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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 مکانیک خودروبرنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

، برنامه  41/5/4931جلسه تاریخ  سیزدهمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: مکانیک خودرو درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش  4931این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (4ماده 

 عالی می شوند قابل اجرا است.

-4933از نیمسال اول سال تحصیلی  مکانیک خودرو  این برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  (2ماده 

مصوب جلسه  مکانیک خودرو –مکانیک خودرو جایگزین برنامه درسی دوره  کاردانی پیوسته رشته  4931

 می شود.  44/1/4931شورای عالی برنامه ریزی به تاریخ  933شماره 

یم شده است و به این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظ (9ماده 

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

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

 می شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به  9به مدت  4931-4933این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (1ماده 

 بازنگری نیاز دارد.
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 مقدمه -1-1
هاي هاي توسعه و ابزارهاي تحقیق و برنامهیکي از شاخص عنوانبهاي ي فني و حرفههاآموزشاهمیت و ضرورت توسعه 

نیروي متخصص و ماهر براي اجراي هر برنامه،  تأمینتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشور بر کسي پوشیده نیست. 

رو از عواملي ینازانتیجه خواهد بود. يبهاي مادي و معنوي گذاريیهسرمابه آن، یر است که بدون توجه ناپذاجتنابضرورتي 

هاي اقتصادي و اجتماعي شده، فقدان یا کمبود نیروي متخصص و ماهر متناسب مانع تحقق واقعي اهداف برنامه هاستسالکه 

و رشته مکانیک خودرو به  رودميبه شمار  با نیازهاي بازار کار است. صنعت مکانیک خودرو یکي از صنایع کلیدي در ایران

 غیرمستقیمو یا  رود که به صورت مستقیم )تولید(نیروي در این صنعت به شمار مي تأمینعنوان یکي از رشته هاي اصلي در 

 به سرعت در جامعه قابل مشاهده است وجود هاآنعملکرد و نتایج  باشندميغول به فعالیت مش )خدمات( جمع کثیري در آن

 .باشدمي ايجامعههاي ضروري هر در سطوح مختلف این رشته از نیاز نیروي ماهر

. امروزه کشورها سخت در تالش هستند تا با ایجاد کندمياست و نیاز بازار با توجه به زمان تغییر  بازار، موتور محرک اقتصاد

بهینه استفاده کنند. در حقیقت همه افراد حتي مردم کشورهاي  طوربهي افراد براي اشتغال، از منابع خود سازآمادههاي نظام

 توانند در بازار کار رقابت کنند.تخصصي مي هايمهارتهاي نوین و فناوريداشتن مهارت در  شرطبه توسعهدرحال
 شود.اد ميي افراد براي کار قلمدسازآمادهاي هر کشور مانند یک نهاد، مسئول فني و حرفه آموزشنظام  طورمعمولبه

و  کارشدههاي مختلف تحصیلي است تا بتوانند وارد بازار در رشته کاردانياي تربیت هاي دانشگاه فني و حرفهیکي از رسالت

دوره  در ادامه رشته مکانیک خودرو ره کارداني پیوسته مکانیک خودرونمایند. دو تأمینو خدمات را  صنعتهاي نیاز بخش

هاي فني بوده تا بتوانند مشاغل مرتبط در کاردانيشده و هدف از آن تربیت ینتدواي متوسطه شاخه فني و حرفه آموزشدوم 

را نیز مایل به شرکت در دوره هاي باالتر مادگي اولیه براي کساني که تآعالوه بر آن  وحوزه مکانیک خودرو را احراز کنند 

 شده است.ینتدواي ي فني و حرفههاآموزشدارند ایجاد کند. این دوره بر اساس چارچوب 

 

 تعریف -1-2
هاي مربوطه با درکي کاربردي از اصول نظري ها و تکنیکداراي مهارت ،فناورياي تخصصي از فردي است در زمینه کاردان

نماید که از مي و دانش نظري و مهارت عملي را به نحوي کسب کندميمهندسان برقرار  و که ارتباط بین کارگران ماهر مرتبط

مهندسان است و از سوي دیگر داراي ماهیت علمي بیشتر از دانش  موردنیاز هايمهارتتر از یک سو داراي ماهیت عملي

 آورد.کارگران ماهر و پیشه وران را بدست مي موردنیاز)نظري( 

باالتر از  ،يکاردانسطح باشد و فراگیران را به یک بعد از دوره دوم متوسطه مي دوره اي کاردانو تربیت  آموزشهاي دوره

 دهد.اي مرتبط ارتقاء ميدوره دوم متوسطه و با درجه یا گواهینامه

است به معناي: تمام صنایع مرتبط با خودرو شامل صنایع تولید مانند  Automotive industryصنایع خودرو برگردان کلمه 

بعالوه تمام مجموعه خدمات  .باشدميو صنایع تولید نهایي محصول  وعه سازيصنایع مجم ،هاي قطعات تولیدکنندهصنایع 

لوازم جانبي و یا خدمات خاص  ارائههاي شخصي و مراکز  عاملیت ها و تعمیرگاه ،هاي مجاز پس از خودرو مانند تعمیرگاه

 هايبخشو یا  ات پس از فروشمکانیک خودرو فردي است که در حوزه خدم کاردان خودرویي نیز در این دسته قرار دارند.

 تواند شاغل به کار شود.کارآفرین مي صورتبهیا  ومختلف صنایع تولیدي در حوزه خودر
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 هدف -1-3
توسعه سرمایه انساني دانش کار، شکوفایي استعدادها و  گسترشمنظور به ماهر کاردانتربیت  عالي در سطح آموزشارائه 

فراگیران و مرتبط با رشته تحصیلي  کاربازار  یازاي از مشاغل موردنافراد براي تصدي مجموعه يتوانمندسازکشور از طریق 

 است.

تدوین  ،ي مختلفواحدهایاز موردنتربیت نیروي انساني ماهر  با هدفمکانیک خودرو  کارداني پیوستهبرنامه درسي دوره 

 یند:نمانقشیفاي ا یرزهاي گردیده است که بتواند در زمینه

 خدمات پس از فروش خودرو توسعهرساني و  به روز -

 فرهنگ مناسب ارائهنگهداري و تعمیرات از طریق  ،کاهش هزینه هاي سرویس -

 نوین تولید فرایندهاينیروهاي آشنا به  هاي تولید محصوالت از طریق بکار گیريینههزکاهش  -

 الت در هنگام کارآینماشي باال، دقت و ایمني وربهرهارتقاء فرهنگ کار با  -

 مکانیزه و پیشرفته هايروش بهسنتي  هايروشتسریع در تغییر  -

 ایجاد تفکر اقتصاد مهندسي -

 ايحرفهگسترش اخالق  -

 

 ضرورت و تیاهم -1-4
روند تولید در پیشرفت اقتصادي و توسعه، نیاز شدیدي به سطح شغلي کاردان فني  تأثیربا توجه به مقوله صنعتي شدن و 

تواند ایفاي نقش کند و به دلیل يمي خوببهشود. جهت ارتباط سطح شغلي کارگري با سطوح مهندسي، این شغل يماحساس 

 یرگذار خواهد بود.تأثمیت تولید بهبود کیفیت و افزایش ک درروندبه نحوي مطلوب  ،تسلط در مهارت و داشتن زمینه علمي

عهده سرپرستي هاي تئوري و عملي از لذا هدف این برنامه تربیت کاردان فني در مکانیک خودرو است که با استفاده از آموزه

 تولیدکنندههاي س از فروش و سرپرستي خطوط تولید و یا کنترل کیفیت در مجموعههاي خدمات پمختلف واحد هايبخش

وداشتغالي و بوده است تا فراگیر بتواند به سطوح خ مدنظرفني، تفکر طراحي نیز  هايمهارتدوین برنامه عالوه بر برآید. در ت

 کارآفریني نائل گردد.

صنعت خودرو یکي از صنایع مادر در کشورهاي صنعتي بوده و درصد باالیي از اشتغال و تولید ناخالص داخلي در جوامع 

به کار گرفته شده در  فناوريارتقا سطح  وبه رشد فزاینده استفاده از خودر با توجهصنعتي را به خود اختصاص داده است. 

زم جهت تولید و خدمات پس از فروش خودرو ضرورتي اجتناب ناپذیر نیروي انساني ال تأمینخودروهاي نوین ضرورت 

 .باشدمي

 آموزشتربیت نیروي انساني در سطح کاردان تدوین گردیده است تا با  منظوربهمکانیک خودرو  کارداني پیوستهبرنامه درسي 

 شود. برطرفو تربیت این کاردان، ضعف و کمبود نیروي انساني در این سطح 
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 التحصیالننقش و توانایي فارغ -1-5

 داراي مدیریت و سرپرستي کار و کیفیت براي کنترل فرآیند تولید و شناسایي نقاط قوت و ضعف تولید -

 وکارکسبي منابع الزم در ایجاد ریکارگبهکارآفریني و قابلیت مدیریت در شناسایي و  -

 مختلف واحد هاي خدمات پس از فروش هايبخش سرپرستي -

 تعمیرات مکانیک خودرو هاياندازي و اجراي فني کارگاهراه -

 و مجموعه ساز خودرو تولیدکنندهیند تولید در کارگاه ها و کارخانه هاي آبخشي از فر يسرپرست -

 

 مشاغل قابل احراز -1-6

 بنزیني يخودروها تعمیرکار -

 سواري دیزل يخودروها تعمیرکار -

 هیبریدي يخودروها کارتعمیر -

 سوز گاز يخودروها تعمیرکار -

 سنگین نیمه دیزل يخودروها تعمیرکار -

 خودرو و کنترل هدایت هاي سیستم تعمیرکار -

 فعال نیمه و فعال تعلیق هاي سیستم تعمیرکار -

 خودرو و الکتریکي الکترونیکي هاي سیستم تعمیرکار -

 سواري و دیزل بنزیني هاي موتور تعمیرکار -

 سوز دوگانه بنزیني، هاي موتور رساني سوخت هاي سیستم تعمیرکار -

 سنگین نیمه و سواري دیزل هاي موتور رساني سوخت هاي سیستم تعمیرکار -

 سواري خودروهاي اتوماتیک قدرت انتقال هاي سیستم هاي سیستم تعمیرکار -

 خودرو مطبوع تهویه هاي سیستم تعمیرکار -

 خودرو ایمني هاي سیستم تعمیرکار -

 تعمیرگاه فني سرپرست -

 فروش از پس خدمات سرپرست -

 سایر مشاغل

 يخودروها قدرت انتقال سیستم تعمیرکار قایق محرکه نیروي تعمیرکار خودرو سوز گاز سیستم بازرس

 الکتریکي

 کارشناس پذیرش خودرو در تعمیرگاه کنترل کیفیت سرپرست بخش تعمیرکار موتور هاي برقي خودرو

 هواپیما و هلي کوپتر کاردان کوپتر هلي و هواپیما کاردان مدرس دوره هاي فني خودرو

  کاردان مکانیک واحد هاي صنعتي بازرس امور ایمني و سایل نقلیه

  خودرو معاینه مرکز کاردان تجهیزات دوار واحدهاي صنعتي کاردان
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 طول دوره و شکل نظام -1-7
 يتابستان دوره کی و يلیتحص مسالین 2 از مرکب يلیتحص سال هر و است سال 2 يکاردان دوره لیتحص مجاز مدت حداکثر

 امتحانات هفته کی و آموزش هفته 6 شامل يتابستان دوره و يانیپا امتحانات هفته دو و آموزش هفته 16 شامل مسالین هر و

 در ساعت 16 معادل ينظر درس واحد هر و است يدرس واحد اسیمق براساس يعمل و ينظر دروس. است دوره انیپا

 درس واحد هر مسال،ین در ساعت 48 حداکثر و ساعت 32 معادل حداقل يشگاهیآزما و يعمل درس واحد هر مسال،ین

 مسالین در ساعت 121 معادل يکارآموز واحد هر و مسالین در ساعت 64 حداکثر و ساعت 48 معادل حداقل يکارگاه

 .باشدمي

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 اي و کاردانش مرتبطهاي فني و حرفهدانش آموختگان هنرستان –الف 

 وروديقبولي در آزمون  –

 شرایط عمومي دارا بودن -

 

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

 مالحظات درصد مجاز درصد )برحسب ساعت( تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس

  45تا  25 41 832 52 نظري

  75تا  55 61 1232 21 عملي

  111 111 2164 72 جمع

 

 

 (واحد تعداد برحسب) درس نوع -1-11

 نوع درس
 تعداد واحد

 موردنظرتعداد واحد برنامه درسي 
 حداکثر حداقل

 13 13 13 عمومي

 2 4 2 عمومي مهارت

 9 11 5 پایه

 42 47 42 تخصصي 

 6 8 6 اختیاري 

 72 72 68 جمع

 



 

 11 

 

 
 

 
 
 

 دروس عناوین: فصل دوم -2
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 کارداني پیوسته رشته مکانیک خودرو دوره عمومي جدول دروس مهارت -2-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   48 32 16 2 حرفه در اقتصاد 1

   48 32 16 2 ارائه مهارت و تحقیق روش 2

   32 1 32 2 هاي مسئله یابي وتصمیم گیريمهارت  3

 زیستمحیط از صیانت و بهداشت 4

 
2 32 1 32   

   - - - 2 جمع

 واحد از دروس فوق الزامي است. 2*گذراندن 

 

 دوره کارداني پیوسته رشته مکانیک خودروجدول دروس عمومي  -2-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

   48 1 48 3 خارجيزبان  2

   32 1 32 2 "مباني نظري اسالم "يیک درس از گروه درس 3

   32 1 32 2 "اسالمياخالق  "ي یک درس از گروه درس 4

   32 32 1 1 بدنيتربیت 5

   32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 6

   224 32 192 13 جمع
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 مکانیک خودرورشته  کارداني پیوسته دورهپایه  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 2ریاضي عمومي  2

 1ریاضي عمومي   32 1 32 2 یزیک مکانیکف 3

 1ریاضي عمومي   32 1 32 2 فیزیک حرارت 4

   144 1 144 9 جمع

 

 

 رشته مکانیک خودرو کارداني پیوستهدوره  تخصصيجدول دروس  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازیشپ

 جمع عملي نظري

  فیزیک مکانیک 48 1 48 3 استاتیک 1

  استاتیک 32 1 32 2 مقاومت مصالح 2

   64 32 32 3 و آزمایشگاههیدرولیک و نیوماتیک  3

  فیزیک حرارت 32 1 32 2 ترمودینامیک 4

  زبان خارجي 32 1 32 2 فنيزبان  5

  1ریاضي عمومي  32 1 32 2 مکانیک سیاالت 6

   64 48 16 2 کار آفریني 7

   81 64 16 2 مباني برق و الکترونیک و کارگاه 8

 81 64 16 2 کارگاهو والکترونیک کاربردي خودر 11

مباني برق و 

الکترونیک و 

 کارگاه

 

 81 64 16 2 کارگاه ووشبکه هاي ارتباطي خودر 11

الکترونیک 

 وکاربردي خودر

 کارگاهو

 

   32 1 32 2 سوخت رساني موتورهاي احتراقي 12

13 
کارگاه سوخت رساني موتورهاي 

 ايجرقهاحتراق 
1 1 64 64  

سوخت رساني 

موتورهاي 



 

 14 

 

 احتراقي

14 
موتورهاي کارگاه سوخت رساني 

 احتراق تراکمي
1 1 64 64  

سوخت رساني 

موتورهاي 

 احتراقي

  32 1 32 2 خودرو انتقال قدرت 15

هیدرولیک و 

و نیوماتیک 

 آزمایشگاه

 1 خودرو کارگاه انتقال قدرت 16

AMT-DCT 
1 1 64 64  

 انتقال قدرت

 خودرو

 2 کارگاه انتقال قدرت خودرو 17

AT-CVT 
1 1 64 64 

انتقال قدرت 

 خودرو
 

18 

 

 خودرو سیستم هاي ایمني و رفاهي 

 

2 32 1 32 

الکترونیک 

 وکاربردي خودر

 کارگاه

 

19 
 کارگاه سیستم هاي ایمني و رفاهي

 خودرو

 

1 1 64 64  

سیستم هاي 

 ایمني و رفاهي

 خودرو

  32 1 32 2 خودرو و کنترلسیستم هاي هدایت  21

هیدرولیک و 

وماتیک و نی

 آزمایشگاه

21 
 و کنترلسیستم هاي هدایت  کارگاه

 خودرو
2 1 96 96  

سیستم هاي 

و هدایت 

 خودرو کنترل

  ترمودینامیک 32 1 32 2 نیروي محرکه خودرو 22

  64 64 1 1 نیروي محرکه خودروکارگاه  23
نیروي محرکه  

 خودرو

 241 241 1 2 کارآموزي 24
گذراندن دو سوم 

 واحدها
 

   1424 992 432 42 جمع
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 رشته مکانیک خودرو کارداني پیوسته دوره اختیاري دروس جدول -3-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیاز هم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

  مقاومت مصالح 32 1 32 2 طراحي اجزا ماشین 1

   64 48 16 2 کنترل کیفیت قطعات خودرو 2

   32 1 32 2 مدیریت تعمیرگاه 3

   64 48 16 2 ي دقیق و آزمایشگاهگیراندازه 4

   64 48 16 2 رایانهبا  کشينقشه 5

   81 64 16 2 جوشکاري 6

   81 64 16 2 ابزارماشین 7

   - - - 6 جمع

 است.واحد از دروس فوق الزامي  6 گذراندن* 
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 مکانیک خودرورشته  کارداني پیوستهدوره  ترم بندي پیشنهادي دروسجدول -3-6
 نیمسال اول -3-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیاز هم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 1ریاضي عمومي  1

 1ریاضي عمومي   32 1 32 2 فیزیک مکانیک 2

 1ریاضي عمومي   32 1 32 2 فیزیک حرارت 3

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 4

5 
 اخالق " يدرس از گروه درسیک 

 "ياسالم

2 32 1 32 
  

   32 1 32 2 ساني موتورهاي احتراقيسوخت ر 6

7 
 کارگاه سوخت رساني موتورهاي احتراق

 ايجرقه
1 1 64 64  

ساني سوخت ر

موتورهاي 

 احتراقي

8 
کارگاه سوخت رساني موتورهاي احتراق 

 تراکمي
1 1 64 64  

ساني سوخت ر

موتورهاي 

 احتراقي

   81 64 16 2 مباني برق و الکترونیک و کارگاه 9

   - - - 18 جمع
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 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیاز هم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

  1ریاضي عمومي  32 1 32 2 2ریاضي عمومي  1

  فیزیک مکانیک 48 1 48 3 استاتیک 2

   48 1 48 3 زبان خارجي 3

   64 32 32 3 ماتیک و آزمایشگاهوو نی هیدرولیک 4

 81 64 16 2 کارگاه والکترونیک کاربردي خودر 5

مباني برق و 

الکترونیک و 

 کارگاه

 

  32 1 32 2 انتقال قدرت خودرو 6
هیدرولیک و 

وماتیک و نی

 آزمایشگاه

 1انتقال قدرت خودرو  کارگاه 7

AMT-DCT 
1 1 64 64  

قدرت انتقال 

 خودرو

   - - - 2 درس اختیاري 8

   - - - 18 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیاز هم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

  استاتیک 32 1 32 2 مقاومت مصالح 1

  زبان خارجي 32 1 32 2 فنيزبان  2

  حرارتفیزیک  32 1 32 2 ترمودینامیک 3

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 4

 32 1 32 2 سیستم هاي ایمني و رفاهي 5
الکترونیک کاربردي 

 کارگاه وخودر
 

6 
 کارگاه سیستم هاي ایمني و رفاهي

 خودرو
1 1 64 64  

سیستم هاي 

ایمني و 

 رفاهي

  32  32 2 خودرو و کنترلسیستم هاي هدایت  7

هیدرولیک و 

وماتیک و نی

 آزمایشگاه

8 
سیستم هاي هدایت و کنترل کارگاه 

 خودرو
2 1 96 96  

سیستم هاي 

و هدایت 

 کنترل

 خودرو

-AT 2کارگاه انتقال قدرت خودرو  9

CVT 
1 1 64 64 

انتقال قدرت 

 خودرو
 

   - - - 2 درس اختیاري 11

  - - - - 18 جمع
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 نیمسال چهارم -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیاز هم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

  1ریاضي عمومي  32 1 32 2 مکانیک سیاالت 1

  ترمو دینامیک 32 1 32 2 نیروي محرکه خودرو 2

 64 64 1 1 نیروي محرکه خودروکارگاه  3

نیروي  

محرکه 

 خودرو

 81 64 16 2 کارگاه وشبکه هاي ارتباطي خودر 4

الکترونیک 

 ووکاربردي خودر

 کارگاه

 

   64 48 16 2 کارآفریني 5

6 
مباني نظري " يیک درس از گروه درس

 "اسالم
2 32 1 32 

 
 

   - - - 2 عمومي مهارتدرس  7

   32 32 1 1 تربیت بدني 8

 241 241 1 2 کارآموزي 9
گذراندن دو سوم 

 ي درسيواحدها
 

   - - - 2 اختیاريدرس  11

      18 جمع
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 سرفصل دروس: فصل سوم -3
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 1ریاضي عمومي درس  -3-1
 نوع درس: پایه

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

 مفاهیم ریاضیات عمومي با رویکرد کاربردي  آموزش هدف کلي:

 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 و پیوستگي: یادآوري مفهوم حد، حد در یک نقطهه، حهد چه  و راسهت)درحدتابع 

,صور مهبهم )نهایت، چندضابطه اي(، حدود بي 


0
0

( درحهدتوابع گویهاو پیوسهتگي در 

 طهیک نق

7 
- 

3 

مشتق: تعریف مشتق، مشتق یک تابع به کمک تعریف مشتق، تعبیهر فیزیکهي و هندسهي 

هاي مشتق توابع مختلف )جبهري، مثلثهاتي، کسهري، نمهایي، لگهاریتمي و مشتق، فرمول

 معکوس مثلثاتي(، مشتق ضمني و پارامتري و مشتق مراتب باالتر

9 

- 

4 

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

 (جدول تغییرات توابع، رسم توابع ساده، استفاده ازقضیه هوپیتال براي رفع ابهام حاالت 

, 


0
0

( مفهوم دیفرانسیل و محاسبه مقادیر تقریبي با استفاده از دیفرانسیل و بسط تیلور  

 و مک لورن برخي توابع خاص

9 

- 

5 
-ههاي انتگهرالگیهري، روشهاي ساده انتگرالانتگرال: تابع اولیه، انتگرال نامعین، فرمول

 و انتگرال معین (جزء و تجزیه به کسرهاي سادهگیري )تغییر متغیر، جزءبه
12 

- 

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

7 
باریشه 2اعدادمختلط،اعمال جبري برروي  انها وحل معادله درجهاعدادمختلط:تعریف 

 هاي مختلط
3 

 

 - 48 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 گیري و محاسبه سطح زیر منحنيپذیري و شایستگي حل مسئله، انجام محاسبات کاربردي شامل مشتق، انتگرالمسئولیت

 

 

 عملي نظري 

 - 3 تعداد واحد

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 امید کومش  اله اکرم فرج 1ریاضي عمومي 

 1396 پیک آذرسحر  غالم رضا رحیم لو ریاضي عمومي 

 1382 خالدین  سید عبداهلل موسوي ریاضیات عمومي

 1395 آهنگ قلم  محمدعلي کرایه چیان 1ریاضیات عمومي 

 

 

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

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

 کارشناسي ارشد ریاضي و باالتر

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وسایل و امکانات معمول موردنیاز کالس نظري

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) وش تدریس و ارائه درسر

 (.مطالعه موردي و

 اي، تمرین و تکرار با رویکرد افزایش انگیزه، خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشته جوشکاري سخنراني، مباحثه

 

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

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

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

 ، خود سنجي و...تحقیقات

 هاي کتبيتکالیف کالسي و آزمون هاي شفاهي،پرسش

 

 

 

 

 

 



 

 23 

 

 2ریاضي عموميدرس  -3-2
 نوع درس: پایه 

 1نیاز: ریاضي عمومي پیش

 -هم نیاز:

و مشتقات جزئي، معادله دیفرانسیل و انتگرال ها و حل دستگاه معادالت خطي، توابع چند متغیره با ماتریس آشنایي هدف کلي:

 دوگانه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 بردارها و معادالت خط و صفحه:

معادله خط در  -هاآنضرب داخلي و ضرب خارجي و کاربردهاي  -بردار در صفحه و فضا

 و معادله صفحهفضاي سه بعدي 

6 - 

 - 3 معرفي معادله استوانه ها و رویه هاي درجه دوم –معرفي فضاي مختصات  2

3 

 توابع چند متغیره

محاسبه دیفرانسیل کامل  -قاعده زنجیره اي  – جزئيهاي  مشتق –معرفي توابع چند متغیره 

 یک تابع دو متغیره

6 - 

5 
 مختصات قطبي:

 رسم معادالت ساده قطبي –روابط بین مختصات قطبي و دکارتي  -معرفي مختصات قطبي
4 - 

6 

 انتگرال دوگانه:

در  دوگانهانتگرال  -گیري توصیف ناحیه انتگرال –آن  هايویژگيمعرفي انتگرال دوگانه 

 کاربرد آن در محاسبه سطح و جرم –مختصات قطبي 

8 - 

7 

 دوم: معادله دیفرانسیل مرتبه اول و

 مرتبه و درجه معادله دیفرانسیل –تعریف معادله دیفرانسیل 

معادله دیفرانسیل  -کامل  –معادله دیفرانسیل مرتبه یک )معادله دیفرانسیل تفکیک پذیر 

 (خطي

 معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطي همگن

5 - 

 - 32 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
و انتگرال دوگانه در مختصات  جزئيتوابع چند متغیره را درک و محاسبه مشتق هاي  ، درکدستگاه هاي معادالت خطي حل

 دکارتي و قطبي

 عملي نظري 

 - 2 واحدتعداد 

 - 32 ساعتتعداد 
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 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 نشر هستان  حافظي نسب -دانشمند ریاضیات کاربردي

 ریاضیات کاربردي

مهدي  -هادي محمدي

-رضا حسن زاده -رمضاني

 شاه رضایيمحسن 

 1388 انتشارات دانشگاه تفرش -نشر شار 

  نشر آهنگ  محمدعلي کرایه چیان 2ریاضي عمومي 

ریاضیات کاربردي و 

 معادالت دیفرانسیل

محمود مشعلي  -جواد کاظمي

 تیمور مرادي -فیروزي
 1384 کانون پژوهش 

دیفرانسیل و حساب 

انتگرال و هندسه 

 تحلیلي

 جلد دوم()

 جرج ب. توماس

 راس فیني

مهدي بهزاد، 

سیامک کاظمي، 

 علي کافي

 1376 مرکز نشر دانشگاهي

 

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

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 ارشد و دکتراي ریاضي کارشناسي
 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 یک کالس نظري موردنیازوسایل و امکانات 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 ي تحصیلي دانشجورویکرد افزایش انگیزه، خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشتهاي، تمرین و تکرار با روش تدریس مباحثه

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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

 کتبي هايآزمونشفاهي، تکالیف کالسي و  هايپرسش

 



 

 25 

 

 فیزیک مکانیکدرس  -3-3

 پایه نوع درس:

 -:نیازپیش

 1ریاضي عمومي  نیاز:هم

 دانشجویان با مفاهیم و اصول فیزیک مقدماتي آشنایي :هدف کلي درس

 و رئوس مطالب آموزشيسرفصل  –الف 

 سرفصل و ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 -چندضلعي روش -تحلیلي روش) بردارها برآیند تعیین - برداري جبر - ها کمیت توصیف

 (االضالع متوازي روش
4 - 

 - 2 خطي شتاب -ايلحظه و متوسط خطي هايسرعت - جایيجابه - خطي حرکت سینماتیک 2

 - 2 حرکت در راستاي قائم -حرکت مستقیم الخط افقي با سرعت ثابت و شتاب ثابت  3

 - 4 مکانیکيقوانین نیوتن و انواع نیروهاي  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 در یک بعد 7

 - 4 سینماتیک دوراني -دوران و متغیرهاي دوراني  8

 - 3 گشتاور ماند )ممان اینرسي( –گشتاور  9

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

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 

 

 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مباني فیزیک مکانیک و گرما

 جلد اول

 دیوید هالیدي

 رابرت رزنیک

 یرل واکر

 خوش بین محمدرضا

 خوش نظر
 1386 انتشارات نیاز دانش

 فیزیک دانشگاهي

 جلد اول

 فرانسیس سرز

 مارک زیما نسکي

 هیو یانگ

 فضل اهلل فروتن
 علوم دانشگاهي

 
1372 

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

 

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

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 یا دکتراي فیزیک لیسانسفوق

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 ملزومات یک کالس درس ودانشج 31کالس درس با ظرفیت 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

 مباحثه، تکرار و تمرین

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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

 له و آزمون هاي کتبيئشفاهي، حل مس هايپرسش
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 فیزیک حرارتدرس  -3-4
 هیپا نوع درس:

 :نیازپیش

 1ریاضي عمومي نیاز: هم

 فیزیک حرارت در جهت تحلیل رفتارهاي گرمایي و حرارتي و اصولدانشجویان با مفاهیم  آشنایي :هدف کلي درس

 و رئوس مطالب آموزشيسرفصل  –الف 

 محتواسرفصل و ریز  ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 قانون ارشمیدس -قانون پاسکال  -فشار  –چگالي  1

2 
قانون صفرم  –( نیکلو ، فارنهایت،گرادسانتيمقیاس دمایي ) -دماسنج ها  -دما 

 ترمودینامیک
3 - 

 - 3 اصول تعادل گرمایي -ظرفیت گرمایي  -گرما  3

4 
 آثار گرما:

 انبساط مایعات و گازها -حجمي( سطحي، )طولي، انبساط جامدات
4 - 

5 
 تغییر حالت ماده:

 میعان -انجماد -تبخیر )گرماي نهان تبخیر(  -ذوب )گرماي نهان ذوب( 
4 - 

6 
 -همرفت  –رسانش )گرادیان گرمایي، مقاومت گرمایي(  -انتقال گرما )جریان گرمایي( 

 تابش )قانون استفان بولتزمن(
4 - 

7 
 -گاز کامل )قانون بویل ماریوت، شارل گیلوساک( -حالت و متغیرهاي حالت  معادله

 P-Tو  P-V نمودارهاي
4 - 

8 
 –انرژي داخلي گاز کامل  -انواع فرایندها  -انرژي داخلي  -کار در تغییر حجم 

 فشارثابتظرفیت گرمایي ویژه در حجم ثابت و  -فرایند بي دررو گاز کامل 
4 - 

 - 4 ترمودینامیک )آنتروپي(قوانین و اصول  9

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 

 

 عملي نظري 

 - 2 واحدتعداد 

 - 32 ساعتتعداد 
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 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مباني فیزیک مکانیک و گرما

 جلد اول

 دیوید هالیدي

 رابرت رزنیک

 یرل واگر

خوش بین محمدرضا 

 خوش نظر
 1386 انتشارات نیازدانش

 فیزیک دانشگاهي

 و گرما( امواج )شاره ها،

-آلوین هودسون

 رکس نلسون

محمد حسن عالمت 

 ساز، احمد شیراني
 1389 نشر دانشگاه اصفهان

 1394 انتشارات فاطمي مهران اخباریفر فرانک ج. بلت فیزیک پایه جلد اول

 

 (یادگیري مطلوب درسشرایط آموزشي و )استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 یا دکتراي فیزیک لیسانسفوق

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 ملزومات یک کالس درس ودانشج 31کالس درس با ظرفیت 

 

اي، پژوهشي، گروهي، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمرین و تکرار،  اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 مباحثه، تکرار و تمرین

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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

 شفاهي، حل مسئله و آزمون هاي کتبي هايپرسش
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 استاتیکدرس  -3-5
 تخصصي نوع درس: 

 : فیزیک مکانیکنیازپیش

 -نیاز:هم

مقادیر و جهت نیروها و تعیین اثرهاي  مکانیکي در حال سکون و تعیین هايسیستمشناسایي نیروهاي وارده بر  هدف کلي:

 هاآن غیرمستقیممستقیم و 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 و ریز محتوا سرفصل ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

المللي رایج بین هايسیستمقوانین علم مکانیک، واحدهاي جرم، طول، زمان و نیرو در 

(MKS) ( و منسوخ شدهCGS ،آمریکایي، انگلیسي ،)ها و قانون سینوس یادآوري

 در یک راستا تصویربردارها در یک مثلث و کسینوس

2 - 

2 

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

مختصات دو بعدي هاي برداري و اسکالر یک بردار در دستگاه  ( و سه بعدي )قائم(، مولفهقائم

هاي کسینوسو سه راستاي محورهاي متعامد، بردار واحد، اندازه بردار،  غیر قائمقائم و 

 بردار در دستگاه مختصات سه بعدي کارتزین و ضرب داخلي و خارجي بردارهاهادي یک 

4 - 

3 

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

ارزي نیروها )تبدیل هم هايسیستمدر دستگاه مختصات کارتزین، زوج نیرو، گشتاور زوج نیرو، 

 (برعکسکوپل و -نیرو به نیرو

5 - 

4 

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

تعادل  نقطه(، )نیروهاي هم راستا، متقارب در یک نقطه، موازي هم و متقاطع در بیش از یک

بعدي سهبعدي، تعادل هاي سهگاهمعین و نامعین استاتیکي در حالت دو بعدي، شناسایي انواع تکیه

 نقطه، نیروهاي همرس در یک محور، موازي هم و حالت کلي( وهمرس در یک  )نیروهاي

 تعادل معین و نامعین استاتیکي در حالت سه بعدي

9 - 

5 

تحلیل  هايروش خرپاها، تعریف عضو دو نیرویي، اي و فضایي و کاربردخرپاهاي صفحه

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

 هاآنخاص  هايویژگينیروي صفر در خرپا، معرفي چند نوع از انواع پرکاربرد خرپاها 

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

6 - 

6 
واحد مربوط به هر  وشدت توزیع نیر نیروهاي توزیعي و انواع آن )خطي، سطحي و حجمي(،

بار نیروي توزیعي و موقعیت مرکز  برآیندنحوه محاسبه  ها، قضیه وارینیون،از انواع توزیع کدام
6 - 

 عملي نظري 

 - 3 تعداد واحد
 - 48 تعداد ساعت



 

 31 

 

موقعیت ، مرکز جرم و شدهتوزیع)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 مرکز 

 و پیوسته(

7 

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

 غیر اي، گسترده یکنواخت، گسترده، انواع بارگذاري عرضي )نقطههاآنهر کدام( در 

در مقطع تیر براساس روش  برشي و گشتاور خمشي (، نیروي محوري ویکنواخت و مرکب

 مقطع

6 - 

8 

انواع اصطکاک )داخلي، سیال و خشک( و اصطکاک غلتشي و لغزشي و موارد کاربردي هر کدام 

 هاي مختلفدر صنعت، زاویه اصطکاک لغزشي و غلتشي و بررسي اصطکاک در حالت

ضریب اصطکاک بین مواد مختلف )فلز با فلز، عد از حرکت(، حرکت )قبل از حرکت و ب

 هاتسمهها و چرخ ها، دیسکفلز با چوب و ...(، کاربردهاي اصطکاک خشک در پیچ

6 - 

9 

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

، قضیه zمحور  گشتاور قطبي سطح حول، yو  xسطوح گسسته و مرکب حول محورهاي 

 چرخش سطحانتقال محورها و شعاع 

4 - 

 - 48 جمع

 

 تخصصي مورد انتظار عمومي و هايمهارت -ب
 :مهارت هاي

هاي  در هر راستا، محاسبه مولفه تصویربردارمختلف به هم محاسبه  هايسیستمتبدیل واحدهاي نیرو، جرم، طول در  -

و  باهمناشي از ترکیب چندین بردار  برآیند، محاسبه بردار غیر قائمبرداري ناشي از تجزیه یک بردار در دو راستاي قائم و 

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

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

 هايسیستمگشتاورهاي مجهول، تعیین اندازه و نوع نیروي داخلي هر کدام از اعضاي خرپاها، تعیین مرکز جرم و مرکز بار در 

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

گشتاور  هاي اصطکاکي، محاسبههاي تحت بار محوري، محاسبه گشتاور انتقالي توسط دیسکبراي باز و بسته کردن پیچ

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

 حل مسئله -
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)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 
 

John Wiley & 

Sons، Inc. 
1996 

 استاتیک
ابراهیم واحدیان و فرشید 

 واحدیان
 1391 علوم دانشگاهي 

 (یادگیري مطلوب درسشرایط آموزشي و )استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 مدرک تحصیلي: دکتري مهندسي مکانیک/ کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک

 مرتبه علمي: استادیار/ مربي

 سال 2سوابق تدریس: حداقل 

 باشد.سوابق تجربي: الویت با افراد فعال در عرصه صنعت مي

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس استاتیک

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

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

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،مباحثهسخنراني، ) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 اي، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارزيساهاي 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 شفاهي، تکالیف و آزمون کتبيپرسش
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 مقاومت مصالحدرس  -3-6

 تخصصي نوع درس: 

 : استاتیکنیازپیش

 -نیاز: هم

 هاآنتجزیه و تحلیل آثار بارهاي وارده بر قطعات مکانیکي تحت بارهاي استاتیکي و تعیین ابعاد هندسي  هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 سرفصل و ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

ساده،  هايسیستممفهوم مقاومت مصالح، تنش قائم، تنش برشي و کاربرد آن در حل 

در مقاطع مورب در بارگذاري محوري، تجزیه و تحلیل  ایجادشدهتنش قائم و برشي 

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

به هم مفهوم کرنش خطي، قانون هوک و منحني  هاآنآحاد متریک و سایر و تبدیل 

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

هاي حد خطي، حد سیالن باال، حد سیالن پایین، حد نهایي، کرنشي، گلویي شدن، تنش

کرنش مواد مختلف -هاي تنش(، بررسي منحنيهاآنف حد گسیختگي و تعری

کاري شده، چدن، بتن و...( و )آلومینیوم، مس، برنج، پالستیک، الستیک، فوالد سخت

هاي فاقد محدوده سیالن و تغییر تعیین تنش حد سیالن در منحني باهم هاآنمقایسه 

 آن با تنش در اعضاي تحت بار محوري طول و رابطه

7 - 

2 

ها و ضریب اطمینان، معرفي تنش لهیدگي و اهمیت مجاز و تنش نهایي در طراحيتنش 

آن در تعیین مقاطع و نحوه محاسبه تنش لهیدگي در قطعات و اتصاالت، معرفي و 

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

 هاآنان اتصال در برشي مجاز و تنش نهایي و ضریب اطمینان و راندم

7 - 

3 

نظر از  هاآنبودن و نبودن  حلقابلشناسایي انواع تیرهاي معین و نامعین و تعیین 

نامعین از درجه یک، رسم منحني نیروي محوري، برشي و  مسائل، حل استاتیکي

گشتاور خمشي در طول تیر تحت بارگذاري عرضي به روش دیفرانسیلي و محاسبه 

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

اي اصلي هنسبت پواسون، دایره مور و نحوه رسم آن در تنش دو محوره و محاسبه تنش

دار و سر فاصلهسر گیردار یکهاي یکو تنش برشي ماکزیمم و تنش حرارتي در میله

 دوسر گیردار

8 - 

 عملي نظري 

 1 2 واحد تعداد
 1 32 تعداد ساعت
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4 

پیچش و اثرات آن بر روي عضو مدور تحت پیچش، زاویه پیچش در محدوده االستیک 

هاي تحت پیچش نامعین استاتیکي از درجه یک و حل و محاسبه آن، معرفي شفت

مربوطه، معرفي تنش برشي در اعضاي مدور توپُر و توخالي و جدار نازک و  مسائل

محاسبه تنش برشي در مقاطع فوق، معرفي فنرهاي مارپیچ و محاسبه تنش برشي در 

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

 پیچش و خمشتیرهاي ساده و مرکب و تمرکز تنش در تیرهاي تحت کشش، 

11 - 

 - 32 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 :هايمهارت

 هايسیستمها در اعضاي ها و تغییر مکاندیل واحدهاي تنش به یکدیگر، توانایي محاسبه انواع تنش و تغییر طولتب -

معین و نامعین از درجه یک استاتیکي، توانایي محاسبه ابعاد پیچ، پرچ، جوش و  مسائلمکانیکي 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 

 ر و محاسبه تمرکز تنش در کشش، پیچش و خمشخالص و شعاع انحناي تی

 ايپذیري و رعایت اخالق حرفهمسئولیت - 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 مترجم مؤلف عنوان منبع
سال  ناشر

 انتشار
Mechanics of Mterials 

Third Edition 
ROY R. CRAIG  

JOHN WILEY & 

SONS 
2111 

Mechanics of Mterials 

Sixth Edition 

Ferdinand P. Beer، E. Russell 

Johnston، John T. Dewolf، 

David F. Mazurek 

 Mc Graw Hill 2112 

Mechanics of Mterials 

Second Edition 

Andrew pytel & Jaan 

Kiusalaas 
 

Publisher، Global 

Engineering: 

Christopher M. 

Shortt 

2112 

  شاپور طاحوني ایگور پوپوف()مقاومت مصالح 
موسسه انتشاراتي 

 پارس آیین
1393 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 مهندسي مکانیکهاي مختلف رشته دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد گرایش

 ايدوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهگذراندن 

 گذراندن دوره روش تدریس درس مقاومت مصالح

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 نفره 31براساس کالس 

 نفر 31با ظرفیت  ویدئو پروژکتورکالس درس معمولي مجهز به رایانه  -

 

اي، پژوهشي، گروهي، تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمرین و  اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 اي، تمرین و تکرار مباحثه سخنراني،

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) کار شده، تولید نمونهسازيهاي 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

 تکالیف، آزمون کتبي، ،هاي شفاهيپرسش
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 وماتیک و آزمایشگاهنی و هیدرولیکدرس  -3-7 
 تخصصي نوع درس: 

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

و انجام برخي محاسبات  هاآنبا اجزاي مختلف و طراحي مدارهاي هیدرولیکي و نیوماتیکي و خصوصیات  آشنایي هدف کلي:

 بعضي از اجزاي سیستم مربوط به

 مطالبسرفصل آموزشي و رئوس  -الف

 محتوا سرفصل و ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

اتوماسیون )مزایا و معایب(، موارد استفاده از اتوماسیون،  هايویژگيدانش: تعریف اتوماسیون، 

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 واندازه هايروشویسکوزیته، شناسایي واحدهاي ویسکوزیته، 

 سیال هیدرولیک( )مشخصات

2 3 

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

 ویسکوزیته

2 

جابجایي مثبت و غیرمثبت، با جریان ثابت و متغیر، اجزاي هاي هیدرولیکي )دانش: شناسایي پم 

ها، محاسبه راندمان حجمي، راندمان ها، مکانیزم کار پم و عملکرد هر کدام از اجزاي پم  مختلف

ها مانند مقادیر نشتي، راندمان هاي مربوط به ویژگي پم و راندمان کلي، بررسي منحني مکانیکي

 ها در مدارها( و عالئم استاندارد نشانگر پم و راندمان کلي انواع پم حجمي 
3 3 

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

 هاآنها با باز کردن و بستن هاي مختلف پم و 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 ا، قسمته)انواع انباره

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

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

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

 الذکر در مدارهیدرولیک، شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوق

3 3 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 32 32 ساعتتعداد 
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مهارت: شناسایي اجزاي مختلف مخزن هیدرولیک و توانایي باز کردن و بستن اجزاي مخزن، 

در مدار هیدرولیکي و شناسایي انواع  هاآنها و نحوه کار و بستن شناسایي انواع فشارسنج

 هاانباره

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 

هاي انتقال انرژي با استفاده از جداول خطوط انتقال انرژي(، تعیین قطر لوله دهندهتشکیلاجزاي 

، هاآنها و اتصاالت و خصوصیات هر کدام و موارد کاربرد هاي مربوطه، انواع لولهو منحني

ها بنديها و آبها، انبارهها و موارد کاربرد هر کدام از فیلترها، صافيساختمان، طرز کار، ویژگي

 الذکر در مداراسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوقو شن

2 3 

 گیري افت فشار در مدارمهارت: اندازه

5 

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

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

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

و موارد استفاده هایي از گستره مربوطه و مثال هايویژگيهاي هیدرولیک، نحوه عملکرد و منحني

 الذکر در مداراز هر کدام( و شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوق
11 18 

 -و دوکاره کارهیکطراحي. کار با مدارات سیلندر -کنترل عملي اصل پاسکال و برنوليمهارت: 

 مدارات هیدرو موتورها

 و فشار انیجر شیرهاي کنترل جهت، ار با مدارهاي هیدرولیکيطراحي و ک

6 

هیدرولیک، مفهوم رطوبت نسبي، ویژگي هواي  هايسیستمدانش: مفهوم نیوماتیک و تفاوت آن با 

 سازي هوا براي استفاده در مدارهاي هوا، آماده کردنخشکنیوماتیک، انواع  هايسیستمدر  مورداستفاده

 ظرفیت هاي مربوط به محاسبهنیوماتیک، کمپرسور )انواع، مکانیزم عملکرد، محاسبات و منحني

نیوماتیک، موتورهاي نیوماتیکي )ساختمان،  هايسیستمهاي توزیع هوا در کمپرسور(، انواع شبکه

(، مدارهاي نیوماتیکي )شناسایي اجزاي مدارهاي نیوماتیکي و هاآنها و موارد کاربرد عملکرد، ویژگي

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

11 18 

 و دوکاره نیوماتیکي کارهیکسیلندرهاي مهارت: طراحي و کار با مدارهاي 

 شیرهاي منطقي-کنترل جریان يرهایش شیرهاي کنترل مسیر،-

7 
هیدرولیکي و نیوماتیکي  هايسیستمدانش: ایمني و بهداشت )شناسایي موارد مربوط به ایمني کار با 

 فوق( هايسیستمو شناسایي اصول بهداشت فردي مربوط به کار با 
2 - 

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

 48 32 جمع
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 :هايمهارت

ها راندمان حجمي، شناسایي اجزاي مدارهاي هیدرولیکي و نیوماتیکي، توانایي انجام برخي محاسبات مربوط به پم  -

هیدرولیکي و  هايسیستم، توانایي انجام محاسبات مربوط به اتالف انرژي در اجزاي هاآنگیري مکانیکي و کلي و اندازه

ها و توانایي طراحي ها و ...(، انتخاب پم  مناسب براي مدار و تعیین قطر لولهراهيها، سهنیوماتیکي )لوله ها، شیرها، زانویي

 انواع مدارهاي هیدرولیکي و نیوماتیکي

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت -

 

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

هیدرولیک صنعتي )طراحي 

و  1هیدرولیک جلد  هايسیستم

2) 

حسین دالیلي و 

 احمدرضا مدینه

حسین دالیلي و 

 احمدرضا مدینه
 1381 کانون پژوهش

وماتیک )کاربرد هواي مباني نی

 فشرده در صنعت(
 گروه صنعتي

MARTONAIR 
 1376 پرتونگار فرامرز خضرایي

 1379 انتشارات فني ایران تیمور اشتري نخعي هري اِل. استوارت وماتیکهیدرولیک و نی

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

 تجربي(سوابق تحصیلي و  مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 مرتبه علمي: مربي یا استادیار رشته تحصیلي مهندسي مکانیک

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

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

 FESTOاي پیشرفته از شرکت هگواهینامه دوره

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 نفره 15براساس کالس 

، آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک با بوردهاي مجهز به انواع شیرهاي ویدئو پروژکتورکالس تئوري داراي تخته سفید 

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

مدارهاي یابي مربوط به گیري و عیباندازهها، شیرهاي سروو( و انواع وسایل ها، انبارهمدار هیدرولیک و نیوماتیک )فیلترها، صافي

 هیدرولیک و نیوماتیک

 

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

 (.مطالعه موردي و

 لعه موردياي، پژوهش، کار گروهي و مطاسخنراني، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفهپذیر، رعایت اخالق مسئولیت) 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 رفتارشده، پرسش سازيشبیه
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 ترمودینامیکدرس  -3-8
 تخصصي نوع درس: 

 فیزیک حرارت :نیازپیش

 -هم نیاز:

 و سرمایش ماده خالص، قوانین ترمودینامیک، چرخه هاي توانبا تعاریف و مفاهیم ترمودینامیک،  آشنایي هدف کلي:

 و رئوس مطالب آموزشيسرفصل  -الف

 سرفصل و ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 مقدمه، تعاریف و مفاهیم 1

 - 6 بر جدول خواص آب و مبردها تأکیدخواص ماده خالص با  2

 - 2 گازهاي ایده ال 3

 - 2 در فرایندهاي ترمودینامیکي، تعریف گرماکار  4

 - 6 جرم معیار(بسته )قانون اول ترموینامیک براي سیستم هاي  5

 - 4 حجم معیار(باز )قانون اول ترمودینامیک براي سیستم هاي  6

 - 4 قانون دوم ترمودینامیک 7

 - 4 و سردسازيمقدماتي با چرخه هاي توان  آشنایي 8

 - 32 جمع

 

  

 عملي نظري 

 - 2 واحدتعداد 

 - 32 ساعتتعداد 
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
درک مفاهیم؛ جرم معیار، حجم معیار، محیط پیوسته، فاز، حالت، خواص ترمودینامیکي، فرایند، چرخه، تعادل، فشار، دما، -

 چگالي حجم ویژه،

 ر فوق گرم، کیفیتمایع اشباع مخلوط اشباع، بخار اشباع، بخا متراکم؛ عیما ماده خالص، هايویژگي شناخت ماده خالص،-

 توانایي محاسبه خواص ترمودینامیکي مواد خالص با کمک جدول خواص، تعیین حالت، میان یابي-

 بخار-مایع  -توانایي رسم نمودارهاي تعادل فاز جامد-

 ، دما ثابت، حجم ثابتفشارثابتتحلیل فرایندهاي مهم ترمودینامیکي مواد خاص مثل  -

 معادله حالت گازهاي ایده ال و توانایي تحلیل فرایندها در جرم معیارهاي ساده حاوي گاز ایدهبا گازهاي ایده ال،  آشنایي -

  آل

 مفهوم گرما با مفهوم ریاضي کار و مفهوم ترمودینامیکي کار، آشنایي -

 ترمودینامیکي در فرایندهايتوانایي محاسبه کار  -

 در سیستم هاي ترمودینامیکي و گرمارابطه بین کار  درک مفهوم مسیري بودن کار، -

 با قانون اول ترمودینامیک آشنایي-

 قدرت تحلیل مسائل ترمودینامیکي توسط قانون اول ترمودینامیک براي سیستم هاي بسته -

 توان بکارگیري قانون اول ترمودینامیک براي سیستم ها باز -

 عملکرد ، بازده و ضریبهایخچالگرمایي و  هايماشینبا مفاهیم،  آشنایي -

 پالنک و بیان کالزیوس -درک بیان کلوین -

 بیان قانون دوم ترمودینامیک -

 درک قانون دوم ترمودینامیک توسط ماشین کارنو -

 هاآندیزل و قدرت تحلیل  وبا چرخه هاي ات آشنایي -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج

 ناشر مترجم مؤلف عنوان
سال 

 انتشار

Fundamentals of 

hermodynamics 
Ricchard E. Sonntag افضلي محمدرضا John Wiley 

&sons 
2113 

 J.P. Holman ترمودینامیک
محمدرضا مدرس 

 رضوي
 1374 آستان قدس رضوي

Thermodynamics Yunus Cengel بهرام پوستي McGraw-Hill 2111 
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 (یادگیري مطلوب درسشرایط آموزشي و )استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 مدرک تحصیلي: دکتري مهندسي مکانیک/ کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک گرایش تبدیل انرژي

 مرتبه علمي: استادیار/ مربي

 سال 2سوابق تدریس: حداقل 

 باشد.نعت ميسوابق تجربي: الویت با افراد فعال در عرصه ص

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 گذراندن دوره روش تدریس درس ترمودینامیک

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

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

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) ارائه درسروش تدریس و 

 (.مطالعه موردي و

 اي، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط انجام کار( عیب و...

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

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 کتبيهاي شفاهي، تکالیف و آزمون پرسش
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 فنيزبان درس  -3-9
 تخصصي نوع درس: 

 نیاز: زبان خارجيپیش

 -هم نیاز:

 انگلیسيترجمه متون تخصصي از زبان ي وارداتي و خودروهااستفاده از کتابچه هاي تعمیراتي  هدف کلي: هدف کلي: توانایي

 رئوس مطالبسرفصل آموزشي و  -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 ترمهمخارجي به فارسي و نکات گرامري فني  نومقدمه، اصول و چگونگي ترجمه مت 1

 - 2 نکات مهم در فن ترجمه و رعایت نکات الزم و روند انجام کار 2

 - 4 راهنماي مشتري خودرو به زبان انگلیسي ،خواندن و استخراج و درک اطالعات از بروشور 3

 - 6 به زبان انگلیسي خودروهاخواندن و استخراج و درک اطالعات از راهنماي تعمیراتي  4

5 
ها و ابزار تخصصي مرتبط با مکانیک  خواندن و استخراج و درک اطالعات از دستگاه

 خودرو به زبان انگلیسي
2 - 

 - 2 به زبان انگلیسي هاي عیب یاب اطالعات از دستگاهخواندن و استخراج و درک  6

7 
مولد قدرت به  متون ساده تخصصي شرح و عملکرد سیستم و درک خواندن و استخراج

 زبان انگلیسي
2 - 

8 
انتقال قدرت به  متون ساده تخصصي شرح و عملکرد سیستم و درک خواندن و استخراج

 زبان انگلیسي
2 - 

9 
هدایت و فرمان  متون ساده تخصصي شرح و عملکرد سیستم درکو  خواندن و استخراج

 به زبان انگلیسي
2 - 

11 
الکتریکي به زبان  متون ساده تخصصي شرح و عملکرد سیستم و درک خواندن و استخراج

 انگلیسي
2 - 

11 
سوخت و هوا  متون ساده تخصصي شرح و عملکرد سیستم و درک خواندن و استخراج

 انگلیسي رساني موتور به زبان
2 - 

 - 32 جمع

 

 عملي نظري 

 - 2 واحدتعداد 

 - 32 ساعتتعداد 
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 تخصصي مورد انتظار وعمومي  هايمهارت -ب
 :هايمهارت

استخراج ، توانایي استفاده از مکانیک خودرودر رشته  کارداني پیوستهبا کلمات التین مفاهیم آموخته شده تا دوره  آشنایي-

ها  راهنماي استفاده از ابزار ها و دستگاه ،راهنماهاي تعمیراتي ،راهنماهاي مشتري ،اطالعات تخصصي از بروشور ها

توانایي درک و استخراج مفاهیم ساده تکنولوزي خودرو از کتب  ،مکانیک خودروالتین در حیطه رشته  تخصصي خودرو به

 مرجع تخصصي

 پذیريداري و مسئولیتامانت -

 

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

     به زبان التین خودروهاراهنماي مشتري 

     به زبان التین خودروهاراهنماي تعمیرات 

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 

Principles، Diagnosis، 

and Service 

James D. 

Halderman 
 Pearson 2114 

AUTOMOTIVE 

TECHNOLOGY 

A SYSTEMS APPROACH 

Jack Erjavec  Delmar 2115 

Modern Automotive technology James E duffy  

The Goodheart-

Willcox 

Company، Inc. 

2117 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 3مهندسي مکانیک یا باالتر، مسلط به خواندن و ترجمه متون فني خودرو، آشنا با اصطالحات فني با حداقل  لیسانسفوق

 سال سابقه تدریس

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 نفر 31با ظرفیت  ویدئو پروژکتورکالس درس معمولي مجهز به رایانه 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 تمرین و تکرار ،سخنراني، روخواني، پروژه

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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

 شفاهي، پروژه، آزمون کتبي هايپرسش
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 مکانیک سیاالتدرس  -3-11
 تخصصي نوع درس:

 1ریاضي عمومي  :نیازپیش

 -هم نیاز:

 با تعاریف و مفاهیم مکانیک سیاالت، استاتیک و دینامیک سیاالت آشنایي هدف کلي:

 و رئوس مطالب آموزشيسرفصل  -الف

 سرفصل و ریز محتوا ردیف

 یادگیريزمان 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 خواص فیزیکي سیاالت یادآوري 1

 - 2 تنش در سیاالت 2

  2 سکون سیاالت 3

 - 2 تعادل مایعات تحت نیروي ثقل 4

 - 2 نیروهاي فشاري وارده بر سطوح و دریچه ها 5

 - 4 جریان در سیاالت انواع عدد رینولدز،مرزي  هیال سرعت، حیتوض ،سیاالتدینامیک  6

 - 4 بقاي جرم و معادله پیوستگي 7

 - 6 تراز هیدرولیکي خط تراز انرژي، خط ،برنولي معادله بقاي انرژي، بقاي اندازه حرکت، 8

9 
ویلیام  رابطه مودي، اگرامید دارسي ویزباخ، رابطه افت انرژي در لوله ها و اتصاالت،

 هایزن
4 - 

11 
و  توان ،راندمان افت هد مسیر، محاسبه هاي مشخصه، يمنحن سانتریفیوژ، يهاپم 

 ونیتاسیکاو ارتفاع خالص مثبت مکش،
4  

 - 32 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 درک مفاهیم کاربردي مکانیک سیاالت

 محاسبه نیروهاي وارد بر دریچه ها

 تحلیل تعادل مایعات

 شناخت انواع جریان، پروفیل سرعت و الیه مرزي

 و کاربرد معادالت پیوستگي و برنوليشناخت 

 اتصاالت ،محاسبه افت هد در مسیر هاي مستقیم

 هاآنشناخت پم  ها و منحني هاي مشخصه 

 انتخاب یک پم  سانتریفیوژ

 عملي نظري 

 - 2 واحدتعداد 

 - 32 ساعتتعداد 



 

46 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان

 بهرام پوستي Robert.w.fox سیاالت بر مکانیکمقدمه اي 
نشر کتاب 

 دانشگاهي
1393 

 1396 نوپردازان علیرضا انتظاري Irving.h.shames مکانیک سیاالت

 1394 نوپردازان علیرضا انتظاري استریتر مکانیک سیاالت

 

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

 تحصیلي و تجربي( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 مدرک تحصیلي: دکتري مهندسي مکانیک/ کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک گرایش تبدیل انرژي

 مرتبه علمي: استادیار/ مربي

 سال 2سوابق تدریس: حداقل 

 باشد.سوابق تجربي: الویت با افراد فعال در عرصه صنعت مي

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 مکانیک سیاالت گذراندن دوره روش تدریس درس

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

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

 

اي، پژوهشي، گروهي، آزمایشگاه، پروژهتمرین و تکرار، کارگاه،  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، شفاهي، هايپرسش روش سنجش و ارزشیابي

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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 شفاهي، تکالیف و آزمون کتبيپرسش
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 و کارگاهبرق و الکترونیک مباني درس  -3-11

 تخصصي نوع درس: 

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 اصول و مباني الکترونیک آموزش هدف کلي:

 و رئوس مطالب آموزشيسرفصل  -الف

 ریز محتوا سرفصل و ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 3 (یادآوري)اصول الکتریسیته  1

 8 1 اجزا مختلف الکتریکي آزمایشاستفاده از ابزار و انجام  2

3 
ها  IC -و خانواده فت ها  ترانزیستور ها –دیود ها  –انواع مقاومت ها )مباني الکترونیک 

...). 
8 1 

4 

سالمت و  هايآزمایشاجزا مختلف الکترونیکي شامل  آزمایشاستفاده از ابزار و انجام 

 -ترانزیستور ها و خانواده فت ها  –دیود ها  –ي انواع مقاومت ها گیراندازه) عملکردي

IC  ها...). 

1 16 

5 
استفاده از المان هاي الکترونیکي و خودرو )ساخت کیت هاي آزمایشي الکتریکي مرتبط با 

IC )بدون نیاز به برنامه ریزي 
 24 

6 
با برنامه هاي رایانه اي تحلیل مدار الکترونیکي و روش استفاده یک نمونه از  آشنایي

 (تحت وب –نصبي )هاي ساده رایانه اي اجراي کیت هاي الکترونیکي  سازشبیه
5 - 

7 
 افزارنرممرتبط با خودرو با  تولیدشدهساده و  کیت هاي آزمایشي افزارينرماجراي 

 سازشبیه
- 16 

 64 16 جمع

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 و تخصصي مورد انتظارعمومي  هايمهارت -ب
  و با  به صورت عملي)اجرا  ساده عمومي و مرتبط با خودرو را مدارهاي ،هاآنبا شناخت قطعات الکترونیکي و عملکرد

 و تحلیل کند (سازشبیه افزارنرماستفاده از یک 

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتغیرفني: مسئولیت هايمهارت 

 

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

 -مباني الکترونیک )جلد اول 

 ویرایش دوم(
 1392 شیخ بهایي  سید علي میر عشقي

عرضه تخصصي قطعات الکتریکي و 

 الکترونیکي

 

  
کتب  چاپ و نشر

 درسي
1396 

ساخت پروژه )برد الکترونیکي 

 دستگاه(

 

  
چاپ و نشر کتب 

 درسي
1396 

Electronic Principles Albert Malvino  Career Education 1998 

 الکترونیکي ساده مدارهايکتب مربوط به ساخت 

 

 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Albert+Malvino&search-alias=books&field-author=Albert+Malvino&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Albert+Malvino&search-alias=books&field-author=Albert+Malvino&sort=relevancerank
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 رشته مکانیک خودرو آشنا به اصول الکترونیک() -رشته برق و الکترونیک آشنا به مدارات الکترونیکي خودرو لیسانسفوق

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

ابزار مخصوص  –( ...اپ ام   -دیود –مقاومت  –انواع خازن )قطعات الکترونیکي  –جعبه ابزار عمومي الکترونیکي 

تعداد مناسب  به رایانهسایت  –انواع بورد هاي جهت ساخت کیت  –اسیلسکوپ ...(  –مولتي متر )ي الکترونیکي گیراندازه

 افزارنرمجهت اجراي 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) تدریس و ارائه درسروش 

 (.مطالعه موردي و

 موردي مطالعه تمرین و تکرار، کارگاه، اي،سخنراني، مباحثه

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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

 شده، مشاهده رفتارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط رفع عیب و...(-یابيعیب) شناسایي آزمون شفاهي، هايسشپر
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 کارگاهو والکترونیک کاربردي خودردرس  -3-12
 تخصصي نوع درس: 

 کارگاه و الکترونیک و برق مباني: نیازپیش

 -:نیازهم

 شناخت و تجزیه و تحلیل اجزا الکترونیکي بکار برده شده در خودرو با استفاده از مباني الکترونیک هدف کلي:

 و رئوس مطالب آموزشيسرفصل  -الف

 سرفصل و ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 پارازیت گیري، میکروکنترول ها،، روش هاي D/A و A/D) يمقدماتعملکرد میکروکنترلر 

 زبان هاي برنامه نویسي میکروکنترل، درایورها و ...( يمعرف
3 - 

2 
برنامه  ،اي مربوطهه هاي قابل برنامه ریزي و دستگاه شیوه هاي انتقال برنامه به میکروکنترل

 متداول میکروکنترلر ها( زبانیکبا استفاده از ) يمقدماتنویسي 
4 - 

 24 - ساده + استفاده از یک میکروکنترلر(خودرو )ساخت کیت هاي آزمایشي الکتریکي مرتبط با  3

4 

سنسور هاي مربوطه )و منحني هاي  خودروهادر  مورداستفادهانواع سنسور ها و عملگر ها 

سنسور  –ي حجم و جرم گیراندازهسنسور  –سنسورهاي نوسان و ضربه  –موقعیت 

ي گیراندازهسنسور هاي  –ي فشار گیراندازهسنسور هاي  –ي وجود و شدت نور گیراندازه

 -on-offعملگر هاي  -سنسور هاي ارتفاع سنجي –سنسور هاي موقعیت یابي  –دما 

 (...عملگر هاي تناسبي

6 

 
- 

5 
در  موجود ECUو تعویض سنسور ها و عملگر ها و عملکرد  یابيعیب ،يگیراندازه

 خودرو
- 36 

 - 2 (...فلوچارت عملکرد  –هاي خودرو )اجزا اصلي  ECUمدیریت عمومي  و اصول مباني 6

7 

 مقداردهيتعاریف ) ECUمدیریت الکترونیکي  پیکره بندي در واحد هاي و mapمفهوم 

 –تنظیمات کارخانه هاي  –مرور زمان  به mapدالیل تغییر  –تعریف قطعه  –اولیه 

 اصطالح فلش کردن ...(

1 - 

 4 - اولیه و تعریف سوییچ و پیکره بندي مدیریت موتور مقداردهي 8

 64 16 جمع

 عملي نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 64 16 ساعتتعداد 
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 مهارت هاي:

یا با برنامه  اجزا اصلي الکترونیکي کیت هاي ساده و کاربردي مرتبط به خودرو )بدون نیاز به برنامه ریزي با استفاده از -

 ریزي ساده( را بسازد

 آزمایشو  را بررسي هاآن ،مفاهیم اولیه الکترونیک انواع سنسور ها و عملگر ها موجود در خودرو را شناخته با استفاده از -

 کند یابيعیب را هاآن آزمایشکرده و با توجه به تحلیل نتایج 

 را تحلیل کند ECUواحد کنترل الکترونیکي شیوه عملکرد  MAP ازبا استفاده  -

 کند مقداردهيرا  هاآني مخلتف و خودروهااولیه در  مقداردهيبا شناخت شیوه هاي  -

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت -

 

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

کاربرد الکترونیک و تکنولوژي 

 خودروپیشرفته در 
 1391 مهاد صنعت  صیاد نصیري

BOSCH Automotive Electrics 

and Automotive Electronics 

Systems and Components، 

Networking and Hybrid_Drive 

4102 

Robert Bosch 

GmbH 
 Springer 2114 

How to Diagnose and Repair 

Automotive Electrical 

Systems 

 

Tracy Martin  Motorbooks 2115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Robert+Bosch+GmbH&search-alias=books-de-intl-us&field-author=Robert+Bosch+GmbH&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Robert+Bosch+GmbH&search-alias=books-de-intl-us&field-author=Robert+Bosch+GmbH&sort=relevancerank
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 الکترونیکي مرتبط با خودرو کارهايدر  فعالیتبا سابقه  – مکانیک یا الکترونیک لیسانسفوق

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

سیم  – انبردست -تست الم  –بکس هاي کوچک  –اچارها  شامل)ست کامل }جعبه ابزار عمومي برق و الکترونیک  5

 –مولتي متر  -عیب یاب)ي گیراندازههاي  دستگاه –مختلف ...(  درصدهايسیم لحیم با  –هویه  –سیم لخت کن  –چین 

 -سیم سیار  –چراغ گردان  –وسایل تنظیم  –جک هاي باالبر  –فالت باکس ...( {خودرو در انواع مختلف  –ترمینال باکس 

 اگزوز فن

 

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

 (.مطالعه موردي و

 تمرین و تکرار، کارگاه اي،سخنراني، مباحثه

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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) رفتارمشاهده 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 آزمون کتبي-تکالیف-رفع عیب -یابيعیب-پرسش شفاهي
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 کارگاهو وارتباطي خودرشبکه هاي درس  -3-13
 تخصصي نوع درس: 

 کارگاه والکترونیک کاربردي خودر: نیازپیش

 -:نیازهم

 و رفع عیب شبکه هاي موجود در خودرو یابيعیبتحلیل و  ،شناخت هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 سرفصل و ریز محتوا فیرد

 يریادگی زمان

 (ساعت)

 يعمل ينظر

1 

 –مالتي پلکسینگ  -توپولوژي -Node –تاریخچه )مفهوم شبکه و دلیل استفاده در خودرو 

انواع روش هاي انتقال اطالعات، وظیفه،  .(... master/slave-multi master –پروتکل 

و شماتیک(، ارتباط بین  کشيسیمنقشه هاي الکتریکي ) عملکرد، ساختمان و انواع شبکه خودرو،

 اجزاي سیستم شبکه خودرو

5 - 

2 

-CAN-keyword 2111-LIN-flexyray-most) اصلي در خودرو هايپروتکل

VAN….مدیریت منابع  ،( و هندسه و روش اتصال و شیوه انتقال داده ها در پروتکل مربوطه

 ....الکتریکي 

6 - 

 8 - (...گره ها  –کانکتور ها  -اتصاالت) با کمک نقشه بررسي شبکه روي خودرو 3

4 

 -تست عملگر -پارامتر)یي که داراي شبکه خودروهاو رفع عیب در  یابيعیبروش بررسي و 

 – تعویض قطعه -تعمیر دسته سیم و گره –بررسي قطعه  –بررسي دسته سیم  -پیکره بندي

 پیکره بندي نهایي(

4 - 

5 
( و کاربرد شبکه در حمل و نقل )مدیریت AUTONOMUSي خود ران )خودروهامقدمه بر 

 (ايشبکهترافیک 
1 - 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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6 

هاي عیب یاب  استفاده از دستگاهشبکه )ي داراي خودروهاو رفع عیب در  یابيعیببررسي و 

بررسي سیگنال هاي عملکردي با کمک دستگاه عیب  –خواندن و مقایسه پارامتر ها -مختلف 

 (...مربوط به عملگر هاي مرتبط با شبکه  هايآزمایش –یاب 

- 28 

7 

پیکره بندي و کنترل نهایي تمامي یونیت )بررسي نهایي عملکرد مدیریت هاي مختلف خودرو 

ایمني و رفاهي  -بدنه  –انتقال قدرت  -هدایت و کنترل –ي موجود در شبکه شامل موتور اه

...). 

- 28 

 64 16 جمع

 

 تخصصي مورد انتظار:عمومي یا  هايمهارت -ب
 مهارت هاي:

شبکه خودرو از طریق تحلیل عملکرد و  وواحد هاي مدیریت خودر و کنترل نهایي ، رفع عیبیابيعیببررسي ، شناخت-

 هاي الکتریکي و سینوپتیک و پیکره بندي نقشهبا استفاده از دستگاه عیب یاب 

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت -

 

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

Multiplexed Networks for Embedded 

Systems 

 

SAE  willy 2117 

Flexray and its Applications: Real Time 

Multiplexed Network 

 

Dominique 

Paret 
 Willy 2112 

BOSCH Automotive Electrics and 

Automotive Electronics Systems and 

Components، Networking and 

Hybrid_Drive 4102 

Bosch  Springer 2114 

Automotive Mechatronics: Automotive 

Networking، Driving Stability Systems، 

Electronics 

Bosch - Springer 2114 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470511770
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470511770
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Paret%2C+Dominique
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Paret%2C+Dominique
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 الکترونیکي و شبکه مرتبط با خودرو کارهايدر  فعالیتبا سابقه  – مکانیک یا الکترونیک لیسانسفوق

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 پروژکتورکالس مجهز به ویدیو 

سیم  – انبردست -تست الم  –بکس هاي کوچک  –اچارها  شامل)ست کامل }جعبه ابزار عمومي برق و الکترونیک  5

 –مولتي متر  -عیب یاب)ي گیراندازههاي  دستگاه –مختلف ...(  درصدهايسیم لحیم با  –هویه  –سیم لخت کن  –چین 

چراغ  –وسایل تنظیم  –جک هاي باالبر  –فالت باکس ...( {خودرو در انواع مختلف داراي شبکه داخلي  –ترمینال باکس 

 اگزوز فن -سیم سیار –گردان 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 تکرار و نیتمر کارگاهي، کار ،مباحثه سخنراني،

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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

 تحقیقات، خود سنجي و...هاي فعالیت

 شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط رفع عیب و...(-یابيعیب) آزمون شناسایي ،آزمون کتبي شفاهي، هايپرسش

 مشاهده رفتار
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 يسوخت رساني موتورهاي احتراق درس -3-14

 تخصصي نوع درس: 

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 شناخت و تحلیل سیستم هاي سوخت رساني موتور هاي احتراق داخلي هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ردیف
 سرفصل و ریز محتوا

 

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 سوخت و پدیده احتراق در موتورهاي احتراق داخلي 1
 هاآنقوانین زیست محیطي و روش هاي تعیین  2

 

1 - 
 - 1 سازيبهینه و روش هاي آالیندگي حاصل از احتراق 3
 - MPFI 4 سیستم هاي سوخت رساني 4
 - GDI 4 سیستم هاي سوخت رساني 5

 - 4 دوگانه سوز سیستم هاي سوخت رساني 6
 - 3 کامینز سیستم هاي سوخت رساني 7
 - 4 ریل مشترک رسانيسیستم هاي سوخت  8

 - 3 واحدي و پم انژکتور واحدي  سیستم هاي سوخت رساني 9

 - 3 ياحتراق داخل يموتورها سیستم هاي هوا رساني 11

 - 3 ياحتراق داخل يموتورها سیستم هاي گازهاي خروجي 11

 - 32 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب
 مهارت هاي:

 جایگزین هايسوختو  بنزیني، دیزل هايسوختشناخت  -

 و شیمیایيعوامل فیزیکي  تأثیر ، انواع مخلوط وو دیزلاحتراق در موتورهاي بنزیني  تحلیل پدیده -

 هاآنشناخت قوانین زیست محیطي و روش هاي تعیین  -

 سازيبهینه و روش هاي تحلیل آالیندگي حاصل از احتراق -

 واحدي و پم انژکتور واحدي  ریل مشترک، ، دوگانه سوز، کامینز،MPFI ،GDI تحلیل سیستم هاي سوخت رساني -

 مني فولد متغیر، تایمینگ متغیر سوپاپ توربو شارژ، تحلیل سیستم هاي -

 هدرز فیلتر ذرات، کاتالیست، تحلیل سیستم هاي -

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Diesel Engine Management Konrad Reif  springer-wiley 2114 

Gasoline Engine Management Konrad Reif  Springer-wiley 2115 

 1381 دانشگاه ارومیه  . شوکهاج مدیریت موتور دیزل

 

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

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 5کارشناس ارشد، کارشناس گرایش خودرو، با سابقه کار بیشتر از 

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 نفر 31با ظرفیت  ویدئو پروژکتورکالس درس معمولي مجهز به رایانه 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 .اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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

 کتبي آزمون ،فیتکال پرسش شفاهي،
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 ايجرقهکارگاه سوخت رساني موتورهاي احتراق درس  -3-15 
 تخصصي نوع درس: 

 -:نیازپیش

 سوخت رساني موتورهاي احتراقي :نیازهم

 سوز و دوگانهبنزیني  يموتورهامهارت تعمیر سیستم هاي سوخت رساني موتور هاي  کسب هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 سرفصل و ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 4 - سوز و دوگانهبنزیني  موتور هاي حاصل از احتراق يندگیآالکنترل  1

 MPFIسیستم هاي سوخت رساني  2

 
- 12 

 GDI - 16سیستم هاي سوخت رساني  3

 سیستم هاي سوخت رساني دوگانه سوز 4

 
- 16 

 8 - سوز و دوگانهبنزیني  يموتورها سیستم هاي هوا رساني 5

 8 - سوز و دوگانهبنزیني  يموتورهاسیستم هاي گازهاي خروجي  6

 64 - جمع

 

 و تخصصي مورد انتظارعمومي  هايمهارت -ب

 :هايمهارت

 هیدرولیک سیستم سوخت رساني اجزاءو  الکتریکي مدارهايحسگرها، عملگرها، سامانه مدیریتي،  و تعمیر یابيعیب -

MPFI ،GDIدوگانه سوز ، 

 مني فولد متغیر، تایمینگ متغیر سوپاپ توربو شارژ، سیستم هاي اجزاءو  حسگرها، عملگرها، مدارها و تعمیر یابيعیب -

 هدرز کاتالیست، سیستم هاي اجزاءو  و تعمیر، مدارها یابيعیب -

 و دوگانهبنزیني  يموتورهاسیستم هاي سوخت رساني موتور هاي  و تعمیر یابيعیب آن در و کاربرد DTCتحلیل کدهاي -

 کاتالیست سوز، توربو شارژ، مني فولد متغیر، تایمینگ متغیر سوپاپ،

 اياخالق حرفهداري و رعایت پذیري، امانتمسئولیت -

 

 

 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

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

ي مجهز خودروهاراهنماي تعمیرات 

به سیستم سوخت رساني احتراق 

 ايجرقه

    

 

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

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 15کارشناس ارشد، کارشناس گرایش خودرو، کاردان خبره سیستم هاي سوخت رساني با سابقه کار بیشتر از 

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 هرکدام سه عدد GDIسوخت رساني  دستگاه تست پم  و انژکتور سیستم

 چهار عددشارژ با استند  و توربو MPFI سیستم سوخت رسانيموتور مجهز به 

 چهار عددسوز با استند  دوگانه رساني به سیستم سوخت موتور مجهز

 GDI چهار عدداستند  و توربو شارژ با موتور مجهز به سیستم سوخت رساني

 مني فولد متغیر، تایمینگ متغیر سوپاپ با استند چهار عدد به سیستم موتور مجهز

 چهار عدد GDI سوخت رساني دستگاه عیب یاب سیستم

 چهار عدد MPFI دستگاه عیب یاب سیستم سوخت رساني

 سوز چهار عدد دوگانه دستگاه عیب یاب سیستم سوخت رساني

 چهار عدد اگزوز فن

 میز کارگاهي هشت عدد

 GDI يسرچهار  بو شارژمجهز به تور  ابزار مخصوص سیستم سوخت رساني

 MPFI يسرچهار  بو شارژمجهز به تور  یستم سوخت رسانيابزار مخصوص س

 سوز چهار سري دوگانه سیستم سوخت رساني ابزار مخصوص

 مني فولد متغیر، تایمینگ متغیر سوپاپ چهار سري به سیستم موتور مجهز ابزار مخصوص

 ابزار عمومي کارگاه سوخت هشت سري

 هیدرولیکي، الکتریکي و الکترونیکي سیستم سوخت رسانيمکانیکي،  اجزاي GDI يسرچهار  مجهز به توربو شارژ

 سیستم سوخت رساني الکترونیکياجزاي مکانیکي، هیدرولیکي، الکتریکي و  MPFI مجهز به توربو شارژ چهار سري

 سوز چهار سري دوگانه مکانیکي، هیدرولیکي، الکتریکي و الکترونیکي سیستم سوخت رساني اجزاي

سوپاپ چهار  ریمتغ نگیمی، تاریفولد متغ يمن ستمیبه س موتور مجهز ي، الکتریکي و الکترونیکيمکانیکي، هیدرولیک اجزاي

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

 (.مطالعه موردي و

 تمرین و تکرار، کارگاه اي،سخنراني، مباحثه

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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

 شده، مشاهده رفتارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط رفع عیب و...(-یابيعیب) آزمون شناسایي شفاهي، هايپرسش
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 کارگاه سوخت رساني موتورهاي احتراق تراکميدرس  -3-16
 تخصصي نوع درس: 

 -:نیازپیش

 سوخت رساني موتورهاي احتراقي :نیازهم

 مهارت تعمیر سیستم هاي سوخت رساني موتور هاي دیزل کسب هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ردیف 
 سرفصل و ریز محتوا

 

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 12 - سیستم هاي سوخت رساني کامینز 1

 16 - سیستم هاي سوخت رساني ریل مشترک 2

 12 - سیستم هاي سوخت رساني انژکتور واحدي 3

 12 - پم  واحدي سیستم هاي سوخت رساني 4

 8 - ي دیزلموتورها سیستم هاي هوا رساني 5

 4 - ي دیزلموتورها سیستم هاي گازهاي خروجي 6

 64 - جمع

 

 و تخصصي مورد انتظارعمومي  هايمهارت -ب
 مهارت هاي:

هیدرولیک سیستم سوخت رساني  اجزاءو  حسگرها، عملگرها، سامانه مدیریتي، مدارهاي الکتریکي و تعمیر یابيعیب -

 واحدي و پم  يانژکتور واحدریل مشترک  کامینز،

 سوپر شارژتوربو شارژ،  سیستم هاي اجزاءو  حسگرها، عملگرها، مدارها و تعمیر یابيعیب -

 هدرز فیلتر ذرات، کاتالیست، سیستم هاي اجزاءو  و تعمیر، مدارها یابيعیب -

دیزل، توربو  يموتورهاسیستم هاي سوخت رساني موتور هاي  و تعمیر یابيعیب آن در و کاربرد DTCتحلیل کدهاي  -

 کاتالیست شارژ،

 ايرعایت اخالق حرفهداري و پذیري، امانتمسئولیت -

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

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

مجهز به سیستم سوخت ي خودروهاراهنماي تعمیرات 

 رساني احتراق تراکمي

    

     و بررسي یابيعیبهاي  راهنماي کاربري دستگاه

 

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

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 15کارشناس ارشد، کارشناس گرایش خودرو، کاردان خبره سیستم هاي سوخت رساني با سابقه کار بیشتر از 

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 کامینز هرکدام دو عدد انژکتور پم  و دستگاه تست

 عدد دو ریل مشترک هرکدام انژکتور پم  و دستگاه تست

 دو مجموعهسیستم پم  واحدي  دستگاه تست

 مجموعه دو انژکتور واحدي دستگاه تست سیستم

 به سیستم سوخت رساني کامینز و توربو شارژ با استند سه عدد موتور مجهز

 ریل مشترک و توربو شارژ با استند سه عدد رساني سیستم سوختبه  موتور مجهز

 و توربو شارژ با استند سه عدد رساني پم  واحدي به سیستم سوخت موتور مجهز

 با استند سه عدد و توربو شارژ انژکتور واحدي رسانيبه سیستم سوخت  موتور مجهز

 سه عدد کامینز دستگاه عیب یاب سیستم سوخت رساني

 سه عدد ریل مشترک یاب سیستم سوخت رساني دستگاه عیب

 سه عدد پم  واحدي دستگاه عیب یاب سیستم سوخت رساني

 سه عدد انژکتور واحدي دستگاه عیب یاب سیستم سوخت رساني

 چهار عدد اگزوز فن

 میز کارگاهي هشت عدد

 چهار سري سیستم سوخت رساني کامینز مجهز به توربو شارژ ابزار مخصوص

 چهار سري یستم سوخت رساني ریل مشترک مجهز به توربو شارژس ابزار مخصوص

 سري چهار مجهز به توربو شارژ سیستم سوخت رساني پم  واحدي ابزار مخصوص

 چهار سري سیستم سوخت رساني انژکتور واحدي مجهز به توربو شارژ ابزار مخصوص

 ابزار عمومي کارگاه سوخت دیزل شش سري

 چهار سري الکتریکي و الکترونیکي سیستم سوخت رساني کامینز مجهز به توربو شارژمکانیکي، هیدرولیکي،  اجزاي
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 چهار سري مکانیکي، هیدرولیکي، الکتریکي و الکترونیکي سیستم سوخت رساني ریل مشترک مجهز به توربو شارژ اجزاي

 چهار سري به توربو شارژ مجهز مکانیکي، هیدرولیکي، الکتریکي و الکترونیکي سیستم سوخت رساني پم  واحدي اجزاي

چهار  مکانیکي، هیدرولیکي، الکتریکي و الکترونیکي سیستم سوخت رساني انژکتور واحدي مجهز به توربو شارژ اجزاي

 سري

 

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

 (.مطالعه موردي و

 تمرین و تکرار، کارگاه، کارگروهي و مطالعه موردي اي،سخنراني، مباحثه

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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

 رفع عیب و...(، مشاهده رفتار-یابيعیب) آزمون شناسایي -شفاهي هايپرسش
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 انتقال قدرت خودرو درس -3-17
 تخصصي نوع درس: 

 -:نیازپیش

 آزمایشگاهوماتیک و نی وهیدرولیک  :نیازهم

 شناخت و تحلیل سیستم هاي انتقال قدرت خودرو هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 سرفصل و ریز محتوا ردیف

یادگیري زمان 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 2 محرک عقب وخودروهاي محرک جل دستي در مروري بر انتقال قدرت 1
 - 2 محرک دستي چهارچرخانتقال قدرت  2
 - 4 دیفرانسیل با لغزش محدود-قفل دیفرانسیل-ویسکوز کالچ-دیفرانسیل مرکزي 3
 - 4 تم سنکرونیزهسانتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سی 4
 - DCT 6انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم دوکالچه  5
 - 1 مبدل گشتاور 6
 - 1 مجموعه سیاره اي 7
 - AT 6 انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم سیاره اي 8
 - CVT 6انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم  9

 - 32 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظارعمومي  هايمهارت -ب
 يدست محرک چهارچرخ قدرت انتقال تحلیل شناخت و -

 محدود لغزش با لیفرانسید-لیفرانسید قفل-کالچ سکوزیو-يمرکز لیفرانسیدشناخت و تحلیل  -

 زهیسنکرون تمسیس بر يمبتن کیاتومات قدرت انتقالشناخت و تحلیل  -

 DCT دوکالچه ستمیس بر يمبتن کیاتومات قدرت انتقالشناخت و تحلیل  -

 AT يا ارهیس ستمیس بر يمبتن کیاتومات قدرت انتقالشناخت و تحلیل  -

 CVT ستمیس بر يمبتن کیاتومات قدرت انتقالشناخت و تحلیل  -

 

 

 

 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Automatic transmission and 

trans axle 
James.D.Halderman  Pearson 2117 

Manual drivetrain and axle James.D.Halderman  Pearson 2117 

Automatic transmission and 

trans axle 
Jack Erjavac  

Cengage 

Learning 
2111 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د  
 سوابق تحصیلي و تجارب( تحصیلي، مرتبه علمي،مدرک ) مدرس هايویژگي

 سال 3 ازمکانیک مسلط به سیستم هاي انتقال قدرت با سابقه کار بیشتر  کارشناس ارشد

 
 

 نفره( 2هاي آزمایشگاهي و کارگاهي نفره و گروه 31اساس کالس  بر) سایل موردنیاز درسومساحت و تجهیزات 

 نفر 31با ظرفیت  پروژکتور ویدئوکالس درس معمولي مجهز به رایانه 

 

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

 (.موردي و

 سخنراني، مباحثه اي

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

 عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( و...(

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

 سنجي و...

 کتبي آزمون شفاهي، تکالیف، هايپرسش
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 AMT_DCT 1کارگاه انتقال قدرت خودرو  درس -3-18

 تخصصي نوع درس: 

 -:نیازپیش

 انتقال قدرت خودرو :نیازهم

 محرک دستي و گیربکس هاي اتوماتیک دو کالچه چهارچرخمهارت تعمیر انتقال قدرت  کسب هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 سرفصل و ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 8 - سیستم هاي انتقال قدرت چهارچرخ محرک 1

 8 - ویسکوز کالچ-دیفرانسیل مرکزي 2
 I shift -AMT - 16سیستم هاي انتقال قدرت سنکرونیزه با تعویض دنده اتوماتیک  3

 32 - سیستم هاي انتقال قدرت دو کالچه 4

 64 - جمع

 

 

 و تخصصي مورد انتظارعمومي  هايمهارت -ب
 - محرک چهارچرخ هاي دندهجعبهو تعمیر  یابيعیب 

 - قفل دیفرانسیل و دیفرانسیل با لغزش محدود -کالچ ویسکوز -و تعمیر دیفرانسیل مرکزي یابيعیب 

 -سنکرونیزه با تعویض دنده  هاي دندهجعبه نیوماتیکي و مدارات کنترلي الکتریکي و عملگرها و تعمیر حسگرها، یابيعیب

 I shift-AMTاتوماتیک 

 - دو کالچه دندهجعبهو تعمیر  یابيعیب 

 - هاي اتوماتیک دو کالچه دندهجعبهو مدارات کنترلي الکتروهیدرولیکي  عملگرها و تعمیر حسگرها، یابيعیب 

 - ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

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

ي خودروهاراهنماي تعمیرات 

مختلف مجهز به سیستم انتقال 

 محرک دستي چهارچرخقدرت 

    

ي خودروهاراهنماي تعمیرات 

مختلف مجهز به سیستم انتقال 

 AMTقدرت 

    

ي خودروهاراهنماي تعمیرات 

مختلف مجهز به سیستم انتقال 

 DCTقدرت 

    

 

 (یادگیري مطلوب درسشرایط آموزشي و )استانداردهاي آموزشي  -د 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 15کارشناس ارشد، کارشناس گرایش خودرو، کاردان خبره سیستم هاي انتقال قدرت با سابقه کار بیشتر از 

 

 نفره( 2آزمایشگاهي و کارگاهي هاي نفره و گروه 31اساس کالس  بر) سایل موردنیاز درسومساحت و تجهیزات 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 کارگاهي کار مباحثه اي،

 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) وش سنجش و ارزشیابير

عملي انشایي،  هايپرسشساخته( انواع 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

 عملي انشایي هايپرسشرفع عیب(، مشاهده رفتار، -یابيعیب) شناسایيآزمون 
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 CVT - AT  2کارگاه انتقال قدرت خودرو درس  -3-19

 تخصصي نوع درس: 

 انتقال قدرت خودرو :نیازپیش

 -:نیازهم

 AT،CVTهاي اتوماتیک  دندهجعبهمهارت تعمیر  کسب هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ردیف
 سرفصل و ریز محتوا

 

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 32 - انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر مجموعه سیاره اي 1

 CVT - 32انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم  2
 64 - جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب
 ATهاي اتوماتیک مبتني بر مجموعه سیاره اي  دندهجعبهو تعمیر  یابيعیب -

 CVT هاي دندهجعبهو تعمیر  یابيعیب -

 CVT و ATهاي  دندهجعبهالکتروهیدرولیکي  و مدارات کنترلي عملگرها و تعمیر حسگرها، یابيعیب -

 اياخالق حرفهداري و رعایت پذیري، امانتمسئولیت -

 

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

ي مختلف مجهز به خودروهاراهنماي تعمیرات 

 ATسیستم انتقال قدرت 

    

ي مختلف مجهز به خودروهاراهنماي تعمیرات 

 CVTسیستم انتقال قدرت 

    

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

 64 - تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 15کارشناس ارشد، کارشناس گرایش خودرو، کاردان خبره گیربکس هاي اتوماتیک با سابقه کار بیشتر از 

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 کار کارگاهي

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهمحیطانجام کار در ( عیب و...

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

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 عملي انشایي هايپرسشده رفتار، رفع عیب(، مشاه-یابيعیب) آزمون شناسایي

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 سیستم هاي ایمني و رفاهي خودرو -درس  -3-21
 تخصصي نوع درس: 

 کارگاه و وخودر کاربردي الکترونیک :نیازپیش

 -:نیازهم

 خودروها آسایشي ایمني و بررسي و تحلیل سیستم هاي ،شناخت هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

باز کردن  ،بررسي ...( روشوظیفه، عملکرد، ساختمان و مدار، انواع) يمنیامجموعه کمربند 

 ي...گیراندازهابزار  و بستن و تنظیم انواع کمربند ایمني با استفاده از راهنماي تعمیرات و

 -(، ...SPSو  PRSوظیفه، عملکرد، ساختمان و انواع کیسه هوا، )مجموعه کیسه هوا 

 ......و پیکره بندي  روش بررسي مجموعه کیسه هوا بوسیله دستگاه عیب یاب

4 - 

باز کردن  ،بررسي ...( روشوظیفه، عملکرد، ساختمان و مدار، انواع)کنترل مجموعه کروز  2

ي و دستگاه گیراندازهن و تنظیم و پیکره بندي دسته کروز کنترل با استفاده از ابزار و بست

 عیب یاب...

4 - 

خواص و استانداردهاي گاز مبرد،  -کاربرد مباني ترمادینامیک در چرخه سیستم تهویه  2

 الزامات زیست محیطي گاز مبرد -خواص و استانداردهاي روغن سیستم تبرید

لوله هاي  -ااپراتور -کندانسور –کمپرسور  ( شاملمطبوع )بخاري و کولرمجموعه تهویه 

وظیفه، عملکرد،  انواع....) -یونیت کنترل  –سنسور هاي کنترل دما و فشار  –رابط 

ي و شارژ گاز گیراندازهکردن و بستن و  باز ،تخلیه گاز ،بررسي ...( روشساختمان و مدار،

 ي و دستگاه عیب یاب...گیراندازهتنظیم و پیکره بندي با استفاده از ابزار 

12 - 

 - GPS 2عملکرد سیستم صوتي و تصویري و سیستم  3

وظیفه،  انواع -صندلي برقي(  ،سان روف ،پارک کمکي)عملکرد سیستم هاي رفاهي کمکي  4

کردن و بستن و  باز ،بررسي روش ...عملکرد، ساختمان و مدار سیستم هاي مربوطه

 يگیراندازه

4 - 

باز کردن  ،بررسي ...( روشوظیفه، عملکرد، ساختمان و مدار، انواع) يمنیامجموعه کمربند  5

 ي...گیراندازهابزار  و بستن و تنظیم انواع کمربند ایمني با استفاده از راهنماي تعمیرات و
6 - 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 -(، ...SPSو  PRSوظیفه، عملکرد، ساختمان و انواع کیسه هوا، )مجموعه کیسه هوا 

 ......و پیکره بندي  روش بررسي مجموعه کیسه هوا بوسیله دستگاه عیب یاب

 - 32 جمع

 

 تخصصي مورد انتظار وعمومي  هايمهارت -ب
 مهارت هاي:

و رفاهي خودرو ...(  -مجموعه کروز کنترل  –ایمني  کمربندشامل ) يمنیا اجزا سیستم هاي مختلف ،با شناخت انواع

 هاآنعملکرد و تحلیل ( صندلي برقي ... –بارک کمکي  -)سیستم تهویه مطبوع 

 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Automotive Safety Handbook 

 
Bosch 

 

 

Society of 

Automotive 

Engineers 

2113 

Safety، Comfort and 

Convenience Systems 3rd 

Edition 

 

Bosch  Wiley 2117 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

کارشناسي مکانیک  -الکترونیکي و شبکه مرتبط با خودرو کارهايدر  فعالیتبا سابقه  –مکانیک خودرو  کارشناسي ارشد

 سال به باال 5سال به باال و یا سابقه تدریس دانشگاهي  15سابقه تدریس  خودرو با

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 نفر 31با ظرفیت  ویدئو پروژکتورکالس درس معمولي مجهز به رایانه 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 مباحثه اي-سخنراني

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیههاي انجام 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

 کتبي آزمون تکالیف،-آزمون شفاهي
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 سیستم هاي ایمني و رفاهي خودرو کارگاه درس -3-21
 تخصصي نوع درس: 

 -:نیازپیش

 خودروسیستم هاي ایمني و رفاهي  :نیازهم

 خودروها آسایشي ایمني و بررسي و تحلیل سیستم هاي ،شناخت هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

ابزار  باز کردن و بستن و تنظیم انواع کمربند ایمني با استفاده از راهنماي تعمیرات و 1

 ي...گیراندازه

 -(، ...SPSو  PRSوظیفه، عملکرد، ساختمان و انواع کیسه هوا، )مجموعه کیسه هوا 

 ......و پیکره بندي  بوسیله دستگاه عیب یابروش بررسي مجموعه کیسه هوا 

 

8 

باز کردن و بستن و تنظیم و پیکره بندي دسته  ،بررسي)و تعویض مجموعه کروز  یابيعیب 2

 ي و دستگاه عیب یاب...( اجزاگیراندازهکروز کنترل با استفاده از ابزار 

 
8 

 رسانيآب مدارهاي شامل بخاريکنترل نهایي مجموعه  بستن و ،تعمیر ،کردن باز ،بررسي 3

 ي و دستگاه عیب یاب...گیراندازهبخاري استفاده از ابزار  اتوریراد –

 
12 

ي و شارژ گاز تنظیم و پیکره بندي سیستم گیراندازهکردن و بستن و  باز ،تخلیه گاز ،بررسي 4

 ي و دستگاه عیب یاب...گیراندازهاستفاده از ابزار  ( باتهویه )کولر

 
21 

بستن و رفع عیب و پیکره بندي سیستم صوتي و تصویري و سیستم  ،باز کردن ،یابيعیب 5

GPS 

 8 

پارک )بستن و رفع عیب و پیکره بندي سیستم هاي رفاهي کمکي  ،باز کردن ،یابيعیب 6

 صندلي برقي( ،سان روف ،کمکي

 8 

 64  جمع

 تخصصي مورد انتظار وعمومي  هايمهارت -ب
 مهارت هاي:

پارک - مسیریابي -سیستم صوتي تصویري  -کروز -کمربند ایمني -کولر -بخاري) سیستم هاي رفاهي و ایمني خودرو -

 و تعویض کند یابيعیبمخصوص بررسي،  ابزارهايبا استفاده از  (صندلي برقي –متحرک  هايسقف -کمکي 

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت-

 

 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

 64 - تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     ي مختلفخودروهاکتب راهنماي تعمیرات 

 

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

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

کارشناسي مکانیک  -الکترونیکي و شبکه مرتبط با خودرو کارهايدر  فعالیتبا سابقه  –مکانیک خودرو  کارشناسي ارشد

 سال به باال 5سال به باال و یا سابقه تدریس دانشگاهي  15سابقه تدریس  خودرو با

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 – انبردست -تست الم  –بکس هاي کوچک  –اچارها  ملشا)الکترونیک  وست کامل }جعبه ابزار عمومي برق خودر 5

 –بکس ها  -آچارهاشامل )مختلف ...( جعبه ابزار مکانیکي  درصدهايسیم لحیم با  –هویه  –سیم لخت کن  –سیم چین 

 –فالت باکس  –ترمینال باکس  –مولتي متر  -عیب یاب)ي و تنظیم گیراندازههاي  دستگاه –( ...دم باریک –انبردست 

 اگزوز فن -سیم سیار –چراغ گردان  –وسایل تنظیم  –جک هاي باالبر  –تورک متر...( {خودرو در انواع مختلف

 

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

 (.مطالعه موردي و

 

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

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

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشرفع عیب و...(، -یابيعیب) آزمون شناسایي شفاهي، هايپرسش
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 سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو درس -3-22 
 تخصصي نوع درس: 

 -:نیازپیش

 و آزمایشگاه وماتیکو نی کیدرولیه :نیازهم

 و ترمز خودروها فرمان تعلیق، بررسي و تحلیل سیستم هاي ،شناخت هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
، مرکب پیچشي، طبق دار دوبل، انواع سیستم تعلیق )مک فرسون و تحلیلدرک ، شناخت

 (یادآوريبا یکدیگر ) هاآنلحاظ ارتعاشي و مکانیزمي و مقایسه  .( ازمولتي لینک و
2 - 

2 
در انواع مکانیزم  هاآناز  و استفادهچرخ  و زوایايهندسه تعلیق  و تحلیل درک ،شناخت

 (یادآوريمختلف ) هاي زوایا در مکانیزم و تغییراتتعلیق 
3 - 

2 
دینامیک خودرو در زمان پیچیدن و تاثیرات سیستم تعلیق از لحاظ  و تحلیل درک ،شناخت

 مکانیزمي و ارتعاشي بر ایمني و راحتي خودرو
3 - 

3 
آن بردینامیک پیچیدن و  تأثیرو  و فعالو تحلیل سیستم تعلیق نیمه فعال  درک ،شناخت

 ایمني و راحتي خودرو
3 - 

 - 3 و تحلیل اجزا و مکانیزم تعلیق نیمه فعال درک ،شناخت 4

 - 3 (...، کنترلروعملگرها سنسورها،فعال )اجزا انواع مکانیزم تعلیق  و تحلیل درک شناخت، 5

6 

مکانیزم هاي مختلف فرمان مراحل افزایش نسبت  سیستم فرمان و و تحلیل درک شناخت،

معمولي  فرمانجعبهتبدیل در سیستم مکانیزم هاي مختلف و کم فرماني و بیش فرماني در 

 (یادآوري)

2 - 

7 
و و تحلیل اجزا فرمان پر قدرت هیدرولیکي و عملکرد آن )پم  تیغه اي  درک شناخت،

 ...(هیدرولیک جک کنترل فشار آن، شیر فرمان، سوپاپ
3 - 

8 

 آن از لحاظ ایمني و هايمزیتاجزاء فرمان الکتروهیدرولیکي و  و تحلیل درک شناخت،

 سنسور اتالف انرژي، شناخت اجزاء فرمان الکتریکي پر قدرت )سنسور چرخش غربیلک،

 اتالف انرژي آن از لحاظ ایمني و هايمزیت( و ...یاو

4 - 

9 
 ،پیچشي مرکب ،دار دوبل طبق ،انواع سیستم تعلیق )مک فرسون و تحلیلدرک ، شناخت

 (یادآوريبا یکدیگر ) هاآنلحاظ ارتعاشي و مکانیزمي و مقایسه  .( ازلینک و يمولت
4 - 

 - 3انواع مکانیزم ترمز چرخ، )ترمز هیدرولیکي  اجزاء سیستمعملکرد  و تحلیلشناخت، درک  11

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت



 

76 

 

 (یادآوري )(...عقب، هايچرخر انواع پم  اصلي، انواع سوپاپ کنترل فشا

11 

اجزاء ترمز  يمعرف لغزش چرخ و محاسبه میزان آن، و تحلیل درک شناخت،

ABS،هاي کنترل فشار هیدرولیک...( بررسي مجموعه  سوپاپ انواع )سنسورهاي چرخ

 بررسي عملکرد آن در پروسه ترمزگیري و ABSواحد کنترل هیدرولیکي ترمز 

3 - 

 - 32 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 و کنترل هدایت هايسیستمشناخت و تحلیل 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 نخل دانش  دکتر کاظمي اصول طراحي سیستم هاي تعلیق و فرمان خودرو
The automotive chasis J.Reimpell  Planet a Tree 2111 

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

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال سابقه تدریس( 15کارشناسي رشته مکانیک خودرو با ) -خودروکارشناسي ارشد رشته مکانیک 

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 نفر 31با ظرفیت  ویدئو پروژکتورکالس درس معمولي مجهز به رایانه 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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...عالیتف

 کتبي آزمون ،فیتکال شفاهي، هايپرسش
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 سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو کارگاهدرس  -3-23 
 تخصصي نوع درس: 

 -:نیازپیش

 سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو :نیازهم

 و ترمز خودروها فرمان تعلیق، سیستم هاي یابيعیبتعمیرات و  هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 12 - کند. یابيو عیب و بسته را باز( انواع سیستم تعلیق و ارتعاشياجزا )مکانیزمي  1

و  کنترل زوایاي چرخ بوسیله ابزارهاي کنترل ابعادي-کند  یابيعیبسایش غیرعادي تایر را  2

 کند یابيو عیبداده  را انجامبوسیله دستگاه  عقب وجل هايچرخزوایاي  و تنظیم زاویه

- 12 

 24 - انجام دهد. نهایي را و کنترل یابيعیب ،و بستهاجزاء سیستم تعلیق نیمه فعال و فعال را باز  2

 12 - نهایي را انجام دهد. و کنترل یابيعیب ،و بستهرا باز  فرمان پرقدرت هیدرولیکي اجزاء سیستم 3

نهایي را انجام  و کنترل یابيعیب ،و بستهرا باز  الکتروهیدرولیکي فرمان پرقدرت اجزاء سیستم 4

 دهد.

- 12 

 12 - نهایي را انجام دهد. و کنترل یابيعیب ،و بستهرا باز  فرمان پرقدرت الکتریکي اجزاء سیستم 5

نهایي را انجام  و کنترل یابيعیب ،و بستهرا باز  …ABS_EBDقفل اجزاء سیستم ترمز ضد  6

 دهد.

- 12 

 96 - جمع

 

 تخصصي مورد انتظار وعمومي  هايمهارت -ب

 مهارت هاي: 

 فعال فعال، مهین غیرفعال، و تعمیر انواع سیستم تعلیق یابيعیب -

 .يکیالکتر ،يکیدرولیالکتروه ،فرمان هیدرولیکي اجزاء سیستمو تعمیر  یابيعیب -

 قفل اجزاء سیستم کنترل الکترونیکي سیستم ترمز ضد. و تعمیر یابيعیب -

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت -

 

 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد

 96 - تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 انتشار سال ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     هاي مختلفخودرو کتب راهنماي تعمیرات

 

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

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال سابقه تدریس( 15کارشناسي رشته مکانیک خودرو با ) -کارشناسي ارشد رشته مکانیک خودرو 

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 مربوطه یدکيلوازم –جعبه ابزار مکانیکي  –ي بررسي و تخصصي گیراندازههاي  دستگاه –جک باالبر  –خودرو 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 کارگاهي کار مباحثه اي،

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه پذیر،مسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشرفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي شفاهي، هايپرسش
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 نیروي محرکه خودرو درس -3-24
 تخصصي نوع درس: 

 ترمودینامیک :نیازپیش

 -:نیازهم

 محرکه خودروها بررسي و تحلیل سیستم هاي ،شناخت هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 (یادآوريمباني عملکرد موتورهاي احتراق قدرت ) 1

 - 6 اصول محاسباتي ترمودینامیکي و سینماتیکي موتور 2

 - 4 ...و وانکل گاز، نیتورب انواع موتورهاي احتراقي اعم از استرلینگ، 3

4 
فرمان  ستمیس کاري، خنک روانکاري، يها زمیمکان موتورهاي احتراق داخلي پیستوني، اجزا،

 سوپاپ ها، قطعات و اجزاي مختلف موتور بنديزمانو کنترل 
11 - 

 - 2 موتورهاي نسبت تراکم متغیر 5

 - 4 شامل انواع سیستم ها، اجزا و نحوه کنترل سیستم هیبریدي نیروي محرکه 6

 - 2 پایش وضعیت موتورهاي احتراقي بوسیله آنالیز روغن و ترموگرافي 7

 - 32 جمع

 

 تخصصي مورد انتظار وعمومي  هايمهارت -ب

 تحلیل اصول و روش کار موتورهاي احتراق داخلي -

 انجام محاسباتي ترمودینامیکي و سینماتیکي موتور -

 شناخت و تحلیل عملکرد انواع موتورهاي احتراقي -

 تم هاي جانبي موتورهاي پیستونيسشناخت و تحلیل سی -

 پیستونيشناخت و تحلیل اجزاي موتورهاي احتراق داخلي  -

 سوپاپ ها بنديزمانسیستم هاي فرمان و کنترل  هايویژگيروش کار تحلیل  -

 موتورهاي نسبت تراکم متغیر هايویژگيروش کار تحلیل -

 شناخت و تحلیل نیروي محرکه هیبریدي -

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 موتورهاي احتراق داخليمباني 
جان بنیامین 

 هیوود

دکتر امیرحسین 

 شامخي

دانشگاه صنعتي 

خواجه نصیرالدین 

 طوسي

1389 

 دکتر سپهر صنایع ویالرد پولکرابک موتورهاي احتراق داخلي مباني مهندسي
دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
1384 

Hybrid Electric Vehicles: Principles 

and Applications with Practical 

Perspectives 

 

Chris Mi  WILY 2117 

 

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

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 (تدریسسال سابقه  15) یا کارشناسي رشته مکانیک خودرو با  -خودروکارشناسي ارشد رشته مکانیک 

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 نفر 31با ظرفیت  ویدئو پروژکتورکالس درس معمولي مجهز به رایانه 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 اي، مطالعه موردي مباحثه سخنراني،

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي واخالق حرفهپذیر، رعایت مسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 کتبي آزمون ،فیتکال شفاهي، هايپرسش
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 کارگاه نیروي محرکه خودرودرس  -3-25
 تخصصي نوع درس: 

 -:نیازپیش

 نیروي محرکه خودرو - :نیازهم

 محرکه خودروها تحلیل سیستم هاي :هدف کلي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 12  و تعمیرات موتورهاي احتراق داخلي پیستوني یابيعیب 1

 8  و تعمیرات سیستم هاي جانبي موتورهاي احتراق داخلي پیستوني یابيعیب 2

 12  سوپاپ ها بنديزمانسیستم فرمان و کنترل  تعمیر انواعو  یابيعیب 4

 4  ترمو گرافي موتورهاي احتراق داخلي پیستوني با استفاده از آنالیز روغن و یابيعیب 5

 8  موتورهاي نسبت تراکم متغیر تعمیر انواعو  یابيعیب 6

 16  خودروهاي هیبریدي تعمیر انواعو  یابيعیب 7

 4  نیروي محرکه خودرو RCFAآنالیز ریشه اي خرابي  8

 64  جمع

 

 تخصصي مورد انتظار وعمومي  هايمهارت -ب

 موتورهاي احتراق داخلي پیستوني و تعمیرات یابيعیب -

 و تعمیرات سیستم هاي جانبي موتورهاي احتراق داخلي پیستوني یابيعیب -

 سوپاپ ها بنديزمانسیستم فرمان و کنترل  تعمیر انواعو  یابيعیب -

 موتورهاي نسبت تراکم متغیر تعمیر انواعو  یابيعیب -

 خودروهاي هیبریدي تعمیر انواعو  یابيعیب -

 ترموگرافي موتورهاي احتراق داخلي پیستوني با استفاده از آنالیز روغن و یابيعیب -

 نیروي محرکه خودرو RCFAآنالیز ریشه اي خرابي  -

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت -

 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

 64 - تعداد ساعت
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 ـ منبع درسي )به ترتیب سال انتشار( ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     هاي مختلفتعمیراتي خودروکتابچه هاي 

 

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

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

داراي تخصص  (سال سابقه تدریس 15) یا کارشناسي رشته مکانیک خودرو با  -کارشناسي ارشد رشته مکانیک خودرو 

 نیروي محرکه خودرو

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 مربوطه یدکيلوازم –جعبه ابزار مکانیکي  –ي بررسي و تخصصي گیراندازههاي  دستگاه –جک باالبر  –خودرو 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 تمرین و تکرار-مباحثه اي-کار کارگاهي

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع 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

 رفتار مشاهده ،یيانشا يعمل هايپرسش...( و بیع رفع-يابیبیع) یيشناسا آزمون ،يشفاه هايپرسش
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 کارآموزيدرس  -3-26
 تخصصي نوع درس: 

 گذراندن دوسوم واحدها نیاز:پیش

 -هم نیاز:

 در بازار کار شدهکسبفني  هايمهارتبکارگیري دانش و  هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

و مراکز رشد،  فناوريعلم و  هايپارکانجام کارآموزي در آموزشکده ها و دانشکده ها، 

دولتي و غیر دولتي جهت به کار گرفتن آموخته هاي  هايسازمانکارخانه ها، شرکت ها و 

 دانشجویان در آن محیط )داراي تجهیزات کافي و مناسب(

- 241 

2 

 موارد زیر:تهیه گزارش کارآموزي شامل 

، فرآیندهاي تولید، ضوابط آالتماشینمعرفي محل کارآموزي از نظر سوابق کاري شرکت،  -

، واحدي که در آنجا مشغول کارآموزي هستند مورداستفادهها و ابزارهاي افزارنرمکاري، 

 ظایف آن واحد در شرکتو

 ایجاد شده در محیط کارآموزي و پاسخ هاي دریافت شده سؤاالت -

 ه ها و اسناد تهیه شده در طول دوره کارآموزينقش -

 پیشنهادهاي خود براي بهبود وضعیت کاري در شرکت -

 خالصه مطالب تئوري و عملي آموخته شده در دوره کارآموزي -

 ر طي دوره کارآموزينظریات و پیشنهادهاي خود د -

- - 

 241 - جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد

 241 - تعداد ساعت
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 طراحي اجزاي ماشیندرس  -3-27
 اختیاري نوع درس: 

 نیاز: مقاومت مصالحپیش

 -هم نیاز:

 بیشتر با اجزاي ماشین و توان انجام محاسبات و طراحي اجزاي ساده ماشین آشنایيهدف کلي: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
تعریف طراحي، تصمیم در طراحي، فکر کردن در طراحي و طرز تهیه مدل ریاضي. 

 مسائل زیآنال . هماهنگي بین اجزاء.دهيشکلپارامترهاي 
2 - 

2 

دیاگرام تنش، تغییر طول نسبي، ضریب تمرکز تنش، حداقل تحمل اجسام، بررسي 

در خستگي، گسیختگي اجسام نرم و ترد، ضریب  تأثیرگذارخستگي در اثر کار، عوامل 

 اطمینان، روش بارگذاري

5 - 

3 

اجزاء اتصال: اتصال جوش. قابلیت جوش فلز و آلیاژهاي مختلف. تمرکز تنش در 

. جداول جوش، اتصال پرچ. انواع پرچ. روش هاي اتصال پرچ، تنش در هاجوش

، انواع اتصاالت پیچ. هاپیچ، جداول اندازه هاپیچ، تنش در هاپیچ، فرم و اندازه کاريپرچ

ي انتقال قدرت، هاپیچ. اثر واشر فنري و کاسکت، انتخاب مهره، هاپیچاثر کششي در 

 با انواع مهره ها آشنایيي ساچمه اي و دیفرانسیلي، هاپیچ، هاپیچتنش در 

8 - 

4 

 ...تولرانس ها وقطعات. جدول مقدار حد مجاز  جا زدن قطعات و تولرانس ها: جا زدن

 جا زدنحرارت در مقابل لغزش.  وبا نیر جا زدنحرارت و مقاومت.  وبا نیر جا زدن

 انقباضي

2 - 

5 

تنش برشي در  ماکزیمم. اياستوانهمحورها: تنش مجاز در محورها. پیچش محورهاي 

تنش برشي در بارهاي متناوب. تغییر مکان در محورها. تعیین  ماکزیممحالت استاتیک. 

 قطر محورها. تعیین خیز در محورها

6 - 

6 

هاي لغزشي و غلتشي.  اتاقانی ي ویسکوزیته.گیراندازه: ویسکوزیته. واحد هایاتاقان

. محاسبه هایاتاقان کاريروغنانتخاب یاتاقان برحسب نوع و مقدار بار. مکانیزم 

ساده.  هايیاتاقاناجباري.  کاريروغنبا  هایاتاقان. هایاتاقان. تعادل حرارت در هایاتاقان

 ها نمدکاسه. هایاتاقان. جداول مقدار لقي براي هایاتاقانجنس 

5 - 

7 

در  مورداستفادهفنرها: فنرهاي مارپیچي. کمانش در فنرهاي مارپیچي و خواص فلزات 

د فنرها. جداول خواص فوالدهاي مصرفي در فنرها. ارتعاش فنرها. حد تحمل براي فوال

ي فنري کششي و هاپیچدر فنرهاي مارپیچ. تولرانس هاي تجاري براي فنرها. مار

4 - 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت



 

85 

 

در فنرها  شدهجذب يژانرپیچشي. فنرهاي سطح. فنرهاي شاخه اي در صنعت خودرو. 

 و فنرهاي مخروطي

 - 32 جمع

 مناسب داده شود. هايتمریندر تمام موارد پس از حل مسائل نمونه،  :1-یادداشت

 تخصصي مورد انتظار وعمومي  هايمهارت -ب
 مهارت هاي:

 در محتوا شدهمطرحطراحي و انتخاب صحیح اجزاء ماشین  -

 پذیري و حل مسئلهداري، مسئولیتامانت -

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

 1375 آشینا هدایت موتابي اسپاتس طراحي اجزاء ماشین

 1396 نوپردازان دکتر شادروان شیگلي ي اجزاء ماشینطراح

 1391 نشر آذربایجان  آشوبي شناخت و طراحي اجزاء ماشین

 1381 دانشگاه امیرکبیر  مهدي اخالقي ي اجزاء ماشینطراح

 Karl Heinz Decker نیماش اجزاء يطراح

Karl Heinz kabus 

محمدرضا 

 فرامرزي
 1394 نشر طراح

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

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 تدریس و سابقه کار صنعتيسال سابقه  3یا دکتري مکانیک طراحي کاربردي،  لیسانسفوق
 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 نفر 31با ظرفیت  ویدئو پروژکتورکالس درس معمولي مجهز به رایانه 
 

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

 (.مطالعه موردي و

 ، تمرین و تکرارآموزشيسخنراني، فیلم 
 

( رفع عیب و...-یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش روش سنجش و ارزشیابي

 عملي و انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

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

 و...

 کتبي هايآزمون، مسئلهشفاهي، حل  هايپرسش
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 خودروقطعات  تیکیف نترلک درس -3-28
 اختیاري نوع درس: 

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 ستعملمي خودروهاي خط تولید و خودروهاانجام کنترل کیفي  یيتوانا :هدف کلي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 6 2 ايکارخانهروش هاي تشخیص عیوب رنگ  1

 6 2 مختلف بدنه خودرو هايبخش دیدگيآسیبروش هاي تشخیص  2

 6 2 بدنه خودرو شدگيرنگروش هاي تشخیص  3

 6 2 تشخیص عیوب اساسي موتور 4

 6 2 تشخیص عیوب اساسي سیستم انتقال قدرت معمولي و اتوماتیک 5

 6 2 تشخیص عیوب اساسي سیستم هاي تعلیق، ترمز و فرمان 6

 12 4 تشخیص عیوب اساسي سیستم هاي مکاترونیکي 7

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 مختلف خودرو هايبخشانجام کنترل کیفیت  -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 مرکز علمي کاربردي کوشا  فرامرز موحدي خودرو(-کنترل کیفیت قطعات )مکانیکي

 - چرتکه  راحله بیات رنگ هاي صنعتي و خودرویي

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 کارشناس ارشد مکانیک داراي حداقل سه سال سابقه کنترل کیفیت قطعات خودرو

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 دستگاه خودرو 4کارگاه مکانیک با حداقل 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 مطالعه موردي–کار کارگاهي -سخنراني مباحثه

 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش ارزشیابيروش سنجش و 

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

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

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 مشاهده رفتار-یابيعیب–آزمون کتبي -آزمون شفاهي
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 مدیریت تعمیرگاه درس -3-29
 اختیاري نوع درس: 

 -:نیازپیش

 -:نیازهم

 تعمیرگاه مدیریتبا  آشنایي هدف کلي:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 کارتقسیمهاي  هویش انتخاب کارکنان، هايروش مدیریت علمي، 2

 - 2 برنامه ریزي تعمیر و نگهداري 2

 - 4 تعمیرگاهطراحي تعمیرگاه و طراحي انبار، استانداردسازي  3

 - 2 در تعمیرگاه CRMنحوه ارتباط مؤثر با مشتریان و اجراي فرآیند  4

 - 6 نحوه مدیریت اجرایي فرآیندهاي تعمیرگاهي 5

 - 2 سودآوري خدمات و مدیریت سود خدمات 6

 - 2 مدیریت جذب و نگهداشت مشتریان تعمیرگاه 7

 - 2 عوامل مؤثر در بهبود رویه هاي جاري تعمیرگاه 8

 - 4 و نگهداشت قطعات یدکي تأمینمدیریت  9

 - 6 و غیره HSE ،ISQIاخذ و رعایت مجوزها، استانداردها،  11

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 اجرایي خدمات تعمیرگاهي خودرویي فرایندهايبا فرایندهاي ارتباط با مشتریان و توانایي مدیریت  آشنایي

 

 

 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     ISQIمستندات شرکت 

 

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

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سه سال سابقه مدیریت تعمیرگاه کارشناس ارشد مکانیک داراي حداقل

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 نفر 31با ظرفیت  ویدئو پروژکتورکالس درس معمولي مجهز به رایانه 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 پروژه-مباحثه اي-سخنراني 

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه پذیر،مسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 پروژه –آزمون کتبي  -آزمون شفاهي
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 ي دقیق و آزمایشگاهگیراندازهدرس  -3-31
 اختیاري نوع درس: 

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

 و با ابزار مناسب موردنیازهدف کلي: توانایي اندازه برداري از قطعات، با دقت 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

یادگیري  زمان

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
دانش: اصول و مفاهیم پایه )اصطالحات، تعاریف، کمیت ها، خطاها، شرایط محیطي آزمایشگاه(، 

 يگیراندازهاستاندارد وسایل 
1 - 

2 
بر  SIسیستم  هايبرتريي، تاریخچه سیستم متریک و اینچي، گیراندازهدانش: سیستم هاي 

 ي زاویهگیراندازهکاهاي ، یهاتبدیلو اینچي و  متريمیليسیستم اینچي، یکاهاي سیستم 
1 - 

3 

ي: صفحه صافي، تراز، متر، خط گیراندازهبا تجهیزات پایه و اساسي آزمایشگاه  آشنایيدانش: 

 کش، تجهیزات کمکي نظیر استوانه کنترل، پرگارها، متر دیجیتالي، تراز دیجیتالي و ...

 ذکرشدهمهارت: توانایي کار با وسایل 

1 7 

4 
 بنديدرجهبا کولیس هاي ورنیه دار، ساعتي، دیجیتالي، لیزري، ساختمان، نحوه  آشنایيدانش: 

 مهارت: توانایي خواندن انواع کولیس ها
2 6 

5 
 بنديدرجهبا میکرومترها، شرح ساختمان، روش  آشنایيدانش: 

 مهارت: توانایي خواندن، انواع میکرومترها )پیچ و مهره اي، دیجیتالي، لیزري(
2 6 

6 

 ي و کنترلگیراندازه هايساعتبا  آشنایيدانش: 

تاب میل -تاب میل لنگ-کنترل دوپهني سیلندر-يگیراندازه هايساعتمهارت: توانایي خواندن 

 تاب فالیویل-بادامک

1 5 

7 

، روش خواندن، انواع زاویه سنج بنديدرجهبا زاویه سنج )شرح ساختمان، روش  آشنایيدانش: 

 مرکب، خط کش سینوسي(ها، گونیا، گونیاي 

 مهارت: توانایي خواندن زاویه سنج

2 6 

8 

هاي ثابت )بلوک سنجه هاي طول، بلوک سنجه زاویه، فیلر، شابلون گیر اندازهبا  آشنایيدانش: 

 ي و ...(گیراندازهي، میله هاي گیراندازهقوس، گلوله هاي 

 هاي ثابتگیراندازهمهارت: توانایي خواندن ابزارهاي 

1 5 

 5 1، شرح وسایل هاآني و کنترل پیچ و مهره ها )شناخت پیچ و مهره ها و عالئم گیراندازهدانش:  9

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 ي پیچ و مهره ها، شابلون رزوه(گیراندازه

 ي پیچ و مهره ها، شابلون رزوهگیراندازهمهارت: توانایي کار با وسایل 

11 

دانش: تولرانس ها و انطباقات )اصطالحات و تعاریف، روش هاي نمایش اندازه اسمي، کیفیت 

اعداد(، وضعیت تولرانسي )حروف(، انطباقات، سیستم هاي انطباقي، تولرانس هاي ) يتولرانس

 آزاد )عمومي((

 ي شده از نظر انطباق و صافي سطحگیراندازهمهارت: توانایي بررسي قطعات 

2 4 

11 

و محدودیت هاي فرمان، فرامین  هامزیتش: فرمان )تعریف فرمان، علل استفاده از فرمان، دان

 سوراخ، فرامین میله، فرامین پیچ، فرامین مخروط ها، فرامین ساده، فرامین مرکب(

 مهارت: توانایي استفاده از انواع فرامین

2 4 

 48 16 جمع

 با دقت توضیح داده شود.در تمام موارد باید نکته هاي ایمني  -1 ادداشتی

 .شودميدر تمام مراحل الزم، کارهاي نمونه انجام  -2 ادداشتی

 در هر مرحله کار مناسب داده خواهد شد. -3 ادداشتی

 

 تخصصي مورد انتظارعمومي و  هايمهارت -ب
 :هايمهارت

مختلف صنعتي با استفاده از انواع وسایل گیري قطعات گیري مختلف، توانایي کنترل و اندازهبه کارگیري وسایل اندازه -

 مختلف هايروشها به دندهها و چرخگیري و تست پیچاندازه

 کار گروهيو  استفاده از دانش در عمل، خالقیتپذیري، مسئولیت -

 

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

ي دقیق و گیراندازهسیستم هاي 

 کالیبراسیون
 1381 آذریون  ریرپوشحمحمد جواد 

 قیدق يگیراندازه هايسیستم
Ted Busch، 

Roger Harlow، 

Richard l.Thompson 

 زاده، يقل نیحس

 يادخداد مسعود ریام

 

 

 1391 نشر طراح
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 ي و کالیبراسیونگیراندازهمهندسي مکانیک، مسلط به کار با ابزارهاي  لیسانسفوق

 در آزمایشگاه آموزشيسال سابقه  7لیسانس مکانیک با حداقل 

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 يگیراندازهمتر مربع، یک انبار مناسب جهت وسایل  91حداقل 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 يگیراندازه گروهيي و کالیبراسیون، کار گیراندازهمربوط به  هايآزمایشسخنراني، تمرین، 

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

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

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 شفاهي، کتبي، کار عملي و گزارش، مشاهده رفتار هايپرسش
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 رایانهبا  کشينقشهدرس  -3-31
 اختیاري نوع درس: 

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

 بصورت استاندارد و نگهداري و چاپ آن هاآنهدف کلي: توانایي انجام ترسیمات دوبعدي پیشرفته با رایانه و تکمیل 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 5/1 رایانهدانش: تاریخچه و سیر تکامل طراحي و ترسیم به کمک  1

 - 5/1 دانش: تعریف سیستم مختصات و انواع آن 2

3 
 کشينقشهدانش: تنظیمات مربوط به محدوده 

 افزارنرمو تنظیم هاي مربوط به صفحه گرافیکي در محیط  کشينقشهتنظیم واحد  مهارت:

5/1 
1 

 بنديالیه و Layer فیتعردانش:  4

 ترسیم نقشه در الیه هاي مختلف() افزارنرمدر محیط  بنديالیهمهارت: توانایي اجراي 

1 4 

5 
 موردنیاز گرم هاي کلید دانش: معرفي

 مهارت: توانایي اجزاي دستورات
5/1 2 

6 
، Line ،Arc ،Circleبا استفاده از دستورات ترسیمي ) افزارنرمهاي دو بعدي در  ترسیم نقشه

Polyline ،Dount،Arc،Rectangle،Spline،Point،polygon،Ellipse )... و 
2 4 

7 
 OSnapدانش: معرفي نقاط 

 افزارنرممهارت: استفاده از کمک رسم ها در ترسیم نقشه به کمک 
5/1 1 

8 

 ،Erase، Trim،  ٍ Extend، Pedit، Moveدانش: کاربرد دستورات ویرایشي در نقشه )

Offset،Fillet،Chamfer،Scale،Explode،Rotaate،StretchMatch Properties) 

، Erase ،Trim  ، Extendمهارت: توانایي ویرایش نقشه ترسیم شده با استفاده از دستورات 

Pedit ،Move ،

Offset،Fillet،Chamfer،Scale،Explode،Rotaate،StretchMatch Properties 

5/2 4 

9 
 List ،ID، دستور گیريگزارشدانش: ابزارآالت 

 افزارنرم( در List ،IDدستور  ) گیريگزارشمهارت: استفاده از ابزارآالت 
5/1 2 

11 
)نشانگر موس. رنگ  Optionsبا استفاده از تنظیمات  افزارنرمدانش: سفارشي کردن محیط 

 پشت زمینه. تنظیم زمان و فرمت. ذخیره سازي(
1 2 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 توانایي اجراي تنظیمات گفته شده مهارت:

11 
 آن شیرایوو متن نویسي  Mtext و Text، هاشور زني hatchدانش: دستور 

 افزارنرمالزم در محیط  هايبرشمهارت: ترسیم نقشه قطعات در 

5/1 
2 

12 
 و تنظیمات مربوطه Dim گذارياندازهدانش: دستور 

 افزارنرمنقشه در محیط  گذارياندازهمهارت: 

5/1 
3 

13 
 گذاري ابعادي. تولرانس هاي هندسي. درج انطباق و صافي سطوحدانش: تولرانس 

 افزارنرمتولرانس گذاري نقشه و درج عالئم روي نقشه در محیط 

5/1 
2 

 Design Center 5/1 4ها.  Attribute -مزایاي بلوک ها و ایجاد بلوک 14

17 
 UCSدانش: تعریف 

 در ترسیم نقشه هاي دوبعدي Ucsاستفاده از 
1 4 

18 

 کشينقشهمدیریت اسناد در  ودانش: ضرورت استفاده از فایل الگ

ایجاد سند. مدیریت سند. ذخیره ) شامل(. مدیریت اسناد Templateمهارت: ایجاد فایل الگو )

 (سازي اسنادو...

5/1 4 

19 
 پرینت و تنظیمات آن دانش:

 مهارت: توانایي پرینت گرفتن از نقشه ترسیم شده

5/1 
1.5 

21 
 درج تصویر در نقشهدانش: 

 مهارت: توانایي درج تصویر )آرم دانشکده( در کادر

5/1 
1.5 

21 
 اتوکد افزارنرم. مشاهده تمام مخفف ها در افزارنرمدانش: خروجي هاي 

 مهارت: توانایي اجراي دستورات فوق
1 2 

 6 - پروژه عملي یک مهارت: تحویل 22

 48 16 جمع

 ترسیم باید استانداردها با دقت پیاده شوند.در تمام مراحل  -1 ادداشتی

 .شودميهدفمند باشد، بنابراین کارهاي حجمي سنگین، پیشنهاد ن آموزشبایستي هر  -2 ادداشتی

 تمرین در هر مورد به گونه اي مناسب و هدفمند داده شود. -3 ادداشتی

 ( موجود در کشور اجرا شود.AutoCAD)مانند آخرین نسخه  کشينقشهروز  افزارنرماین درس با آخرین  -4 ادداشتی
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 تخصصي مورد انتظار وعمومي  هايمهارت -ب
رسیدن به توانایي ترسیم نقشه ها و به ویژه نقشه هاي دستي طراحي شده در بخش طراحي و نقشه هاي مهندسي  هايمهارت

 معکوس به نقشه هاي استاندارد به کمک رایانه

 

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

 1395 دیباگران  مرتضي متواضع گام به گام اتوکد آموزش

 1396 عابد  نیما جمشیدي راهنماي کاربردي اتوکد

 1393 مثلث نارنجي  مهدي متقي پور Autocad آموزش

 

 (آموزشي و یادگیري مطلوب درسشرایط )استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال  11صنعتي با  کشينقشههاي مهندسي، لیسانس طراحي و افزارنرمسال سابقه تدریس  5مهندسي مکانیک با  لیسانسفوق

 سابقه تدریس

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 عدد رایانه به روز، تابلو، ویدئو پروژکتور 21متر مربع،  61حداقل 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 تکمیلي بصورت انفرادي هايتمرینسخنراني، انجام تمرین توسط استاد و دانشجو، 

 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش سنجش و ارزشیابيروش 

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

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

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 شفاهي، تمرین، پروژه، آزمون عملي هايپرسش
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 جوشکاريدرس  -3-32 

 اختیاري نوع درس: 

 -:نیازپیش

 -نیاز:  هم

هاي  جوش هاي ساده کربني با استفاده از الکترودها و سیمهاي فوالدي و لولهتوانایي جوشکاري بر روي ورقهدف کلي:   

 هاآنآالت و تعمیرات هاي متفاوت جهت تولید قطعات و ماشینمختلف و در موقعیت

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتواریز سرفصل و  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 5سازي بر روي ورق مهارت: 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 

 (TIGدانش: جوشکاري قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ )

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 در میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5ورق  لببهلبموقعیت مسطح، اتصال 

متر با پخ میلي 111و عرض  211متر به طول میلي 11ورق  لببهلبموقعیت مسطح و اتصال 

 1Gدرجه از هر طرف در موقعیت  31

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 5شکل بر روي ورق  Teeمسطح، اتصال 

متر در میلي 111×51متر به طول و عرض میلي 5ورق  لببهلبموقعیت مسطح و اتصال 

 موقعیت مسطح

 2CO 2 6با گاز  G-FCAWدانش: جوشکاري قوسي تو پودري  4

 عملي نظري 

 1 1 واحدتعداد 
 64 16 تعداد ساعت
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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 میلي 111و عرض  211متر به طول  میلي 11ورق  لببهلبموقعیت مسطح و اتصال 

 1Gدرجه از هر طرف در موقعیت  31پخ 

5 

 (SAWدانش: جوشکاري زیر پودري )

2 6 
متر در میلي 211×111متر به طول و عرض میلي 11سازي بر روي ورق مهارت: گُرده

 211×111متر به طول و عرض میلي 11شکل بر روي ورق  Teeموقعیت مسطح، اتصال 

 1Fمتر در موقعیت میلي

6 

 SMAW دار روتیلي دانش: جوشکاري قوسي با الکترود پوشش

2 6 
 111×51متر به طول و عرض میلي 5بر روي ورق  E6113مهارت: جوشکاري با الکترود 

متر و به طول و میلي 11بر روي ورق  E6113، جوشکاري با الکترود 3Fمتر در موقعیت میلي

 1Gدرجه از هر طرف در موقعیت  31متر با پخ میلي 211×111عرض 

7 

 SMAW دار قلیایي دانش: جوشکاري قوسي با الکترود پوشش

2 6 
 111×51متر به طول و عرض میلي 5بر روي ورق  E7118سازي با الکترود مهارت: گُرده

متر به طول و میلي 5بر روي ورق  E7118متر در موقعیت مسطح، جوشکاري با الکترود میلي

 از دو طرف )جوش دو طرفه( 3Fمتر در موقعیت میلي 111×51عرض 

8 

 SMAW دار سلولزي دانش: جوشکاري قوسي با الکترود پوشش

اینچي در موقعیت  2بر روي لوله  E6111مهارت: جوشکاري نفوذي با الکترود سلولزي  6 2

1GR 

   بازدید علمي از یک واحد تولیدي مربوطه 9

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 مهارت هاي:

 با استفاده از فرایندهاي مختلف جوشکاري قوسي هاآنآالت و تعمیرات تولید قطعات و ماشین -

 داريو امانت پذیري، رعایت ایمنيمسئولیت -
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

گران ایران )آزاده(جامعه ریخته  امیرحسین کوکبي تکنولوژي جوشکاري  1392 

مکلید جوشکاري جلد اول و دو  1391 آزاده  مهرداد معینیان 

 AWS D1.1   2115 انجمن جوشکاران آمریکا

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس) آموزشياستانداردهاي  –د 

سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي  

د در باشنسال سابقه کار و مدرسیني که بیشتر به صورت عملي در صنعت مشغول مي 5حداقل کارشناسي ارشد مرتبط با 

 اولویت هستند.

ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه  

 گذراندن دوره روش تدریس درس جوشکاري

 

سایل موردنیاز درسومساحت و تجهیزات    

دستگاه رکتیفایر جوشکاري  8 SMAW دستگاه منبع قدرت  2،  GTAW دستگاه منبع قدرت  4،  GMAW دستگاه منبع  2، 

SAWقدرت  ها، الکترودهاي روتیلي )و لوله موردنظرهاي هاي فوالدي به ضخامت، ورق E6113( قلیایي ،)E7118 و )

E6111سلولزي ) هاي جوش ( در سایزهاي مختلف، سیم ER715-6 ) ايقرقره  1.2 ) ايو شاخه (  2.4 فالکس و  (، E71T-1 

  و آرگونCO2، کپسول (1.2)

 

هي، اي، پژوهشي، گروکارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمرین و تکرار،  اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

(.مطالعه موردي و  

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

 

رفع عیب -يیابعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش روش سنجش و ارزشیابي

، عملي و انشایي هايپرسشساخته ها( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهمحیط انجام کار در( و...

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

هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت  

هاي ط، انجام کار در محی(یابي، رفع عیب و ...عیب) عملکردي، آزمون شناسایيهاي شفاهي، آزمون کتبي و عملي، پرسش

ه مجموعه و پوش (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار شده، پرسشسازيشبیه

 کار
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 ابزارماشین درس -3-33

 اختیاري نوع درس: 

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

 هاآنهاي ابزار عمومي و خاص و اصول کاربرد کار با انواع ابزارها و ماشینهدف کلي:   

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

3 

هاي مخروطي روي خاکاري سورسوراخکاري، با عملیات سوراخ کارساخت قطعهدانش: 

 قطعات فوالدي با دستگاه دریل مطابق نقشه

فرمان مخروط داخلي(، نحوه استفاده  و گیري )کولیسخواني، انواع وسایل اندازهاصول نقشه

-کشي، نحوه استفاده از وسایل خطگیري، شناخت مواد، انواع وسایل خطاز وسایل اندازه

و نحوه  کارنشان زدن، وسایل رنگي کردن سطح قطعههاي سنبهوشنشان، رکشي، انواع سنبه

 و گیريپلیسه وسایل از استفاده نحوه کار،قطعه سطح تمیزکاري و گیرياستفاده از آن، پلیسه

 به مته بستن نحوه مته، ماشین انتخاب نحوه مته، ماشین انواع کار،قطعه سطح تمیزکاري

انتخاب دور مناسب، نحوه انتخاب پیشروي مناسب، نحوه تنظیم دور و  نحوه دستگاه،

-کار، نحوه بستن قطعهپیشروي روي دستگاه، انواع مته، وسایل بستن مته، وسایل بستن قطعه

کاري، نحوه تنظیم عمق سوراخ، کار و اصول فني مربوطه، انواع مته خزینه، کاربرد خزینه

محاسبه قطر سوراخ براي برقو، اصول و نکات   ،يبرقوکار کاري وخزینه ،کاريیند سوراخافر

-سوراخ يابزارها  ،يو دست يستون ،يزیروم يهامته نیکاري، انواع ماشفني عملیات سوراخ

 و شناخت مواد و اصول ایمني هاآنها و جنس مته  یت ،(هاآنانواع  ها و) مته يکار

3 12 

 روي مخروطي هايسوراخ کاريماشین کاري،سوراخ عملیات با کارساخت قطعهمهارت: 

 نقشه مطابق دریل دستگاه با فوالدي قطعات

 کار،قطعه کشيخط نقشه، براساس کارقشه، کنترل جنس قطعهن براساس کارکنترل ابعاد قطعه

 دور تنظیم دریل، دستگاه به مته بستن دستگاه، انتخاب کار،قطعه گیريپلیسه زدن، نشانسنبه

 انجام فني، اصول براساس کاردستگاه، بستن قطعه روي مناسب پیشروي تنظیم مناسب،

مطابق اصول فني، کنترل ابعاد سوراخ و خزینه مطابق نقشه،  کارينهخزی و کاريسوراخ

 هايمته نیمختلف، کار با انواع ماش يبا مته به قطرها کاريسوراخ انجام کار،قطعه سازيآماده

 يدر ابتدا و انتها نهیخز جادای ره،گی در کاربستن مناسب قطعه ،يو دست يستون ،يزیروم

 ياحتمال عیوب رفع و نقشه مطابق گیريبا وسایل اندازه کارسوراخ، کنترل قطعه

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 64 16 تعداد ساعت
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4 

 ساخت پیچ فوالدي به وسیله حدیده دستي مطابدانش: 

گیري، اندازهگیري )کولیس(، نحوه استفاده از وسایل خواني، وسایل اندازهاصول نقشه

 ،کاريبراي حدیده موردنیازکاري، انواع حدیده دستي، وسایل شناخت مواد، اصول حدیده

 انجام نحوه کاري،حدیده هايروش کار،قطعه بستن وسایل انواع کار،قطعه بستن هايروش

 4 1 سایل کنترل پیچورل پیچ کنت هايروش کاري،حدیده

 حدیده دستي مطاب ساخت پیچ فوالدي به وسیلهمهارت: 

س نقشه، تعیین وسایل براسا کارقطعه جنس کنترل نقشه، براساس کارکنترل ابعاد قطعه

 کاري،حدیده عملیات انجام فني، اصول طبق کارقطعه بستن کاري،جهت حدیده موردنیاز

 ياحتمال عیوب رفع و پیچ کنترل

5 

 نقشه ساخت مهره فوالدي به وسیله قالویز دستي مطابقدانش: 

گیري، )کولیس(، نحوه استفاده از وسایل اندازه گیريخواني، انواع وسایل اندازهاصول نقشه

 فرایند کار،قطعه سطح تمیزکاري و گیريپلیسه وسایل کشي،شناخت مواد، انواع وسایل خط

شین مته، انواع مته، جداول استاندارد جهت تعیین پیشروي و تعداد ما انواع کاري،سوراخ

-کاري، نحوه تعیین اندازه سوراخ براي قالویزکاري، روشدوران مته، نکات ایمني در سوراخ

 و گام نوع دستي، و ماشیني نظر از قالویز انواع کار،قطعه بستن وسایل کار،قطعه بستن هاي

اري، حرکات و نیروهاي الزم جهت انجام قالویزکاري به قالویزک انجام روش آن، ساختمان

یز با توجه به نکات فني مربوط به هر یک از قالویزها، وسایل کنترل مهره، نحوه وسیله قالو

 تنظیم عمق سوراخ، روش استفاده از وسایل کنترل مهره و نکات ایمني در قالویزکاري
1 4 

 ساخت مهره فوالدي به وسیله قالویز دستي مطابق نقشهمهارت: 

 کشيخط انجام نقشه، براساس کارقطعه جنس کنترل نقشه، براساس کارکنترل ابعاد قطعه

 نقشه، مطابق کاريسوراخ انجام قالویز، سوراخ براي مته قطر تعیین نقشه، مطابق کارقطعه

 کردن عمود و( پسرو ورمیان  پیشرو،) ترتیب به قالویز بستن فني، اصول طبق کارقطعه بستن

 انجام پیشرو، قالویز وسیله به قالویزکاري انجام مختلف، جهات در کارقطعه به نسبت هاآن

کنترل مهره  ورو، انجام قالویزکاري به وسیله قالویز پسریزکاري به وسیله قالویز میانقالو

 ایجاد شده

6 

 فقطعات مختل يکارتراش اتیعملدانش: 

 انواع مواد، شناخت گیري،اندازه هايگیري، روشخواني، انواع وسایل اندازهاصول نقشه

-مختلف دستگاه تراش،  راه هايقسمت تراش، دستگاه متعلقات و مشخصات تراش، دستگاه

دستگاه تراش، مفهوم سرعت برش، جداول سرعت برش، عوامل مؤثر در سرعت  يانداز

 مکانیزم تنظیم عده اگرام،یکردن تعداد دَوَران با استفاده از د دایپبرش، محاسبة تعداد دَوَران، 

نده، نحوه تعیین عده دوران، نحوه انتخاب پیشروي، نحوه تنظیم کندوران، انواع مواد خنک

 و رو تراشيهاي هاي آن، انواع رندهیژگيوهاي صنعتي پیشروي روي دستگاه، انواع روغن

7 28 
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-روش ،پیشاني تراشيو  رو تراشي يهاهاي رندهانواع نگهدارنده ه،، جنس رندپیشاني تراشي

 اصول رنده، بستن هايها، روشجنس رنده ،تراشيپیشاني   و رو تراشي رنده بستن هاي

 انواع ابزار، تیزکردن روش تیزکني، ابزار هايسنگ انواع ابزار، مختلف زوایاي ابزار، بستن

وارو، نکات فني و ایمني  وهاي رنظام، فکسه آچار(، گيفشن و ظامچهارن نظام،سه) کارگیرها

 بار، عمق مفهوم برداري،براده اصول کار،قطعه بستن مختلف هايکار، روشبراي بستن قطعه

 پیشاني تراشي در برداريبراده برشي و مراحل نیروهاي

 قطعات مختلف کاريتراش اتیعملمهارت: 

 تنظیم و تعیین نقشه، براساس کارقطعه جنس کنترل نقشه، براساس کارابعاد قطعه کنترل

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

 براي رنده تنظیم و بستن فني، اصول رعایت با ابزار زوایاي کردن تیز صابون، آب تهیه ها،

 رومیزي، تیزکني ابزار سنگ کردن آماده فني، اصول رعایت با رو تراشي و پیشاني تراشي

ام با رعایت چهارنظ یا نظامسه توسط مناسب روش به کارقطعه بستن نظام،سه فک تعویض

پیشاني کردن دستگاه،  زتمی کار،بستن رنده، بستن قطعه ،ماشین تراش اندازياصول فني، راه

 و نظامو سوار کردن سه ادهپی نظام،سه هايفک ضیتعو ده،رن زکردنیت ،رو تراشي ،تراشي

 دتولی مراحل در کارقطعه ابعاد گیرياندازه و کنترل

7 

 يزنآج و يتراشاریقطعات بلند، ش يکار، تراشيکار، سوراخيزنمته مرغکدانش: 

انواع مته،  ،گیري، شناخت موادهاي اندازهگیري، روشخواني، انواع وسایل اندازهاصول نقشه

ها روي دستگاه ها، روش بستن مته روي دستگاه تراش، وسایل مربوط به بستن متهجنس مته

 گیري و کنترل درهاي اندازهمرغک، روشام مته و ...(، انواع متهنظتراش )کالهک مته، سه

کاري بین دو کاري قطعات بلند و تراشقطعات بلند، فرایند تراش رو تراشيو  پیشاني تراشي

هاي برش و شیار، جنس رنده، انواع ها، انواع رندهکمربندمرغک و استفاده از انواع 

-آج هايقلم جنس انواع آج، فرم انواع آج، هايانواع قرقرههاي رنده شیار و برش، نگهدارنده

 روي کاريیند سوراخازني و اصول فني مربوط به آن، فرقلم آج انواع بستن هايروش زني،

 روش مرغک،مته کاربرد تراش، روي کاريسوراخ مراحل آن، فني اصول و تراش دستگاه

-براده مراحل برشي، نیروهاي بار، عمق مفهوم برداري،براده اصول مرغک، دستگاه از استفاده

حرکت خودکار عرضي و طولي، فرایند  کانیزمم ،رو تراشي و پیشاني تراشي در برداري

یند شیارتراشي و اصول فني آن، اکاري بین دو مرغک، فرکاري قطعات بلند و تراشتراش

نحوه باردهي و مراحل یند برش و اصول فني آن، ابرداري، فرنحوه باردهي و مراحل براده

-زني و کنترل آج قطعهآجزني و اصول فني آن، شیوه اجراي عملیات یند آجابرداري، فربراده

 کار

2 8 

 زنيو آج يارتراشیقطعات بلند، ش کاريتراش ،کاريسوراخ ،زنيمرغکمتهمهارت: 

 تنظیم و تعیین نقشه، براساس کارقطعه جنس کنترل نقشه، براساس کارابعاد قطعه کنترل
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-روغن مقدار بازدید و دستگاه کاريروغن دستگاه، روي دوران عده تنظیم و تعیین پیشروي،

ت اصول فني، تنظیم رعای با تراش دستگاه روي مته و مرغک مته بستن صابون، آب تهیه ها،

 و زنيمرغکدر مراحل مختلف، انجام مته کارو کنترل ابعاد قطعه گیريعمق بار، اندازه

 انجام بلند، قطعات کاريتراش انجام فني، اصول مطابق تراش دستگاه توسط کاريسوراخ

-آج انجام و نقشه هايتولرانس با مطابق برش انجام نقشه، هايتولرانس با مطابق شیارتراشي

 در مراحل مختلف کارابعاد قطعه رلکنت و گیرياندازه نقشه مطابق زني

8 

 تراشي قطعات با دستگاه تراش براساس نقشهبري و مخروطتراشي، پیچداخلدانش: 

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

 سرعت جداول برش، سرعت مفهوم تراش، دستگاه متعلقات و مشخصات تراش، دستگاه

کننده، نحوه انواع مواد خنکمل مؤثر در سرعت برش، مکانیزم تنظیم عده دوران، عوا برش،

 هايتعیین عده دوران، نحوه انتخاب پیشروي، نحوه تنظیم پیشروي روي دستگاه، انواع روغن

 ها،نگهدارنده انواع ها،رنده بستن شیوه تراشي،داخل هايرنده انواع ،هاآن هايیژگيو صنعتي

 ابزار، تیزکردن روش تیزکني، ابزار هايتراشي، انواع سنگاي رنده داخلزوای رنده، جنس

-سه آچار ،(فشنگي چهارنظام و نظام،سه) کارگیرها انواع مته، کردن تیز روش مته، زوایاي

 بستن مختلف هايروش کار،قطعه بستن براي ایمني و فني نکات وارو، ور هايفک نظام،

-کاري، پیشسوراخیند ابرداري، نحوه باردهي، فر، مراحل برادهتراشيداخل کار، فرایندقطعه

هاي آن، شیوه تراشي و انواع روشبري، مخروطبري، شیوه اجراي عملیات پیچیند پیچامته، فر

تراشي و هاي مخروطمعایب و مزایاي انواع روش ،تراشيهاي مخروطاجراي انواع روش

 يمخروط کارکنترل قطعه

2 8 

 نقشه براساس تراش دستگاه با قطعات تراشيمخروط و بريپیچ تراشي،داخلمهارت: 

 تنظیم و تعیین نقشه، براساس کارقطعه جنس کنترل نقشه، براساس کارکنترل ابعاد قطعه

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

 تراشداخل رنده زوایاي کردن تیز گیر،رنده در تراشداخل رنده بستن صابون، آب تهیه ها،

 تراشي،ل فني، تیزکردن مته با رعایت اصول فني، بستن مته و رنده داخلاصو رعایت با

 رعایت با چهارنظام یا نظامسه توسط مناسب روش به کارقطعه بستن نظام،سه فک تعویض

 هايمتهپیش انتخاب گیري،پلیسه برداري،تنظیم عمق بار در هر مرحله براده ،فني اصول

-پیچ عملیات انجام تراشي،داخل نهایي، کاريسوراخ مته،پیش وسیله به کاريسوراخ مناسب،

 کنترل و گیرياندازه فني اصول رعایت و مناسب روش با تراشيمخروط عملیات انجام بري،

 فمختل مراحل در کارقطعه ابعاد

 64 16 جمع
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 :هايمهارت

کاري با کاري و مهارت سوراخکاري و قالویزکاري، مهارت تراشکاري، حدیدهکاري، سوهانبرداري دستي شامل ارهبراده - 

 هاي متهماشین

 پذیري و حل مسئلهداري، مسئولیتامانت -

 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

 2و  1ي تراشکار
محمد  ،يوریرسول غ

 ياعتماد
 

و  يفن آموزشسازمان 

 يکشور، تعاون ياحرفه

 کارکنان، تورنگ

1384 

هاي کاري و ماشیندر پیرامون ماشین

 ابزار
 جان والکر

اکبر 

 خورشیدیان
 1383 طراح

 هاي ابزارماشین
گرد و محمدرضا شب

 الیاس 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 تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

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

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه

 1ابزار گذراندن دوره روش تدریس درس ماشین

 

 سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 مرتبط يافزارهاتابلو هوشمند به همراه نرم لیاز قب گرید آموزشيکمک  لیپروژکتور، وسا ویدئوبرد،  تیوا -

-شامل سوزن خط کشيخط لیوسا ،يکارگاه يزیروم رهگی اره،شامل انواع سوهان، کمان يدست يکامل ابزارهاست  15 -

 ،يستون لدری دستگاه انواع دستگاه 7 ،...و چکش نشان،انواع پرگار، انواع شابلون قوس، سمبه ،فلزي کشخط انواع کش،

دستگاه تراش با  17و...،  زیو قالو دهیحد کاريسوراخ يابزارها واعبه همراه ان الیمته راد نیو ماش يدست ،يزیروم لیدر

 يبا ابزارها نوارياره و لنگاره دستگاه 2 و راهنما کشدستگاه خط 2 ،کاريتراش برداريبراده يمتعلقات و به همراه ابزارها

 موردنیاز

 

اي، پژوهشي، گروهي، آزمایشگاه، پروژهتمرین و تکرار، کارگاه،  اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 قتحقی و و تکرار ناي، کارگاه،  تمریپروژه اي،مباحثه ي،سخنران

 

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

عملي و انشایي،  هايپرسشساخته ها( انواع دست) تولید نمونه کار شده،سازيهاي 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

 تحقیقاتي هايفعالیتیي و انشا و يعمل هايپرسش، نمونه کار دکتبي، تولی ، آزمونتکالیف
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 کارآفریني  درس -3-34

 تخصصي نوع درس: 

 -: نیازپیش  

 -نیاز: هم

 الزم براي تدوین برنامه کسب و کار هايمهارت آموزشبا مفاهیم کارآفریني و  آشنایيهدف کلي: 

 مطالبسرفصل آموزشي و رئوس  -الف

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

کارآفرینان )تعاریف، اهمیت و نقش کارآفریني، فرایند  هايویژگيدانش: اصول کارآفریني 

آوردهاي کارآفریني، تأثیرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اخالقي کارآفریني، خطرها، ره

 هاي کارآفریني(رویکردهاي رفتاري کارآفریني و انگیزهکارآفریني، صفات کارآفرینان، 
2 - 

 مهارت: 

2 

دانش: خالقیت و نوآوري )تعریف خالقیت، ضرورت و نقش خالقیت، فرایند خالقیت، 

افزایش خالقیت )توفان ذهني، توهم  هايروشها و توسعه خالقیت و موانع آن، تکنیک

خالق، اسکمپر، دلفي و لینکنیکس(، تعریف نوآوري، تفاوت خالقیت و نوآوري، فرایند 

 (  TRIZنوآوري، سطوح نوآوري و انواع نوآوري و نظریه حل خالق مسئله )

3 6 

  ذکرشده هايروشمهارت: انجام حل چند مسئله خالقیت و نوآوري با به کاربردن 

3 

 دانش: مدیریت کسب و کار تجاري کوچک

سازماندهي: کار گروهي و تیمي، رهبري و سازماندهي یک کسب و کار، ساختار یک  -

 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 اوني و سایر انواع( و مسئولیتبیان، تعآپ، 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  -

مشتري مداري، نوع آوري، خدمات و هاي رقابتي) استراتژي بازاریابي، شناخت محیط

 سرعت و راحتي(، تبلیغات و ابزارهاي آن

روش هاي تبدیل مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ: تعامل با واسطه هاي تجاري،  -

 هايموقعیتها) همکاري هاي( مشترک، مجوزهاي خارجي، امتیازها و  گذاريسرمایه

6 6 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 ، تجارت متقابل و صادراتالملليبین

 ( و نقش آن در توسعه کسب و کار و کسب و کارهاي مجازيITاطالعات)فناوري  -

مهارت: ارائه مثال عملي چند کسب و کار و کوچک در رابطه با خدمات پس از فروش 

 خودرو

 ، ارائه مثال عملي چند کسب و کار مجازي در رابطه با خدمات پس از فروش خودرو

4 

 دانش: فرهنگ کسب و کار

 هنجارهاي قالب بر محیط کسب و کار موفق باورها و -

 راهکارهاي توسعه فرهنگ کارآفریني -

 مقایسه فرهنگ کار با سایر کشورها -

 راهکارهاي افزایش فرهنگ کار در ایران -

2 - 

 مهارت: 

5 

( و انواع آن و بررسي نمونه طرح کسب و کار Business Planدانش: طرح تجاري )

 خودرومرتبط با رشته مکانیک 

3 36 

 مهارت: انجام گروهي پروژه طرح کسب و کار

 تعریف طرح تجاري مرتبط با رشته مکانیک خودرو -

 اي )ارائه و بازبیني آن در صورت نیاز(تهیه طرح تجاري یک صفحه -

 (نیاز صورت در بازبیني آن و ارائه)کلیات طرح تجاري -

توصیف شغل، طرح و پروژه جزئیات طرح تجاري، فرایند ارزیابي طرح تجاري،  -

 بازاریابي، تولید طرح تبلیغاتي، طرح مالي و طرح مدیریتي

 نیاز  صورت در بازبیني آن و ارائه نهایي طرح تجاري -

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار مهارت هاي -ب

 مهارت هاي:

 شناسایي و نحوه ایجاد و مدیریت انواع کسب وکار و توانایي ارائه یک طرح تجاري براي کسب و کار واقعي و مجازي -

 داريپذیري و امانتمسئولیت -
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 (سه مورد منبع فارسي و خارجي حداقل)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 

 

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

  (علمي، سوابق تحصیلي و تجربيمدرک تحصیلي، مرتبه )هاي مدرس ویژگي

 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 25براساس کالس ) سایل موردنیاز درس ومساحت و تجهیزات 

 ویدئو پروژکتورکالس تئوري همراه با 

 

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

 

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

عملي انشایي،  هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

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

 تحقیقات، خود سنجي و...

 آزمون کتبي، ارزیابي پروژه و ارزیابي کارگروهي 
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 پیوست ها
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 پیوست یک
 رشته مکانیک خودرو ايفني و حرفه کارداني پیوسته  دوره موردنیازتجهیزات استاندارد 

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه ردیف

1 

 خودرو

 دستگاه 2خودرو هیبریدي 

 دستگاه  5خودرو بنزیني ساده 

 دستگاه 2خودرو بنزیني توربو دار 

 دستگاه GDI   1خودرو بنزیني 

 دستگاه ) حداقل نسیان دیزل( 3خودرو دیزل سواري 

 دستگاه 4خودرو دوگانه سوز  

 –ي باال باید داراي سقف متحرک خودروها)حداقل یکي از 

 سیستم کروز کنترل  و سایر سیستم هاي رفاهي باشد(

 دستگاه AT  2   دندهجعبهخودرو  با 

 دستگاه CVT 1 دندهجعبهخودرو با 

 دستگاه DTC  1  دندهجعبهخودرو با 

 دست   کامل 11جعبه ابزار مکانیکي  

 دست 5 22تا  11جعبه بکس 

 32تا  11دو سر رینگي  آچار

 32تا  11دو سر تخت   ارچآ

 یک دست کامل  T آچار

 تایي ضریه خور 7پیچ گشتي یک دست   آچار

 عدد 5انبردست

 عدد5انبر قفلي سایز متوسط 

 عدد 5دم باریک 

2 

 جک باالبر

 تن ( 3دستگاه  ) با تحمل حداقل  1ستون   2

 تن ( 3ستون یک دستگاه) با تحمل حداقل  4جک 

 تن ( 3حداقل جک قیچي یک دستگاه) با تحمل 

 دستگاه 4جک سوسماري 

 دستگاه 1تن   2جراثقال هیدرولیکي دستي 

 دستگاه3تن    1جراثقال هیدرولیکي دستي

 روغن هیدرولیک مصرفي جک هیدرولیک

 به مقدار کافي

3 

 آموزشيماکت و استند هاي 

 دستگاه MPFI 1ماکت سیستم سوخت رساني بنزیني 

 دستگاه GDI   1  ماکت سیستم سوخت رساني بنزیني

 دستگاه 1سیستم گاز سوز  آموزشياستند 

 دستگاه EBD 1و   ABSسیستم  آموزشياستند 

 دستگاه 1   سیستم تهویه مطبوع آموزشياستند 

 دستگاه 1سیستم شبکه ) مالتي پلکس (  آموزشياستند 

 دستگاه 2محرکه هیبریدي  آموزشياستند 

 دستگاه 1 سیستم  کروز کنترل آموزشياستند 

 دستگاه 1سیستم ایربگ آموزشياستند 

 دستگاه 1سوخت رساني دیزل یونیت پم   آموزشياستند 

 دستگاه 1سوخت رساني دیزل یونیت انژکتور  آموزشياستند 
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استند موتور روشن شو با سیستم هاي سوخت رساني مختلف 

 دستگاه 5

4 

 دستگاه شارژر

 شارژر آمپرولتي با  24/ 12دستگاه  )   2نوع تعمیرگاهي 

 (A 111حداقل 

 دستگاه 2استارت زن تعمیرگاهي  

 دستگاه 1استارت زن پرتابل 

 

5 

 و کنترل آالیندگي دستگاه عیب یاب 

 دستگاه 1دستگاه رول تست 

 دستگاه 2ي گازهاي خروجي اگزوز گیراندازهدستگاه 

ي بنزیني خودروها  یابيعیببا قابلیت دستگاه عیب یاب  

 دستگاه 5موجود 

ي دیزل موجود خودروها یابيعیببا قابلیت دستگاه عیب یاب  

 دستگاه 3

 gas analyzerسنسور اکسیژن دستگاه 

6 

 تجهیزات تعمیراتي

 دستگاه 5موتور کامل جهت تعمیرات 

 دستگاه 5گیربکس دستي چهارچرخ محرک 

 دستگاه 5گیربکس اتوماتیک  دو کالچه 

 دستگاه CVT   5گیربکس اتوماتیک 

 دستگاه AT  5گیربکس اتوماتیک 

 دستگاه 5پر قدرت هیدرولیک  فرمانجعبه

 دستگاه 5پر قدرت الکترو هیدرولیک  فرمانجعبه

 

7 
در  مورداستفادهست کامل ابزار مخصوص بر اساس خودرو 

 دست کامل براي هر مدل خودرو 2کارگاه  

 

8 

 دستگاه تنظیم زوایاي چرخ

 دستگاه شارژ گاز کولر

 تنظیم نور چراغدستگاه 

 دستگاه باالنس چرخ

 

9 

 عدد 2سایز هر سایز   3تورک متر در 

 عدد 3میلیمتر هر کدام   1.12و   1.5و   1.1کولیس دقت 

عدد  2هر کدام   111-75/75-51/51-25/  25-1میکرومتر  

 عدد 5هر کدام  دیجیتال و کولیس میکرومتر

 مختلف هايرابطعدد با    2میکرومتر داخل سنجي 

 عدد 5ي با پایه مغناطیس گیراندازهساعت 
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 عدد 5سیلندر  قطرسنجساعت 

11 

 عدد 2 ترمینال باکس 

 عدد 2فالت باکس 

 دستگاه 11مولتي متر 

 

11 

 موردنیازبه تعداد  A4کاغذ  - عدد 11عدد ویدئو پروژکتور به تعداد  15رایانهست 

 عدد 15وایت برد به تعداد  -

 عدد 15تعداد کن به پاکتخته -

 اینترنت -

 افزارهاي مختلفانواع نرم -

12 

 ویدئو پروژکتورعمومي مجهز به  و الکترونیکآزمایشگاه برق  

متر مربع و امکانات اولیه و اساسي مرتبط،  61با متراژ حدود 

، نمونه مدارهاي الکترونیک عمومي هاآنجهت کار عملي روي 

 و خودرو،

 قطعات مصرفي الکترونیکي

13 

عدد،  B 11عدد، صفحه صافي گرید  11میز استاندارد کار 

عدد و از  5هاي معمولي از هر کدام انواع کولیس )از کولیس

عدد، انواع میکرومتر )از  5عدد(، کولیس مرکب  2نوع خاص 

عدد(،  2عدد و از خاص  5میکرومترهاي معمولي از هر کدام 

-عدد، فرمان 11دستگاه،،  پایه میکرومتر  1پروفیل پروژکتور 

سنج مختلف از هر کدام عدد، زاویه 2هاي مختلف از هر کدام 

عدد، مرکز به مرکز  2 متريمیلي 211عدد، میله سینوسي  2

 111و  211عدد، صفحه سینوسي  2 متريمیلي 211سینوسي 

عدد،  5 متريمیلي 11-1گیري عدد، ساعت اندازه 2 متريمیلي

عدد  2تراز مختلف از هر کدام  عدد،، 5گیري پایه ساعت اندازه

عدد و صندلي  1هاي مختلف از هر کدام و گونیا با اندازه

 عدد 15مناسب 

بلوکه سیلندر، بوش سیلندر، میل لنگ،میل بادامک انواع 

هاي مختلف هاي مختلف و مدولدنده با دندانهچرخ

قطعات مخروطي تخت و گرد در ابعاد مختلف، قطعات 

شکل در   Vاي وشیاردار، استوانهمختلف صنعتي 

هاي استاندارد با سایزهاي مختلف، انواع مختلف پیچ

جعبه،  2گوشتي مینیاتوري پیچسایزهاي مختلف متریک،، 

عدد،  2تخت از هرکدام  وگوشتي چهارسپیچ

و ، باتري قلمي و ساعتي عدد، 1مهندسي  حسابماشین

 عدد 2دماسنج 

14 

دستگاه منبع  SMAW ،2 دستگاه رکتیفایر جوشکاري 8

 2و  GMAWدستگاه منبع قدرت  GTAW ،4قدرت 

 SAWدستگاه منبع قدرت 

ها، و لوله موردنظرهاي هاي فوالدي به ضخامتورق

( و E7118(، قلیایي )E6113الکترودهاي روتیلي )

هاي جوش( در سایزهاي مختلف، سیمE6111سلولزي )

ER715-6 فالکس و  (،2.4) ايو شاخه ( 1.2) ايقرقره

)1.2( 1-T71E،  2، کپسول تو پودريقرقرهCO و آرگون 
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 پیوست دو
  مکانیک خودرورشته  کارداني پیوسته دوره موردنیاز مدرس استانداردمشخصات 

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلي

 مقطع
سابقه تدریس 

 و تجربه کاري
 نام دروس مجاز به تدریس

 کارشناسي
کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

1 
مکانیک تبدیل 

 انرژي
 سال 3 × × 

هیدرولیک و -مکانیک سیاالت-ترمودینامیک

 نیوماتیک

2 
مکانیک طراحي 

 کاربردي
 سال 3 × × 

طراحي اجزا -استاتیک-مصالحمقاومت 

 ماشین

3 

 مکانیک خودرو

با تخصص موتور 

 انتقال قدرت–

 انتقال قدرتفناوري -محرکه خودرونیروي  سال 3 × × 

4 

 مکانیک خودرو

با تخصص موتور 

 انتقال قدرت–

 سال 3  × ×
کارگاه  انتقال -کارگاه نیروي محرکه خودرو

 -2و  1قدرت 

5 

 مکانیک خودرو

با تخصص 

 الکترونیک و شبکه

 سال 3 × × 

 -تم هاي ایمني و رفاهي خودروسسی

-تم هاي ایمني و رفاهي سکارگاه سی

شبکه هاي = خودروالکترونیک کاربردي 

 کارگاه وارتباطي خودر

6 

الکترونیک با 

تخصص 

 الکترونیک خودرو

 سال 3 × × 
 کارگاه و کیالکترون و برق يمبان

 کارگاه وخودر يکاربرد کیالکترون

 2ریاضي عمومي  – 1ریاضي عمومي  سال 3 × ×  ریاضي 7

 فیزیک حرارت-فیزیک مکانیک سال 3 × ×  فیزیک 8

9 

 مکانیک خودرو

تم سبا تخصص سی

هاي هدایت و 

 کنترل

 سال 3  × ×
 خودرو و کنترل تیهدا يها ستمیس

 خودرو و کنترل تیهدا يها ستمیس  کارگاه

11 

 مکانیک خودرو

با تخصص سوخت 

 رساني

 سال 3 × × 

 ياحتراق يموتورها يرسان سوخت

 احتراق يموتورها يرسان سوخت کارگاه

 ايجرقه

 احتراق يموتورها يرسان سوخت کارگاه

 يتراکم
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11 

خودرو با مکانیک 

تخصص کنترل 

 کیفي

 کنترل کیفیت قطعات خودرو سال 3 × × 

 سال 3  × × ساخت و تولید 12
ي و گیراندازهتم هاي سسی -ابزارماشین

 آزمایشگاه

 جوشکاري سال 3  × × جوشکاري 13

14 
با  کشينقشه

 تخصص اتوکد
 رایانهبا  کشينقشه سال 3  × ×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


