات )چرائي نیاز به تولرانس، شناسائي انواع تولرانسدانش: تولرانس

تفریق ها و انطباقات و جمع و هاي انطباقات، نحوه استفاده از جداول تولرانسسیستم

 3 3 ها(تولرانس

-ها و انطباقات و جمع و تفریق تولرانسها از جداول تولرانسمهارت: استخراج تولرانس

 ها

8 
گیري صافي سطح، هاي اندازهدانش: مفهوم صافي سطوح، پارامترهاي صافي سطح، روش

صافي سطوح مختلف، معرفي استانداردهاي  عالئمگیري صافي سطح، اندازه لیوسا

 5 3 استانداردهاي مختلف بر اساسافي سطح و مقایسه صافي سطح ص

 
هاي مختلف صافي سطح مهارت: انجام صافي سطح قطعات مختلف با استفاده از دستگاه

 هاي صافي سطحو سنجه

9 

ها( با استفاده از دندهها )استاندارد چرخدندهها( و چرخها )استاندارد پیچدانش: تست پیچ

 هاي مختلفو روشها دستگاه
هاي ها به روشدندهپارامتر( و چرخ 5هاي مختلف )شامل ها به روشمهارت: تست پیچ 16 8

هاي تست مختلف )با استفاده از دو میله، کولیس مرکب، میکرومتر فک بشقابي و دستگاه

 دنده(چرخ

11 
 و ...( CMM, VMM/VMSگیري مخصوص و نوین )هاي اندازهدانش: ماشین

1 - 
 مهارت:

 - - هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.بازدید از مراکز و کارخانه 11

 48 32 جمع
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
گیري و توانایي گیري مختلف، کالیبراسیون و رفع عیوب وسایل اندازهوسایل اندازه يریکارگبههاي فني: توانایي شایستگي

هاي ها به روشدندهها و چرخگیري و تست پیچگیري قطعات مختلف صنعتي با استفاده از انواع وسایل اندازهرل و اندازهکنت

 مختلف

 کار گروهيو  استفاده از دانش در عمل، خالقیتپذیري، هاي غیرفني: مسئولیتشایستگي

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Metrology for 

Engineering 
J.F.W. Galyer  Thomson 

Learning 
1991 

 گیري دقیقهاي اندازهسیستم
حریرپوش،  محمدجواد

محمدتقي محمودزاده و سید 

 مصطفي ضیائي

 1386 آذریون 

 1391 آشینا  الیاس حدادي گیريهاي اندازهسیستم

 

 

 

 

https://www.goodreads.com/author/show/4289775.J_F_W_Galyer
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط 5حداقل کارشناسي ارشد ساخت و تولید، 

  ايراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهگذ

 گیري و آزمایشگاههاي اندازهگذراندن دوره روش تدریس درس سیستم

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  بر اساس)

 پروژکتور دئویوکالس مجهز به رایانه و  -

عدد و از نوع  5 هرکدامهاي معمولي از عدد، انواع کولیس )از کولیس B 11عدد، صفحه صافي گرید  11میز استاندارد کار  -

عدد(،  2عدد و از خاص  5 هرکدامعدد، انواع میکرومتر )از میکرومترهاي معمولي از  5عدد(، کولیس مرکب  2خاص 

-عدد، یوهانسون 2 کدامهرهاي مختلف از عدد، فرمان 11پایه میکرومتر  عدد، 5دستگاه، میکرومتر پیچ  1پروفیل پروژکتور 

 11گیري هاي اندازهجعبه، میله 3متري میلي 3-4تایي  11گیري هاي اندازهجعبه، میله 3تایي  111باالي  REFهاي گرید 

 19-21تایي  11گیري هاي اندازهجعبه، میله 3متري میلي 9-11تایي  11گیري هاي اندازهجعبه، میله 3متري میلي 8-7تایي 

عدد، میله  2 هرکدامسنج مختلف از عدد، زاویه 3 هرکدامگیري در سایزهاي مختلف از هاي اندازهجعبه، ساچمه 3متري میلي

 2متري میلي 111و  211عدد، صفحه سینوسي  2متري میلي 211عدد، مرکز به مرکز سینوسي  2متري میلي 211سینوسي 

عدد، سه سیم با  2سنج  Rعدد،  2عدد، گام سنج  5گیري عت اندازهعدد، پایه سا 5متري میلي 11-1گیري عدد، ساعت اندازه

جعبه،  2گوشتي مینیاتوري جعبه، پیچ 1هاي صافي سطح )راگوتست( سري، سنجه 2 هرکداممتري از میلي 4و  3، 2هاي گام

در  دشدهیقصنعتي جعبه، قطعات  1 يربازیخمعدد،  1مهندسي  حسابنیماشعدد،  2گوشتي چهارسو و تخت از هرکدام پیچ

هاي عدد و گونیا با اندازه 2 هرکدامعدد، تراز مختلف از  15عدد، صندلي مناسب  2عدد، دماسنج  3 هرکدامسرفصل از 

 عدد 1 هرکداممختلف از 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.موردي و مطالعه

 اي، پژوهش، کار گروهي و مطالعه موردياي، تمرین و تکرار، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) ه کارشده، تولید نمونسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

، (یابي، رفع عیب و ...عیب) هاي شفاهي، امتحان کتبي، تحقیق، تکالیف، آزمون عملي، عملکردي، آزمون شناسایيپرسش

-پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار سازي شده، پرسشهاي شبیهانجام کار در محیط

 سنجي و ارائه گزارش کار ، پوشه مجموعه کار، خود(اي و ...
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 1کاري تخصصي ماشین درس -3-14
 نوع درس: تخصصي 

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

 هاآنهاي ابزار عمومي و خاص و اصول کاربرد هدف کلي درس: کار با انواع ابزارها و ماشین

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 مطابق نقشهتراشي قطعات با دستگاه تراش فرمدانش: 

و  تراشيهاي فرمتراشي، روشیند کپيا، شیوه اجراي فرتراشي مدوليو پیچ تراشيکپي یندافر

خواني، نحوه استفاده از وسایل ها، نقشهگیري فرم، وسایل کنترل و اندازهتراشي مدوليپیچ

، راشتراشي روي دستگاه تتراشي، نحوه بستن سیستم کپيسیستم کپي گیريکنترل و اندازه

تراشي، روش ن روي سیستم کپيوتراشي، نحوه بستن شابلسیستم کپي شابلن و نقش آن در

انواع دستگاه تراش، مشخصات و متعلقات دستگاه ، تراشييانتخاب سرعت پیشروي در کپ

برش، عوامل مؤثر در سرعت برش، مکانیزم  تراش، مفهوم سرعت برش، جداول سرعت

دوران، نحوه انتخاب پیشروي،  کننده، نحوه تعیین عدهخنکدوران، انواع مواد  تنظیم عده

-انواع رنده ،هاآن هايهاي صنعتي و ویژگينحوه تنظیم پیشروي روي دستگاه، انواع روغن

، هاي بستن رنده، اصول بستن ابزارها، روشتراشي، جنس رنده و رو يتراش يشانیپهاي 

فرم و  هايرنده انواع، ابزار تیزکردن روش، نيتیزک ابزار هايسنگ انواع ،زوایاي مختلف ابزار

 و چهار نظامنظام، انواع کارگیرها )سه، هاي فرمهاي تیزکاري رنده، روشهاآنزوایاي 

و  قطعه کارایمني براي بستن و  فني نکات، وارو و رو هايفک، نظام سه ، آچارفشنگي(

 قطعه کارهاي مختلف بستن روش

2 6 

 نقشه مطابق تراش دستگاه با عاتقط تراشيفرممهارت: 

 سیستم بستن نقشه، بر اساس قطعه کارنقشه، کنترل جنس  بر اساس قطعه کارکنترل ابعاد 

 سیستم روي شابلون بستن فني، اصول مطابق صحیح صورت به دستگاه روي تراشيکپي

 یمتنظ ،شدهمشخص دوران تعداد بر اساس دوران تعداد تنظیم صحیح، صورت به تراشيکپي

 مقدار بازدید و دستگاه کاريروغن ،شدهمشخص پیشروي سرعت روي پیشروي دندهجعبه

 سنگ سازيآماده شابلون، کمک به عرضي سوپرت حرکت تنظیم صابون، آب تهیه ها،روغن

 فرم هايرنده بستن فني، اصول رعایت با فرم هايرنده انواع کردن تیز رومیزي، يزکنیابزارت

 به قطعه کار بستن نظام،سه فک تعویض فني، اصول رعایت با هاآن کارکردن به حاضر و

 و يتراش يکپ عملیات انجام فني، اصول رعایت با چهار نظام یا نظامسه توسط مناسب روش

-مطابق نمونه با رعایت اصول فني و کنترل و اندازه کار تولید قطعه ،تراشيچپی و تراشيفرم

 دیتول مراحل کلیه در هافرم گیري

 8 2با دستگاه  نامنظم احجام تراش زني،سنگ مانندانجام عملیات خاص روي قطعات دانش:  2

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
ساعتتعداد   16 48 
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 تراش مطابق نقشه

 ملحقات مواد، شناخت گیري،اندازه هايروش گیري،اندازه وسایل انواع خواني،اصول نقشه

 صخا کارهاي تراش، دستگاه ملحقات نصب نحوه ،هاآن از استفاده نحوه و تراش ماشین

ش، مفهوم ترا دستگاه متعلقات و مشخصات تراش، دستگاه انواع تراش، دستگاه با انجام قابل

سرعت برش، جداول سرعت برش، عوامل مؤثر در سرعت برش، مکانیزم تنظیم عده دوران، 

 پیشروي تنظیم نحوه پیشروي، انتخاب نحوه دوران، عده تعیین نحوه کننده،انواع مواد خنک

 و تراشيپیشاني هايرنده انواع آن، هايویژگي و صنعتي هايروغن اعانو دستگاه، روي

 انواع ابزار، مختلف زوایاي ابزار، بستن اصول رنده، بستن هايروش ها،س رندهجن روتراشي،

 انواع سنگ، کردن تیز هايروش و وسایل ابزار، کردن زیت روش تیزکني، ابزار هايسنگ

 وسایل کشي،خط انجام نحوه کشي،خط سنگ، خابانت روش سنگ، بستن هايروش سنگ،

 مته خواني،زدن، اصول نقشه نشانسنبه، نحوه نشانسنبه انواع کشي،خط انجام براي ازیموردن

 کارگیرها انواع تراشي،پیشاني اصول دریل، دستگاه با کاريسوراخ روش آن، کاربرد و مرغک

 براي ایمني و فني نکات وارو، و رو هايکف نظام،سه آچار ،(فشنگي و چهار نظام نظام،سه)

 و لنگ قطعات بستن مختلف هايروش ،قطعه کار بستن مختلف هايروش ،قطعه کار بستن

 رو، تک هايفک با صفحه نظام توسط لنگ قطعات بستن نحوه شناخت آن، ازیموردن وسایل

 انجام نحوه ،(نامنظم قطعات تراش و زنيسنگ) تراش دستگاه روي خاص فرایندهاي

احجام نامنظم  کارينیماش ندفرای خواني،نقشه اصول تراش، دستگاه روي خاص فرایندهاي

 و معایب و ها آن از استفاده نحوه و کنترل و گیريانواع وسایل اندازه ش،دستگاه ترا يرو

 شترا دستگاه روي خاص عملیات انجام مزایاي

 با دستگاه نامنظم احجام تراش زني،نگس مانندانجام عملیات خاص روي قطعات مهارت: 

 ق نقشهمطاب تراش

 تنظیم و تعیین نقشه، بر اساس قطعه کارنقشه، کنترل جنس  بر اساس قطعه کارکنترل ابعاد 

-روغن مقدار بازدید و دستگاه کاريروغن دستگاه، روي دوران عده تنظیم و تعیین پیشروي،

 تنظیمات انجام فني، اصول رعایت با تراش دستگاه روي ملحقات نصب صابون، آب تهیه ها،

م کارهاي خاص روي دستگاه تراش، تیز کردن زوایاي ابزار با رعایت اصول انجا جهت الزم

 کردن آماده فني، اصول رعایت با روتراشي و تراشيفني، بستن و تنظیم رنده براي پیشاني

 کردن تیز فني، اصول رعایت با تراش دستگاه روي سنگ بستن رومیزي، تیزکني ابزار سنگ

 يشانیپ نشان،لنگ به وسیله خط کشي، زدن سنبه مرکز تعیین تراش دستگاه روي سنگ

-سه فک تعویض دریل، دستگاه توسط قطعه زدن مرغک مته فني، اصول مطابق قطعه يتراش

 فني، اصول رعایت با چهار نظام یا نظامسه توسط مناسب روش به قطعه کار بستن نظام،

ه روي دستگاه نقش مطابق خاص عملیات انجام فني، اصول رعایت با لنگ تقطعا بستن

 رکا انجام مراحل کلیه در قطعه کار گیريتراش با رعایت اصول فني و کنترل و اندازه

3 

 مطابق نقشه يارجخ و داخلي خارتراشیدن جايدانش: 

 شناخت گیري،اندازه لوسای از استفاده نحوه گیري،اندازه وسایل انواع خواني،نقشه اصول

 انتخاب نحوه داخلي، هاي جاخار به مربوط متعلقات فرز، ماشین انواع خصوصیات مواد،

خاب انت فرز،تیغه انتخاب نحوه خار،جاي تراشیدن جهت مورداستفاده ابزار انواع فرز، ماشین

3 6 
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روي روي پیشروي، انتخاب دور، انتخاب پیشروي، نحوه تنظیم دور و پیش قدارتعداد دور و م

، نحوه تنظیم دستگاه تقسیم، نحوه ساعت هاآندستگاه، انواع دستگاه تقسیم و خصوصیات 

 ها ابزارگیر انواع ابزار، انتخاب نحوه داخلي، خارکردن دستگاه تقسیم، انواع ابزار تراش جاي

 تراش ابزار و فرز محور تنظیم داخلي، خارتراش جاي ابزاراه فرز، روش بستن دستگ روي

 کار،قطعه بستن وسایل ابزار، بستن اصول ابزار، تیزکاري نحوه ابزار، زوایاي داخلي، خاريجا

داخلي  خارجاي فرزکاري فرایند و کارقطعه تنظیم بار، عمق تنظیم نحوه کار،قطعه بستن نحوه

 يو خارج

 مطابق نقشه خارجي و داخلي خارتراشیدن جايمهارت: 

 فرز، ماشین انتخاب نقشه، مطابق کارقطعه جنس کنترل نقشه، ابقمط کارابعاد قطعه کنترل

 مقدار تنظیم دور، تعداد تنظیم داخلي، جاخار ویژه تنظیمات فرز،تیغه بستن فرز،تیغه انتخاب

 خارجاي تراش ابزار بستن آن، تنظیم و تقسیم دستگاه بستن تقسیم، دستگاه انتخاب پیشروي،

 بستن داخلي، خارتخاب ابزار مناسب جهت تراشیدن جايعایت اصول فني، انر با داخلي

 بر اساس يداخلي و خارج خارجاي فرزکاري بار عمق تنظیم ،قطعه کار تنظیم کار،قطعه

 دتولی مراحل در قطعه ابعاد گیرينقشه و کنترل و اندازه

4 

 نقشه بر اساس تراشيتولید قطعات به روش صفحهدانش: 

 شناخت گیري،اندازه وسایل از استفاده نحوه گیري،اندازه وسایل انواع خواني،اصول نقشه

-رنده بستن نحوه تراشي،صفحه هايرنده انتخاب نحوه تراشي،صفحه هايرنده انواع مواد،

-ماشین انواع تراش،رنده صفحه زوایاي تراش،صفحه رنده تیزکردن نحوه تراش،صفحه هاي

 تنظیم نحوه کورس، طول تعیین نحوه تراش،حهصف ماشین انتخاب نحوه تراش،صفحه هاي

 دستگاه، روي کورس تعداد تنظیم نحوه کورس، تعداد تعیین نحوه دستگاه، روي کورس طول

ن بست وسایل انواع دستگاه، روي عرضي پیشروي تنظیم نحوه عرضي، پیشروي تعیین نحوه

 فرایند قطعه کار ای بستن وسایل کردن ساعت نحوه بستن، وسایل انتخاب نحوه ،قطعه کار

 يتراشصفحه
2 6 

 نقشه بر اساس تراشيتولید قطعات به روش صفحهمهارت: 

 رنده کردن تیز نقشه طبق قطعه کارنقشه، کنترل جنس  بر اساس قطعه کارکنترل ابعاد 

-صفحه ماشین انتخاب تراش،صفحه رنده انتخاب تراش،صفحه رنده بستن تراش،صفحه

 تنظیم کورس، تعداد تعیین دستگاه، روي کورس طول تنظیم کورس، طول تعیین تراش،

یم مقدار پیشروي عرضي تنظ عرضي، پیشروي مقدار انتخاب دستگاه، روي کورس تعداد

 و کنترل و تراشيصفحه عملیات انجام ،قطعه کار کردن ساعت ،قطعه کارروي دستگاه، بستن 

 دتولی مراحل در قطعه کار ابعاد يریگاندازه

5 

 نقشه بر اساس کاريتولید قطعات به روش بورینگش: دان

 شناخت گیري،اندازه وسایل از استفاده نحوه گیري،اندازه وسایل انواع خواني،اصول نقشه

 کشي،، وسایل خطقطعه کاراستفاده از وسایل بستن  نحوه ،قطعه کار بستن وسایل انواع مواد،

 انواع بستن نحوه مته، انواع کاري،سوراخ ايابزاره انواع کشي،خط وسایل از استفاده نحوه

 انواع مربوطه، اصول و بورینگ دستگاه روي کاريسوراخ فرایند کاري،سوراخ ابزارهاي و مته

، انواع ابزار بورینگ، نحوه انتخاب ابزار بورینگ دستگاه انتخاب نحوه بورینگ، هايدستگاه

3 8 
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و خطي، نحوه  دورانيه انتخاب سرعت بورینگ، وسایل بستن ابزار بورینگ به دستگاه، نحو

 يکارو خطي روي دستگاه و فرایند بورینگ دورانيتنظیم سرعت 

 نقشه بر اساس کاريتولید قطعات به روش بورینگمهارت: 

 ،قطعه کار کشيخط نقشه، طبق قطعه کار جنس کنترل نقشه، بر اساس قطعه کارکنترل ابعاد 

 ،قطعه کار کاريسوراخ کاري،سوراخ ابزار بستن کاري،وراخس ابزار انتخاب ،قطعه کار بستن

 دوران، عده انتخاب بورینگ، ابزار بستن بورینگ، ابزار انتخاب بورینگ، دستگاه انتخاب

 روي پیشروي سرعت تنظیم پیشروي، سرعت انتخاب دستگاه، روي دوران عده تنظیم

 دتولی مراحل در قطعه کار ابعاد یريگاندازه و کنترل و کاريبورینگ عملیات انجام دستگاه،

6 

 نقشه بر اساستولید قطعات با کاروسل دانش: 

 گیري، شناختاندازه وسایل از استفاده نحوه، گیريخواني، انواع وسایل اندازهاصول نقشه

نحوه انتخاب ابزار، انواع ، نبست وسایل انتخاب ، نحوهقطعه کارانواع وسایل بستن مواد، 

 ،کاروسلماشین انواع  ،ابزار، نحوه انتخاب وسایل بستن ابزار، نحوه بستن ابزاروسایل بستن 

حوه تنظیم عده ن، دوران عده انتخاب نحوه، کاروسل دستگاه انواع، دستگاه انتخاب نحوه

براده فرایند گاه و تدس روي پیشروي تنظیم نحوه ،پیشروي انتخاب نحوه ،دوران روي دستگاه

 سلبا دستگاه کارو يبردار
2 6 

 نقشه بر اساستولید قطعات با کاروسل مهارت: 

 کار، قطعه بستن نقشه، طبق کار قطعه جنس کنترل نقشه، بر اساس قطعه کارکنترل ابعاد 

 دوران عده تنظیم دوران، عده انتخاب کاروسل، دستگاه انتخاب ابزار، بستن ابزار، انتخاب

ري با دستگاه بردا براده عملیات جامان پیشروي تنظیم پیشروي، انتخاب دستگاه، روي

  دتولی مراحل در قطعه کار ابعاد گیريکاروسل و کنترل و اندازه

7 

 نقشه بر اساستراشي دانش: کوپلینگ

 شناخت گیري،وسایل اندازه از استفاده نحوه ،گیريخواني، انواع وسایل اندازهاصول نقشه

 انواع، فرز ماشین انتخاب نحوه، تراشيکوپلینگ به مربوط متعلقات، انواع ماشین فرز مواد،

 انتخاب دور، انتخاب، فرزتیغه انتخاب نحوه کوپلینگ، تراشیدن جهت مورداستفاده ابزار

و و میز گردان م تقسی دستگاه انواع، دستگاه روي پیشروي و دور تنظیم نحوه، پیشروي

 ه ساعت کردن دستگاه تقسیمگردان، نحو زی، نحوه تنظیم دستگاه تقسیم و مهاآنخصوصیات 

روش بستن ابزار تراش ، ها روي دستگاه فرز گردان، نحوه انتخاب ابزار، انواع ابزارگیر زیو م

وسایل  ،اصول بستن ابزار، زوایاي ابزار، نگی، تنظیم محور فرز و ابزار تراش کوپلنگیکوپل

و فرایند  طعه کارق، نحوه تنظیم عمق بار، تنظیم قطعه کار، نحوه بستن قطعه کاربستن 

 و فرد با دستگاه تقسیم یا میز گردان هاي زوجتراشي با پرهکوپلینگ

2 8 

 نقشه بر اساس تراشينگیکوپلمهارت: 

 فرز، ماشین انتخاب نقشه، مطابق قطعه کار جنس کنترل نقشه، مطابق قطعه کارابعاد  کنترل

تنظیم تعداد دور، تنظیم مقدار  نگ،کوپلی ویژه تنظیمات فرز،تیغه بستن فرز،تیغه انتخاب

گردان و تنظیم آن،  زیم ایگردان، بستن دستگاه تقسیم  زیم ایپیشروي، انتخاب دستگاه تقسیم 

با رعایت اصول فني، انتخاب ابزار مناسب جهت تراشیدن  نگیتراش کوپل بزاربستن ا

با  تراشينگیکوپل اتعملی انجام بار، عمق تنظیم ،قطعه کار تنظیم ،قطعه کاربستن  نگ،یکوپل
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 دتولی مراحل در قطعه کارابعاد  يرگیاستفاده از دستگاه فرز و کنترل و اندازه

 - - هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.بازدید از مراکز و کارخانه 8

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

زني روي دستگاه تراش، فرزکاري کاري قطعات نامنظم، سنگتراشي، تراشتراشي، فرملنگکاري شامل مهارت تراش -

 کاري و تراش قطعات روي دستگاه تراش کاروسلتراشي، بورینگتراشي، صفحهخار داخلي و خارجي و کوپلینگجاي

 پذیري و حل مسئلهداري، مسئولیتامانت -

 

 (سي و خارجيحداقل سه مورد منبع فار)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

2و  1ي تراشکار يمحمد اعتماد ي ووریرسول غ    
 و يسازمان آموزش فن

 ينکشور، تعاو ياحرفه

 کارکنان، تورنگ

1384 

 کاريدر پیرامون ماشین

هاي ابزارو ماشین  
اناکبر خورشیدی جان والکر  1383 طراح 

هاي ابزارماشین گرد و الیاس محمدرضا شب 

 حدادي

 1392 دانشگاه تبریز 

Machining 

Fundamentals 
John R.Walker  Willcox 1998 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 مرتبط يو تجربه کار سیسال سابقه تدر 5حداقل  دیرشد ساخت و تولا يسال و کارشناس 11با حداقل  يکارشناس

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 1کاري تخصصي گذراندن دوره روش تدریس درس ماشین

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  بر اساس)

 افزارهاي مرتبطبه همراه نرم دیگر از قبیل تابلو هوشمند يوزشآمکمکپروژکتور، وسایل  دئویووایت برد، 

 يو ابزارها يکله زندستگاه فرز با متعلقات و  9 ،کاريتراش يبراده بردار يدستگاه تراش با متعلقات و به همراه ابزارها 17

با متعلقات و  نگیتگاه بوردس 2 ،ازیموردن يدستگاه تراش کاروسل به همراه ابزارها 2و بست،  دیق زاتیو تجه يفرزکار

(، يکله زن) عمودي تراشدستگاه صفحه 2الزم،  زاتتجهی و ابزارها با تراشصفحه دستگاه 5 نگ،یالزم مانند هدبور يابزارها

 2 ،کاريسوراخ يبه همراه انواع ابزارها الیرادمته نیو ماش يدست ،يزیروم لیدر ،يستون لیدستگاه انواع دستگاه در 7

 ازیموردن يبا ابزارها ياره نوار و لنگدستگاه اره

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 قیو تکرار و تحق نیکارگاه، تمر ،ايپروژه ،ايمباحثه ،يسخنران

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، فاهي،هاي شپرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

نمونه کار دیتولتحقیقاتي و  هايفعالیتیي، انشاي، عمل هايکتبي، پرسش ، آزمونتکالیف  
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 2کاري تخصصي ماشین درس -3-15
 نوع درس: تخصصي 

 1ي تخصصي کارنیماش :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هاي خاصدنده مارپیچ، بادامک و کره و کار با دستگاهها، مارپیچ و چرخدندههدف کلي درس: ساخت انواع چرخ

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 نقشه مطابق ياختالف و میرمستقیغ میتقس يهادنده ساده با روشتراشیدن چرخدانش: 

گیري، شناخت مواد، گیري، نحوه استفاده از وسایل اندازهخواني، انواع وسایل اندازهاصول نقشه

انواع ماشین فرز، خصوصیات انواع ماشین فرز، نحوه انتخاب ماشین فرز جهت فرزکاري 

دنده ساده، انتخاب تعداد دور و مقدار پیشروي، نحوه تنظیم دور و پیشروي روي دستگاه، چرخ

هاي صنعتي، مفهوم سرعت برش، عوامل مؤثر در سرعت برش، جداول سرعت نواع روغنا

فرز و نحوه انتخاب آن، برش، دستگاه تقسیم و نحوه بستن و تنظیم و محاسبات آن، انواع تیغه

فرز روي دستگاه فرز، تنظیم محور ها روي دستگاه فرز، روش بستن انواع تیغه انواع ابزارگیر

فرز مدولي، روش فرز مدولي، نحوه انتخاب تیغهفرز، تیغهبستن تیغه اصولزار، فرز، زوایاي اب

روي دستگاه تقسیم، تنظیم  قطعه کارکار، نحوه بستن  فرز مدولي، وسایل بستن قطعهتنظیم تیغه

یند اروي دستگاه تقسیم، فر قطعه کارگیري، اصول فني بستن با ساعت اندازه قطعه کار

ساده و محاسبات مربوط به  هايدندهمربوط به چرخ باتاده، محاسدنده سفرزکاري چرخ

 ياختالف و میرمستقیغ میتقس

2 6 

 مطابق نقشه يو اختالف غیرمستقیم میتقس هايروش با ساده دندهتراشیدن چرخمهارت: 

 ماشین انتخاب نقشه، بر اساس قطعه کار جنس کنترل نقشه، بر اساس قطعه کارابعاد  کنترل

 دستگاه بستن پیشروي، مقدار و دوران تعداد تنظیم صابون، آب تهیه دستگاه، کاريغنرو فرز،

 متناسب مدولي فرزتیغه انتخاب فني، اصول رعایت با مدولي فرزتیغه بستن آن، تنظیم و تقسیم

 الزم محاسبات مربوطه، اصول رعایت با تقسیم دستگاه روي قطعه کاربستن  ،قطعه کار با

 و نقشه بر اساس ساده دندهفرزکاري چرخ ،ياختالف میتقس هايروش ،يفاختال متقسی جهت

 يضیتعو هايدندهو محاسبات مربوط به چرخ ياختالف میتقس هايروش ،شدهانجام محاسبات

 در مراحل تولید قطعه کار ابعاد گیريو کنترل و اندازه

2 

 هاي خاص مطابق نقشهدندهتراشیدن چرخدانش: 

گیري، شناخت مواد، گیري، نحوه استفاده از وسایل اندازهاني، وسایل اندازهخواصول نقشه

 هاي خاصدندهخصوصیات انواع ماشین فرز، نحوه انتخاب ماشین فرز جهت تراشیدن چرخ

هاي دندهجهت تراشیدن چرخ مورداستفادهفرزهاي (، انواع تیغهچرخ حلزونو  ي)مخروط

هاي خاص، نحوه انجام شروي، تنظیمات خاص ویژه دندهخاص، انتخاب تعداد دور و مقدار پی

تنظیمات روي دستگاه براي دنده خاص، انتخاب دور، انتخاب پیشروي، نحوه تنظیم دور و 

4 12 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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پیشروي روي دستگاه، انواع دستگاه تقسیم و خصوصیات آن، محاسبات الزم جهت تراشیدن 

نحوه ساعت کردن  ،دندهه چرختعداد دند برحسبدنده خاص، نحوه تنظیم دستگاه تقسیم چرخ

چرخ و  يمخروط يهادندهیند فرزکاري چرخادستگاه تقسیم و دستگاه مرغک مربوطه، فر

هاي دندهگیري و کنترل و محاسبات مربوط به چرخخواني، وسایل اندازه، اصول نقشهحلزون

 چرخ حلزونو  يمخروط

 نقشه مطابق خاص هايدندهتراشیدن چرخمهارت: 

 مواد، شناخت گیري،اندازه وسایل از استفاده نحوه گیري،اندازه وسایل انواع خواني،ول نقشهاص

 پیشروي، مقدار تنظیم دور، تعداد تنظیم فرز،تیغه بستن فرز،تیغه انتخاب فرز، ماشین انتخاب

 تقسیم، دستگاه انتخاب ،چرخ حلزونو  يمخروط هايدندهچرخ براي دستگاه ویژه تنظیمات

 تنظیم ،چرخ حلزونو  يمخروط هايدندهدستگاه تقسیم و متعلقات آن براي چرخ یمنظت

و  يمخروط هايدندهچرخ متعلقات نصب ،هاآن بستن و ساعت با مرغک و تقسیم دستگاه

قطعه  بستن مناسب، فرزتیغه انتخاب فني، اصول رعایت با فرزتیغه انواع بستن ،چرخ حلزون

بر  چرخ حلزونو  يمخروط هايدندهعمق بار فرزکاري چرخ یمنظت ،قطعه کار تنظیم ،کار

 دتولی مراحل در قطعه کار ابعاد گیرياندازه و کنترل و شدهانجام محاسبات و نقشه اساس

3 

 مطابق نقشه چیمارپ يهاهددنتراشیدن شیارهاي مارپیچ و چرخدانش: 

گیري، شناخت اده از وسایل اندازهگیري و کنترل، نحوه استفخواني، وسایل اندازهاصول نقشه

مواد، خصوصیات انواع ماشین فرز، نحوه انتخاب ماشین فرز جهت تراشیدن شیارهاي مارپیچ، 

فرز، وسایل جهت تراشیدن شیارهاي مارپیچ، نحوه انتخاب تیغه مورداستفادهفرزهاي انواع تیغه

ار پیشروي، تنظیمات ویژه فرز، انتخاب تعداد دور و مقدفرز، نحوه بستن تیغهبستن تیغه

شیارهاي مارپیچ روي دستگاه، انتخاب پیشروي، نحوه تنظیم دور و پیشروي روي دستگاه، 

، نحوه هاآنانتخاب دستگاه تقسیم، نحوه تنظیم دستگاه تقسیم و مرغک با ساعت و بستن 

م جهت متعلقات مربوطه براي شیار مارپیچ، محاسبات و تنظیمات الزو دستگاه تقسیم  میتنظ

ها روي دستگاه  ، انواع ابزارگیرهاآنفرز و نحوه انتخاب شیار مارپیچ و تعداد شیارها، انواع تیغه

فرز روي دستگاه فرز، تنظیم محور فرز، زوایاي ابزار، نحوه فرز، روش بستن انواع تیغه

حوه تنظیم ، نقطعه کار، نحوه بستن قطعه کاروسایل بستن  ،فرزتیغه ستنتیزکاري ابزار، اصول ب

یند فرزکاري شیار مارپیچ و اگیري، فربا ساعت اندازه قطعه کارعمق بار، تنظیم وسایل بستن و 

سبات امح چ،یمارپ يهادندهچرخ و چیمارپ يهااریمحاسبات مربوط به ش چ،یمارپ يهادندهچرخ

 میتقس يهاو اصول کار با دستگاه يضیتعو يهادندهمربوط به چرخ

2 6 

 مطابق نقشه چیمارپ هايدندهاشیدن شیارهاي مارپیچ و چرخترمهارت: 

 مواد، شناخت گیري،اندازه وسایل از استفاده نحوه گیري،اندازه وسایل انواع خواني،نقشه اصول

 پیشروي، مقدار تنظیم دور، تعداد تنظیم فرز،تیغه بستن فرز،تیغه انتخاب فرز، ماشین انتخاب

ار مارپیچ، انتخاب دستگاه تقسیم، تنظیم دستگاه تقسیم و یش براي دستگاه ویژه تنظیمات

، هاآنآن براي شیارهاي مارپیچ، تنظیم دستگاه تقسیم و مرغک با ساعت و بستن  متعلقات

 فرزتیغه انتخاب فني، اصول رعایت با فرزتیغه انواع بستن تراشي،نصب متعلقات مارپیچ

-دندهعمق بار فرزکاري شیار مارپیچ و چرخ یمتنظ ،قطعه کار تنظیم ،قطعه کار بستن مناسب،

 دتولی مراحل در کار قطعه ابعاد گیرينقشه و کنترل و اندازه بر اساس چیمارپ هاي
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4 

 مطابق نقشه يشانیو پ ياصفحه يهامکاتراشیدن باددانش: 

ناخت گیري، شگیري و کنترل، نحوه استفاده از وسایل اندازهخواني، وسایل اندازهاصول نقشه

 يامواد، خصوصیات انواع ماشین فرز، نحوه انتخاب ماشین فرز جهت تراشیدن بادامک صفحه

انتخاب  ،يشانیو پ ياجهت تراشیدن بادامک صفحه مورداستفادهفرزهاي انواع تیغه ،يشانیو پ

نحوه انجام تنظیمات  ،يشانیو پ ياپیشروي، تنظیمات خاص بادامک صفحه دارتعداد دور و مق

انتخاب دور، انتخاب پیشروي، نحوه تنظیم دور  ،يشانیو پ ياستگاه براي بادامک صفحهروي د

و پیشروي روي دستگاه، انواع دستگاه تقسیم و خصوصیات آن، محاسبات الزم جهت تراشیدن 

نحوه تنظیم دستگاه تقسیم، نحوه ساعت کردن دستگاه تقسیم و  ،يشانیو پ يابادامک صفحه

کنترل و نحوه استفاده  ي وشانیو پ يابادامک صفحه يکارنییند ماشافر دستگاه مرغک مربوطه،

 يریگاندازهاز وسایل 

2 6 

 مطابق نقشه يشانیو پ ايصفحه هايمکاتراشیدن بادمهارت: 

 الزم، ابعاد محاسبه نقشه، طبق کارقطعه جنس کنترل نقشه، بر اساس قطعه کارابعاد  کنترل

انتخاب دستگاه، بستن  ،نقشه، تنظیم عده دوران و پیشروي بر اساس قطعه کار کاريتراش

 دستگاه، روي دوران عده تنظیم دوران، عده انتخاب ابزار، بستن ابزار، انتخاب ،قطعه کار

تنظیم حرکت  ،يضیتعو هايدندهچرخ به مربوط محاسبات پیشروي، تنظیم پیشروي، انتخاب

با استفاده از  يشانیو پاي بادامک صفحه کارينینسبي دوراني بین محور کار و ابزار ماش

 دتولی مراحل در قطعه کار ابعاد گیريکنترل و اندازه و ابزار هاينیماش ریسا ایفرز  هايدستگاه

5 

 )کاسه( مطابق نقشه يکره داخل تراشیدن کره ودانش: 

گیري، شناخت کنترل، نحوه استفاده از وسایل اندازه گیري وخواني، وسایل اندازهاصول نقشه

و  يخصوصیات انواع ماشین فرز، نحوه انتخاب ماشین فرز جهت تراشیدن کره خارج ،مواد

انتخاب تعداد  ،يو داخل يجهت تراشیدن کره خارج مورداستفادهفرزهاي انواع تیغه ،يداخل

نحوه انجام تنظیمات روي  ،يو داخل يدور و مقدار پیشروي، تنظیمات خاص کره خارج

انتخاب دور، انتخاب پیشروي، نحوه تنظیم دور و پیشروي  ،يو داخل يکره خارجدستگاه براي 

، محاسبات الزم جهت هاآنگردان و خصوصیات  زیروي دستگاه، انواع دستگاه تقسیم م

نحوه تنظیم دستگاه تقسیم، نحوه ساعت کردن دستگاه تقسیم  ،يو داخل يتراشیدن کره خارج

کنترل و نحوه استفاده از  ي وخارج و يکره داخل يکارنیشیند مااو دستگاه مرغک مربوطه، فر

 گیريوسایل اندازه

2 6 

 )کاسه( مطابق نقشه يکره داخل تراشیدن کره ومهارت: 

 الزم، ابعاد محاسبه نقشه، طبق کار قطعه جنس کنترل نقشه، بر اساس کار ابعاد قطعه کنترل

 بستن دستگاه، انتخاب پیشروي، و راندو عده تنظیم نقشه، بر اساس قطعه کار کاريتراش

ابزار، انتخاب عده دوران، تنظیم عده  میسنتر، بستن ابزار، تنظ کسای ابزار انتخاب ،قطعه کار

 ریسا ایفرز  يهابا استفاده از دستگاه يو خارج يکره داخل کارينیماش گاه،دوران روي دست

 دتولی مراحل در رقطعه کا ابعاد گیريابزار و کنترل و اندازه هاينیماش

6 

 مطابق نقشه نگیویو ش نگیپیدنده به روش هاب، روش شتولید چرخدانش: 

گیري، شناخت گیري و کنترل، نحوه استفاده از وسایل اندازهخواني، وسایل اندازهاصول نقشه

، نحوه هاآنو محاسبات  يضیتعو يهادندهکاري، نحوه استفاده از چرخیند تراشافر مواد،

4 12 
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، نحوه انتخاب قطعه کارخاب و نحوه تنظیم عده دوران و پیشروي، انواع وسایل بستن انت

 نگ،یویو ش نگیپی، انواع ابزار هاب، شقطعه کاراز وسایل بستن  استفادهوسایل بستن، نحوه 

انواع  نگ،یویو ش نگیپینحوه بستن ابزار هاب، ش نگ،یویو ش نگیپینحوه انتخاب ابزار هاب، ش

تراشي با هاب، نحوه انتخاب ماشین، نحوه انتخاب عده دوران، نحوه  دندههاي چرخماشین

نحوه انتخاب پیشروي، نحوه تنظیم پیشروي مناسب روي  ه،تنظیم عده دوران روي دستگا

دستگاه، حرکت نسبي دوراني بین محور کار و ابزار، نحوه تنظیم حرکت نسبي دوراني بین 

 نگیویو ش يکارنگیپیش، کاريیند هابمحور کار و ابزار روي دستگاه و فرا

 مطابق نقشه نگیویو ش نگیپشی هاب، روش به دندهتولید چرخمهارت: 

ابعاد الزم،  محاسبه نقشه، طبق کار قطعه جنس کنترل نقشه، بر اساس کار ابعاد قطعه کنترل

 بستن تگاه،دس انتخاب پیشروي، و دوران عده تنظیم نقشه، بر اساس قطعه کار کاريتراش

 دستگاه، روي دوران عده تنظیم دوران، عده انتخاب ابزار، بستن ابزار، انتخاب ،قطعه کار

تنظیم حرکت  ،يضیتعو هايدندهمحاسبات مربوط به چرخ پیشروي، تنظیم پیشروي، انتخاب

و  نگیویو ش يکار نگیپشی کاري،نسبي دوراني بین محور کار و ابزار، انجام عملیات هاب

 دتولی مراحل در قطعه کار ابعاد گیريو اندازه کنترل

 - - هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.بازدید از مراکز و کارخانه 7

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي : 

 يکره تراشتراشي و تراشي، بادامکدنده، مارپیچساخت انواع چرخ -

 پذیري و شایستگي حل مسئلهداري، مسئولیتتامان -
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 تبریز
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-کاري و ماشیندر پیرامون ماشین
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 1395 طراح  مهرداد مرادي ي مفاهیم و ابزارهاتراش دندهچرخ

Machining Fundamentals John R.Walker  Willcox 1998 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)دهاي آموزشي استاندار –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 مرتبط يو تجربه کار سیسال سابقه تدر 5حداقل  با دیارشد ساخت و تول يسال و کارشناس 11با حداقل  يکارشناس

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 2کاري تخصصي گذراندن دوره روش تدریس درس ماشین

 

  مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  بر اساس)

 مرتبط يافزارهاتابلو هوشمند به همراه نرم لیاز قب گرید آموزشيکمک لی، وساپروژکتور دئویوبرد،  تیوا

و  يفرزکار يدستگاه فرز با متعلقات و ابزارها 9 ،کاريتراش يبراده بردار يدستگاه تراش با متعلقات و به همراه ابزارها 6

با متعلقات و  میرمستقیغ میدستگاه تقس 2 ،ازیموردن يبه همراه ابزارها میمستق میدستگاه تقس 2و بست،  دیق زاتیتجه

 1 تال،یجید میدستگاه تقس 1 ،يکیاپت میدستگاه تقس 1الزم،  زاتیبا ابزارها و تجه ورسالینا میدستگاه تقس 6الزم،  يابزارها

دستگاه انواع  3 ،کارينیماش نیح میقابل تنظ نگیعدد هدبور 2 نگ،یویدستگاه ش 1 نگ،یپیدستگاه ش 1دستگاه هاب، 

با  نوارياره ای لنگدستگاه اره 1و  يارکسوراخ يبه همراه انواع ابزارها يو دست يزیروم لیدر ،يستون لیدستگاه در

 ازیموردن يابزارها

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 قتحقی و و تکرار ناي، کارگاه، تمریپروژه اي،مباحثه ي،سخنران

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -لکرديآزمون کتب، عم حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 خود سنجي و...هاي تحقیقات، فعالیت

 تحقیقاتي هايفعالیتو  نمونه کار دیتولیي، انشاعملي و  هايکتبي، پرسش ، آزمونتکالیف
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 زنيسنگدرس  -3-16
 نوع درس: تخصصي 

 2 ي تخصصيکارنیماش :نیازپیش

 -نیاز:  هم

 زنيمختلف سنگ زني و انجام عملیاتهاي سنگاستفاده از انواع دستگاهو توانایي  هدف کلي درس: آشنایي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 زنيدانش: فرایند سنگ

هاي مواد ساینده، شناسایي سنگ سنباده از نظر مشخصات و زني و انواع آن، ویژگيتعریف سنگ

ها(، فرایند تولید هاي ساینده طبیعي و مصنوعي و انواع چسب)انواع دانه هاآن دهندهلیتشکاد مو

بندي و تأثیر قوس تماس ها و انتخاب دانهبندي مواد سنگ سنباده، ترکیب دانهسنگ سنباده، دانه

هاي ع سنگهاي سنباده، انواها و انتخاب درجه سختي سنگبندي دانهبندي، شبکهدر انتخاب دانه

هاي الماس و گذاري، خصوصیات و کدگذاري سنگسنباده از نظر شکل ظاهري استاندارد، کد

CBN ها، ایمني در هنگام کار با دستگاه سنگ و از انواع سنگ هرکدام، مزیت و موارد کاربرد

 سازي سنگ سنباده جهت بستن آن بهنحوه تنظیم دستگاه سنگ، نگهداري، حمل و نقل و آماده

در  مورداستفادهها و مواد خنک کاري سنگ يکار زیتدستگاه، نحوه باالنس کردن سنگ سنباده، 

 زنيسنگ

6 6 

سازي سنگ سنباده جهت بستن آن به مهارت: شناسایي انواع سنگ سنباده و حمل و نقل و آماده

 زنيدستگاه سنگ

2 

سرعت پیشروي، عمق بار و ...( و زني )سرعت برش، دانش: شناسایي پارامترهاي دستگاه سنگ

شناسایي عوامل مؤثر در بهبود کیفت سطح کار، کاهش زمان تولید و هزینه و محاسبه زمان 

 زني تخت و گرداصلي سنگ
1 4 

 زنيمهارت: نحوه تنظیم پارامترهاي دستگاه سنگ

3 

 زنيهاي سنگدانش: انواع دستگاه

هاي سنگ تخت، صفحات گیره مغناطیسي و تگاهزني سطوح تخت )انواع دسهاي سنگدستگاه

 زني انواع سطوح و قطعات(هاي سنگ تخت، سنگسازي و کار با دستگاهمتعلقات آن، آماده

اي داخلي، خارجي و زني سطوح استوانهسطوح گرد )عملیات سنگ زنيسنگ هايدستگاه

 مخروطي(

-رنده اصلي زوایاي و برنده لبه فرم )مختلف  برشي تیزکني: شناسایي ابزارهاي ابزار هايدستگاه

 کاريبرش هايرنده ،يفرم تراش هايرنده انواع تراشي،داخل هايرنده انواع کاري،تراش هاي

5 24 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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کاري و هاي تراشانواع رنده يکار زیت، (ها فرزغهیتمارپیچ،  هايمته ،يتراش چیپ و تراشيشیار

تیزکاري، تیزکاري مته  عملیات و توانایي انجام تیزکني ابزار هايدستگاه مته به کمک دست، انواع

تراش، فرزهاي کففرز، تیزکاري تیغهبا سنگ سنباده و دستگاه مته تیزکني، دستگاه تیزکاري تیغه

 S11دار، برقوها و دستگاه ابزار تیزکني انیورسالغلتکي مارپیچ و پیشاني، انگشتي، فرم

دستگاه و  مختلف هاي، قسمتمورداستفادهار زني، ابزهاي لپنیگ )اصول سنگانواع دستگاه

 مزایاي لپینگ(

 و دستگاه مختلف هايقسمت ،مورداستفاده ابزار زني،سنگ هاي هونینگ )اصولانواع دستگاه

 هونینگ( مزایاي

 و( پیشاني و محیطي) زنيسنگ عملیات انواع زنيسنگ هايدستگاه متعلقات و کمکي وسایل

 تخت سطوح زنيسنگ

هاي مختلف ها، قسمتانواع دستگاه ،مورداستفاده زني، ابزارمرغک )اصول سنگبدون زنيسنگ

 توان با این روش پرداخت نمود(دستگاه و انواع قطعاتي که مي

اي زني سطوح استوانههاي سنگ تخت، عملیات سنگسازي و کار با دستگاهمهارت: آماده

اي با استفاده از اي و چند لبهابزارهاي برشي تک لبه داخلي، خارجي و مخروطي، تیز کردن انواع

هاي لپینگ، هونینگ و هاي مختلف ابزار تیزکني، پرداخت قطعات با استفاده از دستگاهدستگاه

-هاي مختلف سنگروي دستگاه هاآنمرغک و نحوه سوار کردن وسایل کمکي و متعلقات بدون

 زني

4 
زني با راندمان باال هاي آن، سنگو مشخصه و توانایي زني خزشيسنگ زني خزشيدانش: سنگ

 4 1 و مزایا و معایب آن

 زني خزشيزني قطعات با استفاده از دستگاه سنگمهارت: سنگ

5 
 ECGزني الکتروشیمیایي ، سنگEDGزني با تخلیه الکتریکي سنگ يسنت ریغزني دانش: سنگ

 ECDG 2 6  ریکي هاي الکتزني الکتروشیمیایي با جرقهو سنگ

 يسنت ریغزني هاي سنگزني قطعات با استفاده از دستگاهمهارت: سنگ

6 
 کاري به کمک فرایند رولربرنشینگ و مزایا و معایبکاري و صیقلدانش: پرداخت

1 4 
 کاري قطعات با استفاده از فرایند رولربرنشینگکاري و صیقلمهارت: پرداخت

 - - هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.کارخانه بازدید از مراکز و 7

 48 16 جمع
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

-سازي سنگ براي بستن روي دستگاه، توانایي تیزکاري رندهزني مختلف، آمادهانتخاب سنگ مناسب براي عملیات سنگ -

هاي ک دست، توانایي تیزکاري انواع ابزارهاي برشي تراش، فرز و مته و قالویز با دستگاهها به کمکاري و  متههاي تراش

زني انواع زني و متعلقات آن توانایي سنگهاي سنگها، توانایي کار با انواع دستگاهابزار تیزکني، توانایي تیزکاري سنگ

 قطعات با سطوح تخت، مخروطي و گرد )داخلي و خارجي(

 پذیري و مسئولیتداري امانت -

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 -   مهندس غکاني يسنباده کارزني و سنگ

 1391 پیام کوثر  مهندس محمد حمیدي زنيدانش سنگ
 1392 آذریون  محمود زاده يمحمدتق زنيتکنولوژي سنگ

-ولوژي سنگمرجع کامل تکن

 زني
 1384 طراح  اکبر شیر خورشیدیان

 1392 دانشگاه تبریز  گرد و الیاس حداديمحمدرضا شب هاي بزارماشین

 1392 آشینا  الیاس حدادي ابزار تولیديماشین

Handbook of    

Machining with 

Grinding Wheels 

Loan D.Marinescu, Mike 

Hitchiner, Eckart Uhlmann, 

W. Brian Rowe, Ichiro 

Inasaki 

 CRC Press 2117 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 مرتبط يو تجربه کار سیسال سابقه تدر 5حداقل  د،یارشد ساخت و تول يکارشناسحداقل  

 اي اندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهگذر

 زنيگذراندن دوره روش تدریس درس سنگ

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  بر اساس) 

-دستگاه )با تکیه 2عدد، وسیله باالنس سنگ سنباده  2حداقل  هرکدامزني هاي سنگدستگاه، متعلقات دستگاه 2سنگ تخت 

دستگاه، لپینگ یک دستگاه، هونینگ  2سنگ ابزار تیزکني  ،ستگاهد 2سنگ گرد )داخلي و خارجي(  اي(،غلتکي و میله گاه

  Video Projectorمرغک یک دستگاه و کالس معمولي مجهز به یک دستگاه، بدون

 

اي، پژوهشي، گروهي، روژهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پ اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 تولیدي کارخانه هاي و مراکز از و بازدید قتحقی و و تکرار نکارگاه، تمری اي،مباحثه ي،سخنران

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهطانجام کار در محی( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 تحقیقي هايفعالیتیي و انشا و يعمل هاي، پروژه، پرسشنمونه کار دکتبي، تولی ، آزمونتکالیف
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 و ساخت قید و بندها  طراحيدرس  -3-17
 نوع درس: تخصصي 

 2کاري تخصصي : ماشیننیازپیش

 -نیاز:  هم

جهت طراحي قید و بند  قطعه کارنقشه  در خط تولید، توانایي بررسيکلي درس: آشنایي با کاربرد و انواع قید و بندها  هدف

 هاي کارگاهينقشه بر اساسریزي و ساخت قید و بندها تولیدي مربوطه و تهیه نقشه ساخت کارگاهي آن، برنامه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

ید و بندها و طراحي ابزار )اهداف، پارامترهاي دانش: تعریف، ضرورت، مزایاي استفاده از ق

 - 2 طراحي و فاکتورهاي انساني(

 مهارت: 

2 
 (يبندطبقهدانش: انواع قید و بندها )کاربرد، ساختار و 

2 2 
 هاي مربوطهها در قید و بندقطعه کار قرار دهيموجود و  يبندهامهارت: تشخیص نوع قید و 

3 
 ها و اجزاء()اصول و مفاهیم، انواع روش نا گیريمبو  موقعیت دهيدانش: 

2 - 
 مهارت: 

4 

و  موردنیاز، محاسبات گیره بنديهاي ، روشگیره بندي)اصول و مفاهیم  گیره بنديدانش: 

 (گیره بندياجزاي 
2 2 

-در قید و بند مبنا گیريو  موقعیت دهيمهارت: تشخیص نوع، اجزاء و اصول به کار رفته در 

 هاي موجوددر قید و بند گیره بنديجود، تشخیص نوع و اجزاء و اصول به کار رفته در هاي مو

5 

دار و اي، ناوداني، بسته، زاویهکاري )صفحهدانش: اصول کار و طراحي قید و بندهاي سوراخ

 دار(پایه
3 2 

هیه نقشه کاري و تهاي نمونه، طراحي اولیه قید و بند سوراخقطعه کارمهارت: بررسي نقشه 

 هاآنساخت کارگاهي 

6 
 و میز تقسیم( صفحه تقسیمبندي )خطي، دوراني، دانش: اصول کار و طراحي ابزارهاي تقسیم

3  
 مهارت: 

7 

تراشي و دانش: اصول کار و طراحي قید و بندهاي فرزکاري )فیکسچر شیارتراشي، زبانه

 جاخارزني(
3 2 

مونه، طراحي اولیه قید و بندهاي فرزکاري و تهیه نقشه هاي نرقطعه کامهارت: بررسي نقشه 

 هاآنساخت کارگاهي 

8 

 کاريدانش: اصول کار و طراحي قید و بندهاي تراش

ترکیبي،  صفحه نظام، غیر پیوسته چهار نظامنظام پیوسته، هاي استاندارد )سهصفحه نظام  -

 مسطح( نظامصفحه هاي نرم و هاي ویژه، فکهاي خودکار، فکصفحه نظام

 هاي فشنگي )با مکانیزم فشار به بیرون، با مکانیزم کشش به داخل و با طول مرده(گیره -

3 2 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 48 32 تعداد ساعت
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 ايآسترهاي استوانه -

 ها: مخروطي، با محکم کردن محوري، انبساطي و پیچي(هاي استاندارد )ماندرلمیله -

 هاي خاصکاري قطعهبندهاي تراش -

کاري و تهیه نقشه ، طراحي اولیه قید و بندهاي تراشهاي نمونهقطعه کارمهارت: بررسي نقشه 

 هاآنساخت کارگاهي 

9 

 زنيدانش: اصول کار و طراحي قید و بندهاي سنگ

هاي مغناطیسي زني تخت )انواع میزهاي مغناطیسي دائمي  و الکترومغناطیسي، گیرهسنگ -

هاي طیسي، آداپتورها، گیرهشکل مغنا Vهاي ، بلوکهچندالیههاي سینوسي ساده و مرکب، بلوکه

Magna Vise )و نوارهاي چسب دورو 

 نظام و لینت(ها، سههاي قلبي و فشنگيزني دوار )گیرهسنگ -

3 2 

زني و تهیه نقشه هاي نمونه، طراحي اولیه قید و بندهاي سنگقطعه کارمهارت: بررسي نقشه 

 هاآنساخت کارگاهي 

11 

 کشيبندهاي خان دانش: اصول کار و طراحي قید و

 خار و سطح خارجي(کشي )ایجاد جايکشي، انواع خانمعرفي کلي روش خان -

 2 3 کشياز انواع خان هرکدامکشي در وظیفه یک قید و بند خان - 

کشي و تهیه نقشه هاي نمونه، طراحي اولیه قید و بندهاي خانقطعه کارمهارت: بررسي نقشه 

 هاآنساخت کارگاهي 

11 

 ش: اصول کار و طراحي قید و بندهاي جوشکاريدان

 وظایف قید و بندهاي جوشکاري -

 2 3 هاقید و بندهاي اعمال فشار و جازني قطعه - 

هاي نمونه، طراحي اولیه قید و بندهاي جوشکاري و تهیه نقشه قطعه کارمهارت: بررسي نقشه 

 هاآنساخت کارگاهي 

12 

و انتخاب  مورداستفادهها و انطباقات، جنس مواد ا، تولرانسدانش: محاسبات طراحي قید و بنده

 اجزاء از استانداردها
2 2 

مهارت: انجام محاسبات ابعادي بحراني براي قطعات نمونه و کار با جداول و استانداردها در 

 قید و بندها دهندهتشکیلخصوص انتخاب جنس مواد و اجزاي 

13 
 مونه براي ساخت در کارگاههاي ندانش: تجزیه و تحلیل نقشه

1 31 
 در کارگاه شدهبررسيهاي مهارت: ساخت نمونه

 - - هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.بازدید از مراکز و کارخانه 14

 48 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
تاب وطه و انتخاب اجزاء استاندارد و جنس مناسب از کو طراحي و ساخت قید و بندهاي مرب قطعه کاربررسي نقشه  -

 جداول استاندارد

پذیري و حل مسئلهداري، مسئولیتامانت -  



 

72 
 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

ام جیگ و فیکسچر، گام به گ

 طراحي و ساخت
Edward Hoffman انورشیدیاکبر شیر خ  1394 نشر طراح 

طراحي و ساخت قالب و 

 قیود
Wolfgang< Roland 

& … 

نژاد و عبداهلل ولي

این يرینصمحمد   
 1383 نشر طراح

 مرجع کامل جیگ و فیکسچر
 محمود زادهمحمدتقي 

 جواد شهبازي کرمي

 

 
 1388 نشر آذریون

آشنایي با جیگ و طراحي 

 ابزار
M.H.A.Kempster  معصوم پورعلي  1382 نش و فندا 

جداول و استانداردهاي 

 سازيطراحي و ماشین
Ulrich Fisher 

-م. فرامرزي، ج. وطن

و  پور يباقرخواه، ا. 

 همکاران

 1394 نشر طراح

 P.H.Joshi هاقید و بست

سید علي سجادي، 

ضا اسرافیل بیدقي و ر

 شمشیري

دانشگاه علم و 

 صنعت
1386 

Jig & Fixture Hiram E. Grant  TATA 

McGraw-Hill 
2113 

Tool Engineering and 

Design G.R.Nagpal  Khanna 

Publishers 
2114 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 رگاهي و صنعتي مناسبسال سابقه کار کا 5کارشناسي ارشد ساخت و تولید با 

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس طراحي و ساخت قید و بندها

 

  مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  بر اساس)

 کارگاه ساخت و تولید با تجهیزات کارگاهي مناسب

 هاي قید و بندها جهت استفاده در حین آموزشي و بصري و نمونهکالس تئوري با امکانات سمع

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 ي قید و بندهاي مختلفبندي دانشجویان براي کار بر رواي، کار عملي در کارگاه و گروهسخنراني، مباحثه

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وت اخالق حرفهپذیر، رعایمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

در کارگاه توسط  شدهساختهو قید و بندهاي  شدهطراحيهاي آزمون تئوري از مباحث تئوري تدریس شده در کالس و بررسي نقشه

 دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

 هاي فلزي طراحي و ساخت قالبدرس  -3-18
 نوع درس: تخصصي 

  2کاري تخصصي : ماشیننیازپیش

 -نیاز:  هم

 هدف کلي درس: طراحي، ترسیم و ساخت یک قالب فلزي )برش، خم و کشش(

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -لفا

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

بر هاي مختلف بندي پرسهاي فلزي، تقسیمدانش: فرایند تولید با استفاده از قالب

هاي شکل ظاهري بدنه، عملکرد و نوع انتقال نیرو، مزایا، معایب و محدودیت اساس

-زني، سوراخکاري )پولکها و انواع فرایندهاي پرسبندي قالبهاي پرس، طبقهقالب

کاري زني، پرس، سکهفتیله زنيي، لب برگرداني و زني، دوربري، قیچکاري، قطعه

کاري زني، خمزني و زبانهکاري جانبي، مونتاژ، فروزني، منگنهکشي، سوراخدقیق، خان

 و کشش(

4 1 

 هاي فلزيها و قالبمهارت: تشخیص انواع پرس

2 
یس دانش: عملیات برش، تئوري برش، مراحل برش، مناطق برش، لقي بین سنبه و ماتر

 1 4 آن  دهندهتشکیلدر فلزات مختلف و محاسبه آن، برش ثانویه و معرفي اجزاء 

 مهارت: شناسایي اجزاء مختلف قالب برش 

3 

دانش: طراحي و محاسبات اجزاء قالب برش، طراحي نوار ورق )چیدمان )طرح ورق 

-ي سوراخهایا جانمایي( و راندمان نوار ورق(، طراحي ماتریس، طراحي سنبه )سنبه

هاي کاهش نیروي برش، زني(، محاسبه نیروي برش، تناژ پرس، روشکاري و پولک

قطعه هاي قرار، طراحي کانال تغذیه و قرارهاي ، طراحي پینسنبه گیرطراحي صفحه 

ثابت و فنردار(،  جداکننده)صفحه  جداکنندهها، طراحي صفحه ، طراحي استوپکار

ها، ها، طراحي و محاسبه ضخامت کفشکدهطراحي صفحه پران، طراحي اتصال دهن

هاي راهنما و ها و بوشها )کفشک باال و پایین، میلها و اجزا کفشکانتخاب کفشک

 طراحي و محاسبه دنباله قالب )مرکز ثقل(( 

8 24 

 مهارت: طراحي، ترسیم و ساخت یک قالب برش

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 48 32 تعداد ساعت
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4 

کاري، برگشت سبه نیروي خمکاري، محاهاي خمکاري، انواع قالبهاي خمدانش: قالب

 8 2 فنري و طول گسترده ورق

 مهارت: طراحي، ترسیم و ساخت یک قالب خم

5 

هاي کشش عمیق، پارامترهاي مؤثر در فرایند کشش عمیق، محاسبات دانش: قالب

هاي کشش عمیق، محاسبه ابعاد ورق اولیه )قطر گُرده(، محاسبه نیروي کشش و قالب

، محاسبه و تعیین تعداد مراحل کشش، مناطق و ورق گیره نیروي ، محاسبفشار انداز

ها، شعاع لبه هاي مختلف در قطعه کشش عمیق شده، قابلیت کشش ورقضخامت

 کاري در قالب سنبه و ماترس، کشش مجدد و چرب

4 12 

 مهارت: طراحي، ترسیم و ساخت یک قالب کشش

6 

ها، گیر، کفشک، ضربهسنبه گیر، روبند، کلي مشخص کردن ابعاد ماتریس طوربهدانش: 

ها و تعداد ها و پینتعداد و اندازه میل راهنما و بوش راهنما، مشخص کردن محل پیچ

 موردنیازهاي و فنرها و الستیک هاآن
4 1 

 مهارت: نحوه استفاده از جداول مربوطه

7 
 هاي فلزيدانش: جنس انواع مواد در قالب

هاي فلزي و هاي مختلف قالبمواد مختلف به کار رفته در قسمتمهارت: تشخیص  1 2

 هاي قالببراي قسمت موردنیازانجام عملیات حرارتي 

   هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.بازدید از مراکز و کارخانه 8

 48 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

هاي برش، خم هاي پرس و اجزاء قالبهاي برش، خم و کشش، شناسایي انواع دستگاهاجزاء مختلف قالب شناسایي مواد -

 هاي برش، خم و کششخواني قالب و ساخت قالبو کشش و توانایي نقشه

 داريپذیري و امانتمسئولیت -
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1371 قطره ژرهایر آشوقیان گروه صنایع بوش آلمان سازيروش آموزش قالب

  مهندس فیروزبروشکي هاي سردکارقالب
دفتر تحقیقات و 

آموزش  يزیربرنامه

 و پرورش

- 

گام به گام طراحي و 

 هاي برشساخت قالب
Vukuta boljanovic 

J.R.paquin 

ولي نژاد،  عبدا...

ان جوادي مهندس کی

فخار و مهندس احسان 

 روحاني

 1396 طرح

 

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

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

که بیشتر به صورت سال سابقه کار مرتبط و مدرسیني  5حداقل کارشناسي یا کارشناسي ارشد ساخت و تولید با حداقل 

 باشند در اولویت هستند.تجربي و عملي در صنعت مشغول مي

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 هاي فلزيگذراندن دوره روش تدریس درس طراحي و ساخت قالب

 

  مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  براساس)

 ویدئو پروژکتوراه با کشي همرسایت نقشه -

سازي اعم از دستگاه فرز انیورسال، سنگ تخت، سنگ گرد، دریل رادیال، اسپارک و هاي قالبکارگاه مجهز به دستگاه -

 وایرکات  

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.ومطالعه موردي 

 هاي برش، خم و کشش(بندي دانشجویان جهت ساخت قالباي )گروهاي، تمرین و تکرار و پروژهسخنراني، مباحثه

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) نمونه کارشده، تولید سازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 انواع دست)ه و تولید نمونه کار سازي شدهاي شبیهو انجام کار در محیط شدهتهیههاي آزمون کتبي، عملکردي، نقشه

 (هاساخته
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 هاي کنترل عددي و کارگاه ماشیندرس  -3-19
 نوع درس: تخصصي 

 2کاري تخصصي : ماشیننیازپیش

 -نیاز:  هم

 CNCو اپراتوري فرز  نویسيبرنامهانایي تراش و فرز و تو CNC هايماشینهدف کلي درس: آشنایي با روش کار و اجزاء 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
هاي کنترل عددي و با اشاره به روند تکامل ماشین CNCهاي ابزار دانش: روش کار کلي ماشین

 در صنعت هاآنکاربرد 
2 - 

 مهارت:

2 

-ي کنترل مسیر حرکت ابزار )نقطه به نقطه، برش موازي و کنترل پیوسته( و معرفي میانهادانش: روش

 - 1 یابي

 مهارت:

3 

اي و خطي : انواع تنه، راهنماهاي جعبههاآنو کاربرد  CNCهاي ابزار دانش: ساختار و اجزاء ماشین

 اسکروغلتشي، اسپیندل، محورهاي حرکتي خطي و دوراني و بال
6 2 

اي و خطي غلتشي، اسپیندل، محورهاي حرکتي خطي و ارت: شناسایي انواع تنه، راهنماهاي جعبهمه

 اسکرودوراني و بال

4 

با معرفي انواع  CNCهاي ابزار دانش: نحوه تنظیم و کنترل سرعت اسپیندل و پیشروي در ماشین

 2 3 و باز مداربستهنترل موتورها، درایوها، اینورترها، انکودرها، کنترلرها و معرفي سیستم ک
، شناسایي درایوها، CNCدر تراش و فرز  مورداستفادهمهارت: شناسایي موتورهاي الکتریکي 

 هاCNC مورداستفادهاینورترها، انکودرها و کنترلرهاي 

5 
( و A,B,C( و محورهاي دوراني )X,Y,Zدانش: شناسایي و کاربردهاي صنعتي محورهاي خطي )

 CNC 2 1هاي در ماشین معرفي نقاط مرجع

 (A,B,C( و محورهاي دوراني)X,Y,Zمهارت: توانایي تشخیص محورهاي خطي )

 CNC 2 2هاي فرز دانش: شناخت انواع ابزارهاي برشي در ماشین 6
  CNCهاي فرز مهارت: توانایي شناسایي انواع ابزارهاي برشي در ماشین

  CNC 1تگاه فرز و تراش دانش: نکات ایمني در استفاده از دس 7

 مهارت:

8 
  CNCنویسي تراش دانش: برنامه

2 4 
قطعه براي هر دانشجو با رعایت  1کاري حداقل نمونه قطعه و ماشین 2سازي حداقل مهارت: شبیه

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 48 32 تعداد ساعت
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 اصول ایمني

9 

ران شعاع کاري خط، قوس، پخ و فیلت و جبنویسي فرز براي ماشیننویسي، برنامهدانش: مراحل برنامه

 ابزار

سازي کنترلر زیمنس یا فانوک و کنترل و شبیه بر اساسطبق نقشه  CNCنویسي فرز مهارت: برنامه 12 5

ساز )حداقل چهار نقشه صنعتي توسط هر دانشجو به صورت عملي اجرا با شبیه شدهنوشتههاي برنامه

 شود(

11 

هاي برنامه، تنظیم آفست ابزارها، روش دکردنوارشامل  CNCهاي فرز دانش: مراحل اپراتوري ماشین

 کاري شدهکاري قطعه و کنترل قطعه ماشینتست برنامه، ماشین

2 8 
-برنامه، تنظیم آفست ابزارها، روش واردکردن) 9نویسي شده ردیف کاري قطعات برنامهمهارت: ماشین

قطعه  2کاري حداقل اشینکاري شده )مکاري قطعه و کنترل قطعه ماشینهاي تست برنامه، ماشین

 صنعتي توسط هر دانشجو((

11 

 کاريهاي سوراخکاري پاکت مستطیل، دایره و سیکلنویسي فرز براي ماشیندانش: برنامه

4 11 
سازي کنترلر زیمنس یا فانوک و کنترل و شبیه بر اساسنویسي طبق نقشه مهارت: برنامه

ل چهار نقشه صنعتي توسط هر دانشجو به صورت ساز )حداقبا شبیه شدهنوشتههاي برنامه

 عملي اجرا شود(

12 

 هابراي سیکل CNCدانش: مراحل اپراتوري فرز 

برنامه، تنظیم آفست  واردکردن) 11نویسي شده ردیف کاري قطعات برنامهمهارت: ماشین 7 2

قطعه صنعتي  2ل کاري حداقکاري شده )ماشینکاري قطعه، کنترل قطعه ماشینابزارها، ماشین

 توسط هر دانشجو((

 - - هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.بازدید از مراکز و کارخانه 13

 48 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

قطعه سازي و ساخت بیهنویسي، ش، توانایي برنامهCNCهاي تراش و فرز هاي مختلف ماشینها و قسمتشناسایي ماشین-

 CNCبا ماشین فرز  کار

 داريپذیري و امانتمسئولیت -
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 دیباگران  محسن لطفي CNCهاي کنترل عددي ماشین

اپراتوري  نویسي وخودآموز برنامه

 CNC هايماشین
 1389 آفرنگ  جالل حقي

نویسي و دفترچه راهنماي برنامه

 CNCاپراتوري دستگاه 

شرکت فانوک یا 

 زیمنس
  - 

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

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 سال تدریس و سابقه کاري مرتبط   21کارشناسي ساخت و تولید با حداقل 

 سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط 5کارشناسي ارشد یا دکتري ساخت و تولید با 

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 هاي کنترل عددي و کارگاهگذراندن دوره روش تدریس درس ماشین

 

 (نفره 15کالس حداکثر  بر اساس) مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

با کنترلر زیمنس یا فانوک حداقل  CNCعدد، ماشین فرز  16متر، کامپیوتر تحت شبکه  81حداقل  موردنیازمساحت کارگاه 

اسکرو یک عدد، انکودر خطي و یک عدد، بال ویدئو پروژکتوربا کنترلر زیمنس یا فانوک یک عدد،   CNCعدد، تراش  2

در  مورداستفادهیک عدد، ریل خطي غلتشي دو عدد در ابعاد متفاوت، انواع موتورهاي الکتریکي  CNCدوراني ماشین 

CNC در  مورداستفادهیک عدد، انواع درایو و اینورتر  هرکدامها ازCNC برد یک عددیک عدد و وایت هرکدامها از 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، آزمایشگاه، پروژهتمرین و تکرار، کارگاه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 اي، کارگاه، تمرین و تکرار و تحقیقاي، پروژهسخنراني، مباحثه

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 و تحقیق CNCبا  شدهساختهسازي، پروژه، قطعه هاي شفاهي، امتحان کتبي، نتیجه شبیهپرسش
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 کارآفرینيدرس  -3-21
 نوع درس: تخصصي 

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

 هاي الزم براي تدوین برنامه کسب و کارکلي درس: آشنایي با مفاهیم کارآفریني و آموزش مهارت هدف

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

ئوس محتوار ردیف  

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

هاي کارآفرینان )تعاریف، اهمیت و نقش کارآفریني، فرایند دانش: اصول کارآفریني و ویژگي

آوردهاي کارآفریني، تأثیرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اخالقي کارآفریني، خطرها، ره

 هاي کارآفریني(کارآفریني و انگیزهکارآفریني، صفات کارآفرینان، رویکردهاي رفتاري 
2 - 

 مهارت:

2 

دانش: خالقیت و نوآوري )تعریف خالقیت، ضرورت و نقش خالقیت، فرایند خالقیت، 

هاي افزایش خالقیت )توفان ذهني، توهم ها و روشتوسعه خالقیت و موانع آن، تکنیک

یت و نوآوري، فرایند خالق، اسکمپر، دلفي و لینکنیکس(، تعریف نوآوري، تفاوت خالق

 (TRIZنوآوري، سطوح نوآوري و انواع نوآوري و نظریه حل خالق مسئله )

3 6 

 ذکرشدههاي مهارت: انجام حل چند مسئله خالقیت و نوآوري با به کاربردن روش

3 

 دانش: مدیریت کسب و کار تجاري کوچک

و کار، ساختار یک سازماندهي: کار گروهي و تیمي، رهبري و سازماندهي یک کسب  -

 وري کسب و کارکسب و کار، نیروي انساني و بهره

-ها )استارتمسائل حقوقي: قوانین و مقررات تأسیس کسب و کار کوچک، انواع شرکت -

هاي هر یک، مفاهیم کلمات بیان، تعاوني و سایر انواع( و مسئولیتآپ، مرکز رشد، دانش

( و مقررات رایتکپي( و Trade Mark(، عالمت تجاري)Patent)حق انحصاري)

 واردات و صادرات

امور مالي: عوامل سهم بازاریابي) محصول، محل، قیمت و توسعه آتي( و نقش آن در  -

هاي رقابتي) مشتري مداري، نوع آوري، خدمات و استراتژي بازاریابي، شناخت محیط

 سرعت و راحتي(، تبلیغات و ابزارهاي آن

به مشاغل بزرگ: تعامل با واسطه هاي تجاري، سرمایه  روش هاي تبدیل مشاغل کوچک -

، الملليبین هايموقعیتگذاري ها) همکاري هاي( مشترک، مجوزهاي خارجي، امتیازها و 

 تجارت متقابل و صادرات

 ( و نقش آن در توسعه کسب و کار و کسب و کارهاي مجازيITفناوري اطالعات) -

6 6 

و کار و کوچک، ارائه مثال عملي چند کسب و کار مهارت: ارائه مثال عملي چند کسب 

 مجازي

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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4 

 دانش: فرهنگ کسب و کار

 باورها و هنجارهاي قالب بر محیط کسب و کار موفق -

 راهکارهاي توسعه فرهنگ کارآفریني -

 مقایسه فرهنگ کار با سایر کشورها -

 راهکارهاي افزایش فرهنگ کار در ایران -

2 - 

 مهارت:

( و انواع آن و بررسي نمونه طرح کسب و کار Business Planرح تجاري )دانش: ط 5

 مرتبط با رشته

3 36 

 

 مهارت: انجام گروهي پروژه طرح کسب و کار

 تعریف طرح تجاري مرتبط با رشته -

 اي )ارائه و بازبیني آن در صورت نیاز(تهیه طرح تجاري یک صفحه -

 (نیاز صورت رد بازبیني آن و ارائه)کلیات طرح تجاري -

جزئیات طرح تجاري، فرایند ارزیابي طرح تجاري، توصیف شغل، طرح و پروژه  -

 بازاریابي، تولید طرح تبلیغاتي، طرح مالي و طرح مدیریتي

 نیاز صورت در بازبیني آن و ارائه نهایي طرح تجاري -

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

 کار و توانایي ارائه یک طرح تجاري براي کسب و کار واقعي و مجازي سایي و نحوه ایجاد و مدیریت انواع کسب وشنا -

 داريپذیري و امانتمسئولیت -

 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Essentials of 

Entrepreneurship and 

Small Business 

Management 

Norman M. Scarborough  Prentice Hall 

2111 

 Entrepreneurship 
Robert D. Hisrich, 

Michael P. Peters 
 McGraw-Hill 

Education 
2116 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( ،مدرک تحصیلي، مرتبه علمي) هاي مدرسویژگي -

 سال سابقه کار 5کارشناسي ارشد ترجیحاً کارآفرین با رشته تحصیلي مرتبط یا مدیریت با 

 گواهي صالحیت مدرسي درس کارآفریني 

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 

 (نفره 25کالس  بر اساس) مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 ویدئو پروژکتورتئوري همراه با  کالس

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 اياي، سخنران مدعو، بررسي مطالعات موردي، کارگروهي و پروژهسخنراني، مباحثه

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،شپرس) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش و طرح ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 آزمون کتبي، ارزیابي پروژه و ارزیابي کارگروهي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

 پروژه ساختدرس  -3-21
 نوع درس: تخصصي 

 : طراحي و ساخت قید و بندهانیازپیش

 -نیاز:  هم

 ها و سیستم برقي مناسبماشین با مکانیزم طراحي و ساخت هدف کلي درس: توانایي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
انتخاب پروژه مناسب، حداقل ماشیني که داراي مکانیزم مناسب با سیستم برقي 

 متناسب با آن باشد )براي هر گروه دو نفري یک پروژه(
- 4 

2 
هاي کامپیوتري پروژه افزاري و تهیه نقشهسازي نرممحاسبات طراحي و مدل

 شدهانتخاب
- 16 

 4 - هاها در یک گروه عملي و بحث روي طرحارائه طرح 3

  - هاي گروه براي ساخت انتخاب یکي از طرح 4

 41 - به صورت گروهي شدهانتخابساخت و مونتاژ یک پروژه  5

 64 - جمع

 

 هاي( عمومي و تخصصي مورد انتظارهاي )مهارتشایستگي -ب
 هاي:مهارت

سازي پروژه صنعتي، توانایي کار در گروه براي طراحي و ساخت پروژه و پرورش خالقیت در طراحي و طراحي مدل -

 هاي صنعتيساخت پروژه

 پذیري و شایستگي حل مسئله داري، مسئولیتامانت -

 

 (سه مورد منبع فارسي و خارجيحداقل )منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     

     
     

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

-افزارهاي طراحي و ماشینقه کار صنعتي و آموزشي و مسلط به نرمسال ساب 11حداقل لیسانس مهندسي مکانیک با حداقل 

 هاي ابزار

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس پروژه ساخت   

 

  مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  بر اساس)

 زني، دریل و ... و کامپیوتر براي انجام کارهاي طراحي به تعداد کافيتراش، فرز، سنگهاي مجهز به انواع دستگاه کارگاه

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 اي اي، کارگروهي و پروژهمباحثه

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) بيروش سنجش و ارزشیا -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش مقاالت و طرح ( پوشه مجموعه کار، ارائه.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 نهایي شدهساختهارزیابي پروژه، ارزیابي کارگروهي و پروژه 
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 1کارآموزي درس  -3-22
 نوع درس: تخصصي 

  2کاري تخصصي : ماشیننیازپیش

 نیاز:  هم

آالت و (، انواع ماشینOPC، فرایندهاي تولید و روند انجام فرایندها )فلوچارت تولید)محیط کارلي درس: آشنایي با کهدف 

 ریزي تولید(گیري، چیدمان تولید، انبارداري، خرید، روابط کاري و برنامهکیفیت، اندازه تجهیزات، کنترل

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 یادگیري )ساعت(زمان 

 عملي نظري

1 

برگزاري جلسه توجیهي گروهي: انتخاب محل کارآموزي، مراحل انجام 

کارآموزي، رفتار و روابط کاري، رعایت نکات ایمني، روش تهیه گزارش 

 کارآموزي و روش ارزشیابي

- - 

2 
مشخصات محل کارآموزي: داراي تجهیزات کافي، محیط سالم از نظر اخالق 

 ايو بهداشت حرفه ايحرفه
- - 

3 

، محل آموزينامه کارآموزي، رعایت قوانین مراحل انجام کارآموزي: تهیه معرفي

تهیه گزارش روزانه، دقت در روش انجام کارها و شناسایي مشکالت موجود، 

 ارائه پیشنهاد براي رفع مشکالت و بهبود وضعیت موجود

- - 

 - - د و سرپرست کارآموزيراهنمایي استا بر اساسانجام کارآموزي  4

 121 - جمع

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

عملي کردن آموخته دوران تحصیل در محیط واقعي کار، آشنایي با ماشین آالت و تجهیزات تولیدي و نحوه چیدمان و  -

 هاآنبهره برداري از 

 شنایي با محیط و روابط کاريمسئولیت پذیري، رعایت قوانین، امانت داري و آ -

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     

     

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 121 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 سال سابقه کار 5حداقل کارشناسي مرتبط با حداقل 

 گواهي صالحیت مدرسي درس کارآموزي

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 

ي، پژوهشي، گروهي، اتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 راهنمایي سرپرست، بازدید و راهنمایي استاد کارآموزي  و کارآموزي در صنعت

 

-ابيعیب ی) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

ي انشایي، هاي عملساخته( پرسشانواع دست) د نمونه کارشده، تولیسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

.هاي تحقیقات، خود سنجي و..فعالیت  

ربوطهارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو توسط سرپرست کارآموزي با استفاده از فرم م -  

ن گزارش ارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو توسط استاد کارآموزي بر اساس کیفیت حضور در محل کارآموزي، مت -

هاي مربوطهکارآموزي، مصاحبه و پیشنهادات در مورد بهبود فرایندها در محل کارآموزي با استفاده از فرم  
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 2کارآموزي  درس -3-23
 نوع درس: تخصصي 

 1 : کارآموزينیازپیش

 - نیاز: هم

آالت و (، انواع ماشینOPC، فرایندهاي تولید و روند انجام فرایندها )فلوچارت تولید)محیط کارهدف کلي درس: آشنایي با 

 ریزي تولید(بط کاري و برنامهگیري، چیدمان تولید، انبارداري، خرید، رواتجهیزات، کنترل کیفیت، اندازه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
، داراي تجهیزات کافي، محیط 1مشخصات محل کارآموزي: متفاوت از محل کارآموزي 

 ايحرفهاي و بهداشت سالم از نظر اخالق حرفه
- - 

2 

، تهیه محل آموزينامه کارآموزي، رعایت قوانین تهیه معرفيمراحل انجام کارآموزي: 

گزارش روزانه، دقت در روش انجام کارها و شناسایي مشکالت موجود، ارائه پیشنهاد 

 براي رفع مشکالت و بهبود وضعیت موجود

- - 

 - - راهنمایي استاد و سرپرست کارآموزي بر اساسانجام کارآموزي  3

 121 - جمع

 ي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت ها -ب
 مهارت هاي:

آالت و تجهیزات تولیدي و نحوه چیدمان و بهره عملي کردن آموخته دوران تحصیل در محیط واقعي کار، آشنایي با ماشین -

 هاآنبرداري از 

 مسئولیت پذیري، رعایت قوانین، امانت داري و آشنایي با محیط و روابط کاري -

 

 (قل سه مورد منبع فارسي و خارجيحدا)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     

     

     

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 121 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 قه کارسال ساب 5حداقل کارشناسي مرتبط با حداقل 

 گواهي صالحیت مدرسي درس کارآموزي

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 مایي سرپرست، بازدید و راهنمایي استاد کارآموزي  و کارآموزي در صنعتراهن

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

لي انشایي، هاي عمساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 ارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو توسط سرپرست کارآموزي با استفاده از فرم مربوطه -

سط استاد کارآموزي بر اساس کیفیت حضور در محل کارآموزي، متن گزارش ارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو تو -

 مربوطه هايفرمکارآموزي، مصاحبه و پیشنهادات در مورد بهبود فرایندها در محل کارآموزي با استفاده از 
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 رایانه  نویسيبرنامهدرس  -3-24
 اختیاري نوع درس:

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

افزارهاي کاربردي شخصي نویسي براي تولید نرمهدف کلي درس: کسب توانایي طراحي الگوریتم، طراحي فلوچارت و برنامه

 و کارگاهي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 افزاري(افزاري و نرمنه )ساختار سختدانش: مباني و اصول رایا 1
1 1 

 ايیک سیستم کامل رایانه دهندهتشکیلمهارت: باز و بست قطعات 

 هاي نمایش فلوچارتدانش: الگوریتم و فلوچارت و نشان 2
1 1 

 مهارت: نوشتن الگوریتم و ترسیم فلوچارت براي چند مسئله ساده

3 
نویسي )باال، متوسط و پایین(، کامپایلرها )وظایف، وح برنامهنویسي، سطهاي برنامهدانش: زبان

 2 نویسي مختلفهاي برنامهبا زبان شدهنوشتهها( و نمایش نمونه کد انواع و تفاوت
 

- 
 مهارت: 

4 

ها و هاي گوناگون، ویژگينویسي )ترجیحاً ویژوال بیسیک( )نگارشدانش: زبان برنامه

افزارهاي نویسي ساختار نرمافزار برنامههاي قابل ساخت با نرمهها(، انواع برناممحدودیت

 هاي اطالعاتي(ها و بانکها، خروجيکاربردي )ورودي
1 1 

 افزارنویسي و محیط نرمافزار برنامهمهارت: نصب نرم

 هاها و ثابتها و عملگرها و روش تعریف متغیردانش: انواع داده، متغیر 5
1 2 

 جاد برنامه و تغییرات در آن )فرم، تعریف و تغییر خصوصیات( و اجراي برنامه مهارت: ای

6 
 هاآننویسي، انواع اشیاء و خصوصیات دانش: اشیاء در برنامه

هاي مهارت: افزودن اشیاء به یک فرم نمونه، تغییر و تنظیم خصوصیات اشیاء، ساخت برنامه 4 1

 ارتباط بین اشیاءو ایجاد  شدهخواندهنمونه با اشیاء 

 (if – then - elseو  if – thenو  ifگیري )دانش: ساختارهاي تصمیم 7
1 2 

 گیريهاي تصمیمهاي نمونه با ساختارساخت برنامه مهارت:

 (do - untileو  while – then و  forهاي تکرار )دانش: ساختار 8
1 2 

 ي تکرارهاهاي نمونه با ساختارمهارت: ساخت برنامه

 ها )دستورات باز کردن فایل، بستن فایل، نوشتن در فایل و خواندن از فایل(دانش: کار با فایل 9
1 4 

 هاهایي جهت ایجاد و کار با فایلمهارت: نوشتن برنامه

 2 1 ها )کاربرد، انواع و تعریف(دانش: آرایه 11

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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ها، خواندن اطالعات از تن اطالعات در آرایهها، نوشمهارت: ایجاد برنامه نمونه )ایجاد آرایه

 ها(آرایه

11 
 دانش: اشیاء گرافیکي و خصوصیات اشیاء گرافیکي

مهارت: درج اشیاء گرافیکي در برنامه، تغییر خصوصیات و کار با خصوصیات اشیاء از طریق  4 2

 برنامه

 ق(دانش: توابع ریاضي )سینوس، کسینوس، ریشه، توان و قدر مطل 12
2 2 

 مهارت: کدنویسي با استفاده از توابع ریاضي براي انجام محاسبات

13 
 ابزاربراي رشته ماشین موردنیازهاي کاربردي برنامه يبررسدانش: 

محاسبات ریاضي و اشیاء گرافیکي در رشته  بر اساسمهارت: طراحي و ساخت برنامه  7 1

 ابزارماشین

 32 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت هاي  -ب
 مهارت هاي:

 ابزارهاي تخصصي کاربردي در رشته ماشینسازي برنامهطراحي و پیاده -

 پذیري و حل مسئلهداري، مسئولیتامانت -
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج

 مترجم مؤلف عنوان منبع
سال  ناشر

 انتشار

6ک بیسی ژوالیونویسي برنامه قمي جعفر نژاداله عین   1389 علوم رایانه بابل  

 -نویسي مقدماتي )ویژوال بیسیک(برنامه

 پایه یازدهم
 1396 آموزش و پرورش  مؤلفینگروه 

سازي به زبان گام برنامهبهآموزش گام

پوشش کامل ویژوال ) بیسیک   ویژوال 

 (NET بیسیک

 1394 علوم رایانه بابل  قمي جعفر نژاداله عین

روز 21در  6آموزش ویژوال بیسیک   گرگ پري 
-علیرضا زارع

ورپ  
 1388 نص

2111آموزش گام به گام ویژوال بیسیک  ورسونمایکل هال   
حسن رحیمي 

 سنا
 1394 ناقوس

(یکنویسي مقدماتي )ویژوال بیسبرنامه  
نژادمنصور ولي شیوا  و 

 غمگسار
 1391 دیباگران تهران 

 1394 ادبستان  مایکل هالورسون آموزش گام به گام ویژوال بیسیک

نویسي با ویژوال نویسي در برنامهساده

 بیسیک

Visual Basic 6,1 

گرعبدالمجید خامه آورانبه    1391 

نویسان ویژوال راهنماي جامع برنامه

6 بیسیک  
 1388 جهان نو  بهرام پاشایي

وال نویسي گرافیک در ویژرنامهآموزش ب

6 بیسیک  

فاطمه  ورسول دژکام 

 خردمند
 1395 ناقوس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84+%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%A7&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%A7&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%88%D9%84%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%A7+%D8%BA%D9%85%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%A7+%D8%BA%D9%85%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%A7+%D8%BA%D9%85%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84+%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86&select-author=author-exact
https://shahreketabonline.com/products/author/عبدالمجید%20خامه%20گر/
https://shahreketabonline.com/products/author/بهرام%20پاشایی/
https://shahreketabonline.com/products/author/رسول%20دژکام%20،%20فاطمه%20خردمند/
https://shahreketabonline.com/products/author/رسول%20دژکام%20،%20فاطمه%20خردمند/
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) سهاي مدرویژگي -

 نویسي کاربرديافزار مسلط به برنامهنویسي و کد نویسي و کارشناس ارشد نرمکارشناسي ارشد مکانیک مسلط به برنامه

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 نویسي رایانهگذراندن دوره روش تدریس درس برنامه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  بر اساس) 

 سیستم، ویدئو پروژکتور و دسترسي به اینترنت 15سایت رایانه با 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 نویسي و انجام پروژه عملير عملي برنامهسخنراني، کا

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 ( به مدرس و تحویل پروژهشدهنوشتههاي ساخته و )برنامه شدهانجامتکالیف  ارائه
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 کنترل و سرپرستي خط تولید  درس  -3-25
 اختیارينوع درس: 

 زني: سنگنیازپیش

 -نیاز:  هم

هاي کنترل هدف کلي درس: آشنایي با اصول مدیریتي خط تولید، با اصول سرپرستي کارکنان خط تولید، با اصول  و روش

 ریزي کنترل کیفیت در خط تولیدکیفي در خطوط تولید و کسب توانایي برنامه

 وزشي و رئوس مطالبسرفصل آم -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 مباني و اصول مدیریت سازمان 1

 - 4 مباني و اصول مدیریت کارکنان و ارتباط کاري 2

 - 4 مباني و اصول سرپرستي کارگران در خط تولید 3

 - 5 مباني کنترل کیفیت کمي و کیفي 4

 - 4 تولید ریزي خطاصول برنامه 5

 - 4 هاي کنترل کیفیتسیستم 6

 - 2 (MRPریزي مواد )مفاهیم برنامه 7

 - 2 9111 مفاهیم شش سیگما و ایزو  8

 - 5S 1نظام آراستگي  9

 - 2 (Groupe Technologyتکنولوژي گروهي ) 11

 - - بازدید علمي از یک واحد تولیدي  11

 - 32 جمع

 

 مورد انتظار مهارت هاي عمومي و تخصصي -ب
 مهارت هاي:

هاي مختلف کنترل کیفیت و کسب کسب توانایي در برقراري و کنترل روابط سازماني، کسب توانایي در شناسایي سیستم -

 توانایي در سرپرستي کارگران در خط تولید در راستاي حل مشکالت روابط انساني و دستیابي به تولید کیفي

 ل مسئلهپذیري و حداري، مسئولیتامانت -

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

گیري در ساخت بازرسي و اندازه

 و تولید
 1384 نورپردازان  مهرتاش شفیعي

 1384 نما -جهان فردا   رضا مهربان تولید ناب

  مهرداد یگانه استاندارد و استاندارد کردن

کز آموزش و مر

تحقیقات صنعتي 

 ایران

1379 

 اصول سرپرستي
و  حمیدرضا رضوي

... 
 1388 علوم رایانه 

 1385 تندیس  رضا غضنفري اصول سرپرستي کارگاه و تولید

اصول مدیریت و تشکیالت 

 کارگاه

نعمتيسعید  د مهرداو  

 الهوتي
 1393 امید انقالب 

هاي مدیریت پروژه براي پروژه

 کوچک
انيمحسن ذکایي آشتی راو اف ساندرا  1388 آدینه بوک 

هانيسازي تولید در کالس جپیاده يعسکرعبدالعلي علي الري رابریچ   1384 فرهنگ مکتوب 

 1395 خاتون  حمید داوودپور مدیریت تولید

هاي کاهش هزینه و سیستم

 طراحي براي تولیدپذیري
 1391   هومان اردکانیان

الگوهاي مناسب براي مدیریت 

 کسب و کار
 1389 هرمس   فریبرز داور پناه

 

https://shahreketabonline.com/products/author/نعمتی/
https://shahreketabonline.com/products/author/لاهوتی/
https://shahreketabonline.com/products/author/لاهوتی/
https://shahreketabonline.com/products/author/لاری%20رابریچ/
https://shahreketabonline.com/products/translator/عبدالعلی%20علی%20عسکری/
https://shahreketabonline.com/products/author/حمید%20داوود%20پور/
https://shahreketabonline.com/products/author/هومان%20اردکانیان/
https://shahreketabonline.com/products/translator/فریبرز%20داور%20پناه/
https://shahreketabonline.com/products/publication/2224/
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( علمي،مدرک تحصیلي، مرتبه ) هاي مدرسویژگي -

اینکه تجربه مدیریت تولید را نیز داشته  خصوصبهکار صنعتي و  باسابقهکارشناسي ارشد مهندسي صنایع یا ساخت و تولید 

 باشد.

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس کنترل و سرپرستي خط تولید

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت و  -

ریزي تولید و نمونه هاي برنامهبا امکانات آموزشي مناسب سمعي و بصري، نمونه فرم مترمربع 41-31کالس تئوري حدود 

 هاي کنترل کیفیت در خط تولیدفرم

 

ي، پژوهشي، گروهي، اتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 اي و سخنرانيتدریس مباني و اصول سرپرستي و مباحثه

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشتانواع دس) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 ترمپایانو  ترممیانبرگزاري آزمون کتبي در 
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 هاي تزریقيطراحي و ساخت قالبدرس  -3-26
 اختیارينوع درس: 

 زنيو سنگ کشي صنعتي: نقشهنیازپیش

 -نیاز:  هم

 هاي دایکستخواني و ساخت قالب تزریق پالستیک و آشنایي با قالبهدف کلي درس: توانایي نقشه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

ي زمان یادگیر

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 ( هاآنها و کاربردهاي دانش: مواد پلیمري )انواع پلیمرها، خواص و ویژگي

1 1 
 مهارت: نحوه شناسایي پلیمرها

2 
 دانش: معرفي انواع فرایند تولید قطعات پالستیکي )مکشي، اکسترود، بادي و تزریقي(

2 1 
 فرایندهاي تولیديتوسط یکي از  تولیدشدهمهارت: تشخیص قطعه 

3 
 دانش: فرایند تزریق پالستیک، نحوه تزریق و تولید قطعه در دستگاه تزریق

1 1 
 کاري از تولید قطعه توسط دستگاه تزریق پالستیکمهارت: معرفي یک سیکل

4 

دستگاه و یک سیکل کامل تولید قطعه )بستن  دهندهتشکیلهاي دانش: دستگاه تزریق، قسمت

 2 1 کاري، گیره باز و پران قطعه(یق، بارگیري و خنکگیره، تزر

 گیريمهارت: باز و بست قالب روي دستگاه تزریق و انجام یک سیکل کامل قالب

5 

-هاي راهها در قالب )تک حفره و چند حفره(، سیستمهاي تزریقي، آرایش حفرهدانش: قالب

اي( قالب ماهیچه ي، مخروطي، چتري و لبهاگاهي )استاندارد، گرم و سرد(، گلویي تزریق )نقطه

 2 2 افقي )کشویي(، قالب ماهیچه متحرک و قالب گیربکسي

 دهي  راهگاهچیني روي بلوک قالب همراه با مهارت: قطعه

6 

گیر، ماهیچه، ها، محفظه ، ماهیچهقالب )کفشک قطعات قالب و جنس دهندهتشکیلدانش: اجزاء 

پران، پران بادي و زنجیري(، بوش تزریق، میل و پران، بوشن، صفحهپراپل، سیستم پران )میل

 ها(بوش راهنما و اتصال دهنده

2 1 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 مهارت: شناسایي اجزاء قالب

7 

کاري در قالب، شیب الزم جهت خروج قطعه از قالب، پولیش و پرداخت دانش: سیستم خنک

 عه و رفع آندر قط آمدهپیشسطح قالب، درصد انقباض و شناسایي عیوب 
2 32 

هاي پالستیک نمونه، ساخت قالب تزریق پالستیک و عملیات تست خواني قالبمهارت: نقشه

 قالب را روي دستگاه تزریق

8 

هاي هاي دایکست، قسمتگیري شونده، انواع روشدانش: فرایند دایکست، مواد قالب

 4 3 دستگاه دایکست و اجزاء قالب  دهندهتشکیل

 از و بست قالب دایکست و شناسایي اجزاء آنمهارت: ب

9 

 گیري تزریق پالستیک و دایکستدانش: تشریح تفاوت بین قالب

گاهي و پران هر دو هاي مذکور و سیستم راهاجزاء قالب دهندهتشکیلمهارت: مقایسه مواد  4 2

 فرایند

 - - انجام بازدید گروهي از محیط کارگاهي و کارخانجات 11

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
هاي فني: توانایي شناسایي مواد پلیمري و دایکست، شناسایي دستگاه و اجزاء قالب تزریق پالستیک و دایکست و شایستگي

 خواني قالب و ساخت قالب تزریق پالستیک توانایي نقشه

 داري پذیري و امانتهاي غیرفني: مسئولیتشایستگي
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1387 طراح نژادعبداهلل ولي  هاي تزریق پالستیکقالب

هاي پالستیک و اصول طراحي قالب

 باکالیت
 1373 قائم مصطفي نجومي 

 1393 جهاد دانشگاهي اصغر رئوفي  طراحي قالب تزریق پالستیک

  هاي تزریق پالستیکمثال قالب 118
نژاد و فرزاد عبداهلل ولي

 بیقال
 1389 طراح

 1389 طراح فرزاد بیقال  هاي تزریق پالستیکتئوري و عملي قالب

 

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

 و تجارب( سوابق تحصیلي مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

سال سابقه کار مرتبط و مدرسیني  5سازي، استادیار یا مربي، حداقل کارشناسي ارشد ساخت و تولید یا کارشناسي رشته قالب

 باشند در اولویت هستند.که بیشتر به صورت عملي در صنعت مشغول مي

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 هاي تزریقي رس طراحي و ساخت قالبگذراندن دوره روش تدریس د

 

  مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  بر اساس)

 کشيافزارهاي نقشهو نصب نرم ویدئو پروژکتورکالس مجهز به سیستم کامپیوتر،  -

 یک دستگاه هرکدامدست، دستگاه تزریق پالستیک و دایکست از  2 هرکدامهاي پالستیک و دایکست از انواع قالب -

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 اياي و پروژهسخنراني، مباحثه

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 هاي شفاهيبي، عملکردي، ساخت قالب تزریق پالستیک و پرسشآزمون کت
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 جوشکاريدرس  -3-27
 اختیارينوع درس: 

  -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

سیم دها و هاي ساده کربني با استفاده از الکتروهاي فوالدي و لولههدف کلي درس: توانایي جوشکاري بر روي ورق

 هاآنآالت و تعمیرات هاي متفاوت جهت تولید قطعات و ماشینمختلف و در موقعیت هايجوش

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 MAG( 2COدانش: جوشکاري قوس فلزي تحت پوشش گاز محافظ )

2 6 

متر در موقعیت میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5ي ورق سازي بر رومهارت: گُرده

متر در میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5شکل بر روي ورق  Teeمسطح، اتصال 

متر در میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5ورق  لببهلبموقعیت مسطح و اتصال 

 موقعیت مسطح

2 

 ( TIGگاز محافظ ) دانش: جوشکاري قوس تنگستن تحت پوشش

2 6 

متر در موقعیت میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5سازي بر روي ورق مهارت: گُرده

متر در میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5شکل بر روي ورق  Teeمسطح، اتصال 

یت متر در موقعمیلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5ورق  لببهلبموقعیت مسطح، اتصال 

درجه  31متر با پخ میلي 111و عرض  211متر به طول میلي 11ورق  لببهلبمسطح و اتصال 

 1Gاز هر طرف در موقعیت 

3 

  FCAW-Sدانش: جوشکاري قوسي تو پودري 

2 6 

متر در موقعیت میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5سازي بر روي ورق مهارت: گُرده

متر در میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5روي ورق  شکل بر Teeمسطح، اتصال 

متر در میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5ورق  لببهلبموقعیت مسطح و اتصال 

 موقعیت مسطح 

4 

 2COبا گاز  G-FCAWدانش: جوشکاري قوسي تو پودري 

2 6 

متر در موقعیت میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5سازي بر روي ورق مهارت: گُرده

متر در میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5شکل بر روي ورق  Teeمسطح، اتصال 

متر با پخ میلي 111و عرض  211متر به طول  میلي 11ورق  لببهلبموقعیت مسطح و اتصال 

 1Gدرجه از هر طرف در موقعیت  31

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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5 

 (SAWدانش: جوشکاري زیر پودري )

2 6 
متر در موقعیت میلي 211×111متر به طول و عرض میلي 11سازي بر روي ورق گُردهمهارت: 

متر در میلي 211×111متر به طول و عرض میلي 11شکل بر روي ورق  Teeمسطح، اتصال 

 1Fموقعیت 

6 

  SMAW دار روتیلي دانش: جوشکاري قوسي با الکترود پوشش

-میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5بر روي ورق  E6113مهارت: جوشکاري با الکترود  6 2

متر و به طول و عرض میلي 11بر روي ورق  E6113، جوشکاري با الکترود 3Fمتر در موقعیت 

 1Gدرجه از هر طرف در موقعیت  31متر با پخ میلي 211×111

7 

 SMAW دار قلیایي دانش: جوشکاري قوسي با الکترود پوشش

2 6 
-میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5بر روي ورق  E7118سازي با الکترود همهارت: گُرد

متر به طول و عرض میلي 5بر روي ورق  E7118متر در موقعیت مسطح، جوشکاري با الکترود 

 (دوطرفهاز دو طرف )جوش  3Fمتر در موقعیت میلي 111×51

8 
 SMAW دار سلولزي دانش: جوشکاري قوسي با الکترود پوشش

2 6 
 1GRاینچي در موقعیت  2بر روي لوله  E6111مهارت: جوشکاري نفوذي با الکترود سلولزي 

   بازدید علمي از یک واحد تولیدي مربوطه 9

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

 یندهاي مختلف جوشکاري قوسي با استفاده از فرا هاآنآالت و تعمیرات تولید قطعات و ماشین -

 داريپذیري، رعایت ایمني و امانتمسئولیت -

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 امیرحسین کوکبي تکنولوژي جوشکاري
گران ایران جامعه ریخته 

  )آزاده(
1392 

 1391  آزاده  مهرداد معینیان کلید جوشکاري جلد اول و دوم
 AWS D1,1   2115 انجمن جوشکاران آمریکا
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 (مطلوب درس شرایط آموزشي و یادگیري)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

باشند در به صورت عملي در صنعت مشغول مي سال سابقه کار و مدرسیني که بیشتر 5حداقل کارشناسي ارشد مرتبط با 

 اولویت هستند.

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس جوشکاري

 

  مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  بر اساس)

دستگاه منبع  GMAW ،2دستگاه منبع قدرت  GTAW ،4دستگاه منبع قدرت  SMAW ،2دستگاه رکتیفایر جوشکاري  8

( و E7118(، قلیایي )E6113ها، الکترودهاي روتیلي )و لوله موردنظرهاي هاي فوالدي به ضخامت، ورقSAWقدرت 

 E71T-1(، فالکس و 2,4اي )(  و شاخه1,2اي )قرقره ER715-6 هايسیم جوش( در سایزهاي مختلف، E6111سلولزي )

 و آرگون  CO2ل ، کپسو(1,2)

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 اي، پژوهش، کار گروهي و مطالعه موردياي، تمرین و تکرار، پروژهسخنراني، مباحثه

 

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ارش ها گز( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

هاي ، انجام کار در محیط(یابي، رفع عیب و ...عیب) هاي شفاهي، آزمون کتبي و عملي، عملکردي، آزمون شناسایيپرسش

و پوشه مجموعه  (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار شده، پرسشسازيشبیه

 رکا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

 ابزار کاربرد برق و الکترونیک در ماشیندرس  -3-28
 اختیارينوع درس: 

 2کاري تخصصي : ماشیننیازپیش

 -نیاز:  هم

خواني مدارهاي برق شههدف کلي درس: آشنایي با اصول و مباني الکترونیک، آشنایي با اصول و مباني برق صنعتي، توانایي نق

 ابزارهاي ابزار و کار عملي در آزمایشگاه الکترونیک و آزمایشگاه برق و کارگاه ماشینو الکترونیک در ماشین

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 روسسور و میکروکنترلردانش: مباني الکترونیک عمومي، مباني مغناطیس، میکروپ

3 - 
 -مهارت: 

2 

سي، ترانزیستور، سنسور )دما، دانش: کارکرد و کاربرد قطعات الکترونیک )خازن، دیود، عدسي، آي

پاي، دي، پتانسیومتر، نمایشگرها و بردها )آردوینو، رزبريايرطوبت، فشار، مجاورت و فاصله(، ال

 ها((شیلد و ماژول
2 4 

سي،  ترانزیستور، اج اطالعات و شناسایي قطعات الکترونیک )خازن، دیود، عدسي، آيمهارت: استخر

دي، پتانسیومتر، نمایشگرها و بردها )آردوینو، ايها )دما، رطوبت، فشار، مجاورت و فاصله(، السنسور

 ها((پاي، شیلد و ماژولرزبري

3 
 هاي اجزاء و مدارات الکترونیکيدانش: نشان

1 2 
 خواني چند مدار ساده الکترونیکي و استخراج اطالعات اجزاي به کار رفتهت: نقشهمهار

4 
 نویسي آردوینوهاي آماده آردوینو و برنامهدانش: مدار ساده الکترونیک، آردوینو، مثال

3 11 
 مهارت: بستن چند مدار ساده روي بِرِد بُرد و اجراي عملي چند مثال آماده آردوینو روي برد

5 
 و نکات ایمني هاآندانش: مباني برق عمومي، برق متناوب و مستقیم و روش تبدیل 

2  
 مهارت:

6 

و دوپل، پریز برق، کلید تبدیل، سیم  پلدانش: کارکرد و کاربرد اجزاء و قطعات برق عمومي )کلید تک

 6 2 و کابل، فیوز و جعبه تقسیم( و مدارهاي برق ساختمان

 ارهاي برق ساختمانمهارت: اجراي مد

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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7 

فاز، مدارهاي برق صنعتي و فاز، دوفاز و سهدانش: مباني برق صنعتي، نکات ایمني، تفاوت برق تک

فاز و متر و آمپرمتر( و موتورهاي الکتریکي تکمتال، رله، تابلو برق، ولتاجزاء )کنتاکتور، تایمر، بي

 12 2 فازسه

رق صنعتي و اجراي مدارهاي نمونه )روشن و خاموش کردن خواني چند مدار ساده بمهارت: نقشه

 فاز و مدار یکي پس از دیگري(فاز و سهگرد موتور تکگرد، راستچپ، موتور

8 

 هاي ابزاردانش: مدارهاي ماشین

هاي ابزار )شناسایي، بازبیني، تعمیر و تعویض قطعات مهارت: کار عملي روي مدارهاي برقي ماشین 14 1

 الکترونیکي( برقي و

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

خواني مدارهاي برقي و الکترونیکي و اصول کلي شناسایي و به کارگیري قطعات برقي و الکترونیکي، توانایي در نقشه -

 هاي ابزارتوانایي کار عملي روي مدارهاي برقي ماشین

 پذیريمسئولیت -

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 آترا  محمدرضا سیف الکترونیک از مبتدي تا پیشرفته

ي برقدر تابلوها مورداستفادهآشنایي با لوازم  برزگر محمد زادهمحسن    1396 کتاب سبز  

2کار صنعتي درجه برق  1392  اشراقي  علي مسگري 

براي  استفادهقابل: 1کار صنعتي درجه رقب

دانشجویان مقاطع کارشناسي و کارداني 

فني هايها و هنرستاندانشگاه  

علي مسگري و هادي قناد  1392  اشراقي  

 1394 آیالر  بهروز احمدي اتوماسیون کنترل برق صنعتي ناظر

ي گام تکنولوژي برق صنعتبهآموزش گام

 الکتروتکنیک

 محمد حسن شادمان،

طاهره و  حسین بقایي

 غالمیان

 1393 آیالر 

https://shahreketabonline.com/products/author/علی%20مسگری/
https://shahreketabonline.com/products/publication/551/
https://shahreketabonline.com/products/author/هادی%20قناد،%20علی%20مسگری/
https://shahreketabonline.com/products/publication/551/
https://shahreketabonline.com/products/author/بهروز%20احمدی/
https://shahreketabonline.com/products/author/حسن%20شادمان،محمد%20حسین%20بقایی،طاهره%20غلامیان/
https://shahreketabonline.com/products/author/حسن%20شادمان،محمد%20حسین%20بقایی،طاهره%20غلامیان/
https://shahreketabonline.com/products/author/حسن%20شادمان،محمد%20حسین%20بقایی،طاهره%20غلامیان/
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 الکترونیک به زبان ساده
 محمد مهدي علي پیراسته،

حمزه و  چيکارخانه

 درویشي

 1394 ناقوس 

ان الکترونیکي ساده را خودت لوازم برقي و

 تعمیر کنید
سروین  ژستین یانگ

 هنربخش
 1392  آذر

اده و هاي کاربردي الکترونیک به زبان سپروژه

تصویري کامالً  

محمود و  محمد مقاري

 براتي
 1394  دانش سها 

 arduino آموزش جامع آردوینو
علیرضاحاتمي مسعود  ،

اشکان طالبيو  نظري  
 

ان تهردیباگران 

مجتمع فني 

  تهران

1397 

ه گام ببهورود به دنیاي آردوینو خودآموز گام

پروژه خالقانه 41همراه   

 بهداد گرانمهر، علیرضا

 ومهرداد مرندي  موقرراد،

 محمد نوري

 1396 استادکار 

ز آردوینوسازي اینترنت اشیا با استفاده اپیاده  
فاطمه و  محمد قیصري

نژادیزدان  
 1397 علوم رایانه 

 

https://shahreketabonline.com/products/author/علی%20پیراسته،محمد%20مهدی%20کارخانه%20چی،حمزه%20درویشی/
https://shahreketabonline.com/products/author/علی%20پیراسته،محمد%20مهدی%20کارخانه%20چی،حمزه%20درویشی/
https://shahreketabonline.com/products/author/علی%20پیراسته،محمد%20مهدی%20کارخانه%20چی،حمزه%20درویشی/
https://shahreketabonline.com/products/author/ژستین%20یانگ/
https://shahreketabonline.com/products/translator/سروین%20هنربخش/
https://shahreketabonline.com/products/translator/سروین%20هنربخش/
https://shahreketabonline.com/products/publication/364/
https://shahreketabonline.com/products/author/محمد%20مقاری،محمود%20براتی/
https://shahreketabonline.com/products/author/محمد%20مقاری،محمود%20براتی/
https://shahreketabonline.com/products/publication/20197/
https://shahreketabonline.com/products/author/علیرضاحاتمی/
https://shahreketabonline.com/products/author/مسعود%20نظری/
https://shahreketabonline.com/products/author/مسعود%20نظری/
https://shahreketabonline.com/products/author/مسعود%20نظری/
https://shahreketabonline.com/products/author/اشکان%20طالبی/
https://shahreketabonline.com/products/publication/20938/
https://shahreketabonline.com/products/publication/20938/
https://shahreketabonline.com/products/publication/20938/
https://shahreketabonline.com/products/author/بهداد%20گرانمهر%20،%20علیرضاموقرراد،مهرداد%20مرندی%20،%20محمد%20نوری/
https://shahreketabonline.com/products/author/بهداد%20گرانمهر%20،%20علیرضاموقرراد،مهرداد%20مرندی%20،%20محمد%20نوری/
https://shahreketabonline.com/products/author/بهداد%20گرانمهر%20،%20علیرضاموقرراد،مهرداد%20مرندی%20،%20محمد%20نوری/
https://shahreketabonline.com/products/publication/20735/
https://shahreketabonline.com/products/author/محمد%20قیصری/
https://shahreketabonline.com/products/author/فاطمه%20یزدان%20نژاد/
https://shahreketabonline.com/products/author/فاطمه%20یزدان%20نژاد/
https://shahreketabonline.com/products/author/فاطمه%20یزدان%20نژاد/
https://shahreketabonline.com/products/publication/20066/
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

هاي تراش، فرز، دریل و ...( و کار تعمیراتي دستگاه باسابقهي ارشد مکاترونیک یا ساخت و تولید )کارشناسي یا کارشناس

 آالت صنعتيداراي تجربه کاري در حوزه مکاترونیک و طراحي و تولید ماشین

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 ابزارک در ماشینگذراندن دوره روش تدریس درس کاربرد برق و الکترونی

 

  مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  بر اساس)

و امکانات اولیه و اساسي مرتبط با الکترونیک  مترمربع 51با متراژ حدود  ویدئو پروژکتورآزمایشگاه الکترونیک مجهز به 

و امکانات اولیه و اساسي مرتبط،  مترمربع 61 با متراژ حدود ویدئو پروژکتورعمومي، آزمایشگاه برق عمومي مجهز به 

و امکانات اولیه و اساسي مرتبط و وجود  مترمربع 61با متراژ حدود  ویدئو پروژکتورآزمایشگاه برق صنعتي مجهز به 

، نمونه مدارهاي الکترونیک عمومي، نمونه هاآنابزار )تراش، فرز، دریل و ...( جهت کار عملي روي هاي ماشیندستگاه

مدارها و تابلوهاي برق خانگي، نمونه مدارها و تابلوهاي برق صنعتي، دستگاه تراش، فرز، دریل و ... و قطعات مصرفي 

 الکترونیکي

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

ه درس در آزمایشگاه الکترونیک و برق صنعتي براي آموزش کلیات مطالب تئوري تدریس شده و مشاهده اي، ارائمباحثه

هاي ابزار در خصوص برق و الکترونیک، تدریس نحوه کار عیني قطعات و مدارهاي نمونه کاربردي، کار عملي روي ماشین

متر و ...(، قطعات مختلف و چند مدار ساده و تعمیر مدار متر، اهمبا تجهیزات در آزمایشگاه/کارگاه به کمک امکانات )مولتي

 ابزار مختلفیک یا دو ماشین

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، خته( پرسشساانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 ترمپایانو  ترممیانبراي مباحث نظري برگزاري آزمون کتبي در  -

 ار در آزمایشگاه و کارگاهبراي سنجش آزمون مباحث عملي، انجام ک -

هاي ، انجام کار در محیط(یابي، رفع عیب و ...عیب) هاي شفاهي، تکالیف، عملکردي، آزمون شناسایيپرسش -

، پوشه مجموعه (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار شده، پرسشسازيشبیه

 رش کارسنجي و ارائه گزا کار، خود



 

116 
 

 

 اتوماسیون صنعتي و کارگاه درس  -3-29
 اختیارينوع درس: 

 و آزمایشگاه کیوماتین: هیدرولیک و نیازپیش

 ابزار نیاز: کاربرد برق و الکترونیک در ماشین هم

 هاي ابزارهدف کلي درس: آشنایي با سیستم کنترل و محرک موجود در ماشین

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 STLو  LADبه زبان  PLCنویسي (، برنامهPLCپذیر )دانش: مدار منطقي، کنترلرهاي برنامه

4 5 
 PLCسازي مدارهاي نویسي و شبیهمهارت: برنامه

2 

 جزاء آنو ا PLC ،HMIدانش: مدارهاي 

، بارگذاري برنامه موردنیازنویسي ، برنامهPLCمهارت: شناسایي و بستن چند مدار برقي  5 2

 اندازي و تست مدارهاو راه  PLCروي

3 
وماتیک( با  مدار فرمان و ل شونده با شیرهاي برقي )الکترونیوماتیکي کنتردانش: مدارهاي نی

PLC 2 11 
 PLCوماتیک با  مدار فرمان و نیمدار  اندازي چندمهارت: نصب و راه

4 
با مدار فرمان و  دانش: مدارهاي هیدرولیکي کنترل شونده با شیرهاي برقي )الکتروهیدرولیک(

PLC 2 11 
 PLCاندازي چند مدار هیدرولیک با مدار فرمان و مهارت: نصب و راه

5 
 دانش: ابزار دقیق

2 6 
 و سنسورها )انکودر خطي و دوراني، مجاورتي و نیرو( PLCاندازي مدار با مهارت: راه

6 
 هاآندانش: اینورتر، سروو و استپ موتور و درایو 

2 6 
 فاز، سروو و استپ موتورفاز، سهاندازي و کنترل سرعت دوران موتورهاي تکمهارت: راه

7 
 دانش: اتوماسیون یک سیستم صنعتي ساده

2 6 
 یک سیستم صنعتي سادهمهارت: اجراي اتوماسیون 

 - - هاي تولید صنعتي اتوماسیون شدهبازدید از سیستم 8

 48 16 جمع

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 مهارت هاي:

 هاي اتوماسیون صنعتياندازي سیستمشناخت، نصب و راه -

 داريپذیري و امانتمسئولیت -

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 (سي و خارجيحداقل سه مورد منبع فار)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

اصول مهندسي کنترل در 

 وماتیکیهیدرون
 1384 فدک ایساتیس  حمیدرضا رستمي

هاي ابزار گیري در سیستممباني اندازه

 دقیق

 علي سالمتي و

 رادحمیدرضا تقي
 

دانشگاه صنعتي 

خواجه نصیرالدین 

 طوسي

1395 

Electric drives 
Ion Boldea, S.A 

Nasar 
 springer 2115 

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

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

یدرولیک حداقل کارشناسي ارشد ساخت و تولید، مکاترونیک یا برق با ده سال سابقه کار مرتبط و تسلط به مدارهاي الکتروه

 ، کامپیوتر و زبان انگلیسي PLCوماتیک،نیو الکترو

 اي گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس اتوماسیون صنعتي و کارگاه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 (نفره 15کالس  بر اساس) 

و کامپیوتر )سه دستگاه(، ست آموزشي  PLCوماتیک مجهز به شي الکترونیهاي آموزشي: ست آموزکالس مجهز به ست

و کامپیوتر )سه دستگاه(، ست آموزشي اینورتر، سروو و استپ موتور درایو )سه دستگاه( و  PLCالکتروهیدرولیک مجهز به 

 ست آموزشي ابزار دقیق )سه دستگاه(

 

اي، پژوهشي، گروهي، ن و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمری اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 سازياي، اجراي عملي و شبیهسخنراني، مباحثه

 

-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

هاي ، انجام کار در محیط(فع عیب و ...یابي، رعیب) هاي شفاهي، آزمون کتبي، عملکردي، آزمون شناسایيپرسش

، پوشه مجموعه (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار شده، پرسشسازيشبیه

 هاي تحقیقاتيها و گزارش فعالیتکار، ارائه مقاالت و طرح
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 پیوست یک
 رشته ساخت و تولید دوره کارداني پیوسته موردنیازتجهیزات استاندارد 

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه ردیف

1 
ست جهت دو سایت کامپیوتر، یک ست  34عدد ) 51ست کامپیوتر

بعدي براي هر آزمایشگاه و هر کالس تئوري(، پرینتر، اسکنر، پرینتر سه

 عدد 11یدئو پروژکتور به تعداد یک عدد و و هرکدامو تلویزیون از 

 موردنیازبه تعداد  A4کاغذ  -

 عدد 15وایت برد به تعداد  -

 عدد 15کن به تعداد پاکتخته -

 اینترنت -

 افزارهاي مختلف انواع نرم -

 بردماژیک وایت -

 کشي با وسایل ترسیم براي هر نفرمیز نقشه 2

 عدد 21به تعداد  Tکش خط -

هاي ابزار و تجهیزات کارگاهي ماشیندفترچه راهنماي  -

هاي صنعتي، کارگاهي، تولیدي، قالب و قید و )انواع نقشه

 بندها(

3 

متر فلزي، کولیس، میکرومتر، ترازو، دستگاه محاسبه ضریب اصطکاک 

سنج دار، ماشین آتوود، زمانهاي قالبها و وزنهدار، پایهافقي و شیب

یرو، ابزار گشتاور ماند و ابزارهاي دیجیتالي یا کورنومتر دستي، میز ن

 آزمایش ضربه

مکعب چوبي با سطوح جنس متفاوت، فنر با سختي متفاوت، 

هاي هاي متفاوت، قرقرههاي برنجي یا سربي با طولآونگ

ساده و مرکب، اهرم، آونگ ساده و مرکب، قطعات فلزي 

گیري ابعاد توسط کولیس و میکرومتر، ریسمان جهت اندازه

کش چوبي یک متري، نقاله و گونیا از بنایي، خطابریشمي 

 عدد 11شکل  Sعدد، کاغذ کالک و حلقه سیمي  5هرکدام 

4 

درجه سانتیگراد و کوره  11111لیتري   6کوره عملیات حرارتي 

درجه سانتیگراد، وان  1111لیتري  3عملیات حرارتي مذاب نمک 

سال راکول، سنج یونیورلیتري آب و روغن، سختي 111تا  81کوئنچ 

، 1251برینل و ویکرز، میکروسکوپ نوري متالوگرافي با بزرگنمایي 

 نفره و پولیشر مکانیکي 8میز متالوگرافي 

، نمد، پودر اکسید 5111تا  111سمباده آبي با سایزهاي 

 ,CK45, CM5, 7131, 7176استر، فوالدهاي آلومینیوم، پلي

X211V5 ،اسید ، اسیدکلریدریک، الکل سفید و معمولي

 نیتریک، اسپري سه گانه، آب مقطر و اسپري ظاهرساز

5 
هاي میکروویکرز و نوپ، دستگاه انیورسال کشش، دستگاه آزمایش

دستگاه آزمایش ضربه، دستگاه آزمایش پیچش و دستگاه آزمایش 

 خمش

 هاآنومي و برنزي و تسمه یمیلگردهاي مسي، فوالدي، آلومین

سمانته شده )سخت  و نمونه تست کشش و خمش فوالدهاي

 شده(

6 

)کنترل  کیوماتینست آموزشي )داراي انواع شیرهاي هیدرولیک و 

جهت، جریان، فشار و پردازشگر(، انواع عملگرهاي خطي و دوراني، 

-)فیلترها، صافي کیوماتینانواع مختلف اجزاي یک مدار هیدرولیک و 

یابي و عیبگیري ها، شیرهاي سروو( و انواع وسایل اندازهها، انباره

عدد و   4حداقل  کیوماتین( کیوماتینمربوط به مدارهاي هیدرولیک و 

 عدد 2هیدرولیک 

، سه راهه، چهار راهه، کوپلینگ 8و  6سایز  کیوماتینشیلنگ 

شیلنگ هیدرولیک، شیلنگ هیدرولیک با سایز متناسب با ست 

 آموزشي، تجهیزات مصرفي واحد مراقبت و یونیت هیدرولیک

7 

عدد، انواع  B 11عدد، صفحه صافي گرید  11اندارد کار میز است

 2عدد و از نوع خاص  5 هرکدامهاي معمولي از کولیس )از کولیس

عدد، انواع میکرومتر )از میکرومترهاي معمولي  5عدد(، کولیس مرکب 

دستگاه،  1عدد(، پروفیل پروژکتور  2عدد و از خاص  5 هرکداماز 

هاي مختلف از عدد، فرمان 11یکرومتر عدد،  پایه م 5میکرومتر پیچ 

جعبه،  3تایي  111باالي  REFهاي گرید عدد، یوهانسون 2 هرکدام

-هاي اندازهجعبه، میله 3متري میلي 3-4تایي  11گیري هاي اندازهمیله

هاي مختلف هاي مختلف و مدولدنده با دندانهانواع چرخ

قطعات مخروطي تخت و گرد در ابعاد مختلف، قطعات 

شکل در سایزهاي   Vاي ومختلف صنعتي شیاردار، استوانه

هاي استاندارد با سایزهاي مختلف مختلف، انواع مختلف پیچ

شده،  کاري شده، فرزکاريمتریک، قطعات مختلف تراش

 2گوشتي مینیاتوري پیچهاي مختلف، و ... در جنس زنيسنگ
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تایي  11گیري هاي اندازهجعبه، میله 3متري میلي 8-7تایي  11گیري 

-میلي 19-21تایي  11گیري اندازه هايجعبه، میله 3متري میلي 11-9

 هرکدامگیري در سایزهاي مختلف از هاي اندازهجعبه، ساچمه 3متري 

-میلي 211عدد، میله سینوسي  2 هرکدامسنج مختلف از عدد، زاویه 3

عدد، صفحه  2متري میلي 211عدد، مرکز به مرکز سینوسي  2متري 

 11-1گیري زهعدد، ساعت اندا 2متري میلي 111و  211سینوسي 

 Rعدد،  2عدد، گام سنج  5گیري عدد، پایه ساعت اندازه 5متري میلي

 2 هرکداممتري از میلي 4و  3، 2هاي عدد، سه سیم با گام 2سنج 

جعبه، تراز مختلف از  1هاي صافي سطح )راگوتست( سري، سنجه

عدد و صندلي  1 هرکدامهاي مختلف از عدد و گونیا با اندازه 2 هرکدام

 عدد 15مناسب 

عدد،  2گوشتي چهارسو و تخت از هرکدام جعبه، پیچ

، باتري جعبه  1 خمیربازيعدد،  1مهندسي  حسابماشین

 عدد 2و دماسنج قلمي و ساعتي 

8 

-تراش براده برداري يدستگاه تراش با متعلقات و به همراه ابزارها 17

و  يفرزکار يو ابزارها زنيدستگاه فرز با متعلقات و کله 9 ،کاري

 يدستگاه تراش کاروسل به همراه ابزارها 2و بست،  دیق زاتیتجه

الزم مانند  يبا متعلقات و ابزارها نگیدستگاه بور 2 ،موردنیاز

 2الزم،  زاتتجهی و ابزارها با تراشصفحه  دستگاه 5 نگ،یهدبور

 لیدستگاه انواع دستگاه در 7(، زنيله)ک عمودي تراشدستگاه صفحه

به همراه انواع  الیرادمته نیو ماش يدست ،يزیروم لیدر ،يستون

 يبا ابزارها نوارياره و لنگدستگاه اره 2 ،کاريسوراخ يابزارها

 موردنیاز

 22تا  8، انگشتي 8181و  6161آلومینیوم چهار گوش 

، و 621شکل   Tمتري )خشن و پرداخت(، انگشتيمیلي

822  11و25اي ( و اره5،8،11،12،14فرز پولکي )، تیغه

فرز فرم محدب و مقعر به (، تیغه2،3)

 ، 11،12،14،16،21قطرهاي

، 2161فرز غلتکي (، تیغه8،11،12فرز انگشتي دو پر )

2261 ،2761  32و61 تیماکس با اینسرت نوع مثلثي ،

، مواد خنک 6،8،11به قطرهاي  ، میل تراشیده شده16،22سایز 

 و ضد باکتري کننده

9 

 میدستگاه تقس 2 ،موردنیاز يبه همراه ابزارها میمستق میدستگاه تقس 2

با  ورسالینا میدستگاه  تقس  6الزم،  يبا متعلقات و ابزارها غیرمستقیم

 میدستگاه تقس 1 ،يکیاپت میدستگاه تقس 1الزم،  زاتیابزارها و تجه

 2 و نگیویدستگاه ش 1 نگ،یپیستگاه شد 1دستگاه هاب،  1 تال،یجید

 کارينیماش نیح میقابل تنظ نگیعدد هدبور

متر، میلي 61،81،111،121،141،16آلومینیوم گرد قطرهاي 

 HSSمتر و شمش میلي 41،51با قطر  CK45فوالد 

11 

حداقل  هرکدامزني هاي سنگدستگاه، متعلقات دستگاه 2سنگ تخت 

گاه غلتکي و دستگاه )با تکیه 2باده عدد، وسیله باالنس سنگ سن 2

 2سنگ ابزار تیزکني  ،ستگاهد 2سنگ گرد )داخلي و خارجي(  اي(،میله

زني دستگاه، لپینگ یک دستگاه، هونینگ یک دستگاه و دستگاه سنگ

 مرغک یک دستگاه بدون

به صورت صفحه تخت و مقاطع گرد، مواد  ST37مواد 

CK45  وSPK گرد، انواع  به صورت شمش و به مقاطع

هاي سمباده نسبت به محور دستگاه سنگ، انواع سنگ

ها، قالویزها، برقوها و فرزها، متهها، تیغهابزارهاي برشي )قلم

هاي بنديهاي مربوط به هونینگ در دانه...(، انواع سنگ

مختلف، انواع ذرات ساینده در سایزهاي مختلف و سیاالت 

 زني لپینگدر سنگ مورداستفاده

 ST37-CK45-SPK-CM5مواد  اسپارک و وایرکات   11

12 

با کنترلر زیمنس یا  CNCعدد، ماشین فرز  16کامپیوتر تحت شبکه 

با کنترلر زیمنس یا فانوک یک   CNCعدد، تراش  2فانوک حداقل 

اسکرو یک عدد، انکودر خطي و یک عدد، بال ویدئو پروژکتورعدد، 

لتشي دو عدد در ابعاد یک عدد، ریل خطي غ CNCدوراني ماشین 

 هرکدامها از CNCدر  مورداستفادهمتفاوت، انواع موتورهاي الکتریکي 

 هرکدامها از CNCدر  مورداستفادهیک عدد و انواع درایو و اینورتر 

 یک عدد 

در قطرهاي  گردنوکو  گردلبهابزارهاي برشي فرز  سر تخت، 

دستگاه، مختلف، انواع اینسرت و هولدر نسبت به ابزارگیر و 

کننده، ضد باکتري و انواع مته نسبت به ابزارگیر، مواد خنک

 مواد گرد و مکعبي تفلوني
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دست، دستگاه تزریق  2 هرکدامهاي پالستیک و دایکست از انواع قالب 13

 یک دستگاه هرکدامپالستیک و دایکست از 
 2344کار ، فوالدهاي گرم ST37-CK45-SPK-CMفوالد 

14 
دستگاه منبع قدرت  SMAW ،2ایر جوشکاري دستگاه رکتیف 8

GTAW ،4  دستگاه منبع قدرتGMAW  دستگاه منبع قدرت  2و
SAW 

ها، و لوله موردنظرهاي هاي فوالدي به ضخامتورق

( و سلولزي E7118(، قلیایي )E6113الکترودهاي روتیلي )

(E6111 ،در سایزهاي مختلف )هايسیم جوش ER715-6 

 ،E71T-1 (1,2)فالکس و  (،2,4) ايخهو شا ( 1,2) ايقرقره

 و آرگون 2COقرقره توپودري، کپسول 

15 

 61با متراژ حدود  ویدئو پروژکتورآزمایشگاه برق عمومي مجهز به 

و امکانات اولیه و اساسي مرتبط، آزمایشگاه برق صنعتي مجهز  مترمربع

 و امکانات اولیه و مترمربع 61با متراژ حدود  ویدئو پروژکتوربه 

)تراش، فرز، دریل و ...(  ابزارماشینهاي اساسي مرتبط و وجود دستگاه

، نمونه مدارهاي الکترونیک عمومي، نمونه هاآنجهت کار عملي روي 

مدارها و تابلوهاي برق خانگي، نمونه مدارها و تابلوهاي برق صنعتي، 

 دستگاه تراش، فرز، دریل 

پل، دوپل، انواع کلیدهاي یک قطعات مصرفي الکترونیکي،

اي، آیفون، ست پله و ضربهپریز، تبدیل، صلیبي، رله راه

و  5/1کن، سیم افشان چین، سیم لختمهتابي، فازمتر، سیم

کن براي انواع سرسیم، المپ و ، انواع سرسیم، انواع پرچ5/2

 سرپیچ

16 

مجهز  وماتیکنیهاي آموزشي: ست آموزشي الکتروکالس مجهز به ست

تر )سه دستگاه(، ست آموزشي الکتروهیدرولیک و کامپیو PLCبه 

و کامپیوتر )سه دستگاه(، ست آموزشي اینورتر، سروو  PLCمجهز به 

و استپ موتور درایو )سه دستگاه( و ست آموزشي ابزار دقیق )سه 

 دستگاه(

 هاي رابطفیش

  راهنماي دستگاه تراش کشدستگاه خط 2 17

متري از يمیل 15،21،25،31،41میلگردهایي به قطر 

، 1515و  88 ،1111با ابعاد  HSS، قلم CK15جنس

، M5,M6,M8,M11,M12,M16, M21×1/5قالویز 

، قلم M5,M6,M8,M11,M12,M16, M21×1/5 حدیده

سنج،  Rهاي پیچ، بري، قلم فرم محدب و مقعر، شابلونپیچ

 1-15با دامنه  12/1سنج رزوه، کولیس اي، گامدنده ذوزنقه

 22تا  4عدد، مته در سایزهاي  15متري سانتي 1-21سانتي و 

-متر، قلم شیارتراش، قلم داخلمیلي 5/1متري با نسبت میلي

-دار )کونیک(، قلم پیچتراش، هولدر قلم برشي از انواع زاویه

درجه رو تراشي، برقو  45بري داخلي و شیارزني داخلي، قلم 

ردان ، قالویزگ25×25، چهارگوش 22تا  5ماشیني و دستي از 

گردان در سایزهاي مختلف از انواع دستي و ماشیني، و حدیده

کاري و فلزکاري، متري جهت سوراخمیلي 11،15،21صفحه 

 اره،شامل انواع سوهان، کمان يدست يست کامل ابزارها 15

-شامل سوزن خط کشيخط لیوسا ،يکارگاه يزیروم رهگی

ن قوس، انواع پرگار، انواع شابلو ،فلزي کشخط انواع کش،

، 4141هاي آلومینیومي چکش و شمش نشان،سمبه

6141  61و61  
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 پیوست دو
 مشخصات استاندارد مدرس موردنیاز دوره کارداني پیوسته رشته ساخت و تولید

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلي

سابقه تدریس  مقطع

و تجربه 

 کاري

 دروس مجاز به تدریس
 کارشناسي

کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

 3  *  خت و تولیدسا 1
-، سنگ2و  1کاري قید و بندها، ماشین

 زني و زبان فني

 3  * * ساخت و تولید 2

نویسي طراحي به کمک کامپیوتر، برنامه

هاي کنترل عددي و رایانه و ماشین

 کارگاه

 و آزمایشگاه کیوماتینهیدرولیک و  3   * ساخت و تولید 3

 3  *  ساخت و تولید 4
-هاي اندازهو سیستمکشي صنعتي نقشه

 گیري

 جوشکاري 3  *  جوشکاري 5

 هاي تزریقيهاي فلزي و قالبقالب 3   * سازيقالب 6

 ابزارکاربرد برق و الکترونیک در ماشین 3  *  الکترونیک 7

 اتوماسیون صنعتي و کارگاه 3  * * برق قدرت 8

 3  *  طراحي کاربردي 9
استاتیک، مقاومت مصالح و طراحي 

 زاء ماشیناج

 مواد و عملیات حرارتي و آزمایشگاه 3  *  مواد 11

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


