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برنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته مکانیک خودرو
شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای در سیزدهمین جلسه تاریخ  ، 4931/5/41برنامه
درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته مکانیک خودرو را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده  )4این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  4931وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش
عالی می شوند قابل اجرا است.
ماده  )2این برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته مکانیک خودرو از نیمسال اول سال تحصیلی -4933
 4931جایگزین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته مکانیک خودرو – مکانیک خودرو مصوب جلسه
شماره  933شورای عالی برنامه ریزی به تاریخ  4931/1/44می شود.
ماده  )9این برنامه درسی در سه فصل :مشخصات کلی ،عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به
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.
ماده  )1این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  4931-4933به مدت  9سال قابل اجرا است و پس از آن به
بازنگری نیاز دارد.
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 -1فصل اول :مشخصات کلي
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 -1-1مقدمه
اهمیت و ضرورت توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي بهعنوان یکي از شاخصهاي توسعه و ابزارهاي تحقیق و برنامههاي
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در کشور بر کسي پوشیده نیست .تأمین نیروي متخصص و ماهر براي اجراي هر برنامه،
ضرورتي اجتنابناپذیر است که بدون توجه به آن ،سرمایهگذاريهاي مادي و معنوي بينتیجه خواهد بود .ازاینرو از عواملي
که سالهاست مانع تحقق واقعي اهداف برنامههاي اقتصادي و اجتماعي شده ،فقدان یا کمبود نیروي متخصص و ماهر متناسب
با نیازهاي بازار کار است .صنعت مکانیک خودرو یکي از صنایع کلیدي در ایران به شمار ميرود و رشته مکانیک خودرو به
عنوان یکي از رشته هاي اصلي در تأمین نیروي در این صنعت به شمار ميرود که به صورت مستقیم (تولید) و یا غیرمستقیم
(خدمات) جمع کثیري در آن مشغول به فعالیت ميباشند و نتایج عملکرد آنها به سرعت در جامعه قابل مشاهده است وجود
نیروي ماهر در سطوح مختلف این رشته از نیازهاي ضروري هر جامعهاي ميباشد.
بازار ،موتور محرک اقتصاد است و نیاز بازار با توجه به زمان تغییر ميکند .امروزه کشورها سخت در تالش هستند تا با ایجاد
نظامهاي آمادهسازي افراد براي اشتغال ،از منابع خود بهطور بهینه استفاده کنند .در حقیقت همه افراد حتي مردم کشورهاي
درحالتوسعه بهشرط داشتن مهارت در فناوريهاي نوین و مهارتهاي تخصصي ميتوانند در بازار کار رقابت کنند.
بهطورمعمول نظام آموزش فني و حرفهاي هر کشور مانند یک نهاد ،مسئول آمادهسازي افراد براي کار قلمداد ميشود.
یکي از رسالتهاي دانشگاه فني و حرفهاي تربیت کارداني در رشتههاي مختلف تحصیلي است تا بتوانند وارد بازار کارشده و
نیاز بخشهاي صنعت و خدمات را تأمین نمایند .دوره کارداني پیوسته مکانیک خودرو در ادامه رشته مکانیک خودرو دوره
دوم آموزش متوسطه شاخه فني و حرفهاي تدوینشده و هدف از آن تربیت کاردانيهاي فني بوده تا بتوانند مشاغل مرتبط در
حوزه مکانیک خودرو را احراز کنند و عالوه بر آن آمادگي اولیه براي کساني که تمایل به شرکت در دوره هاي باالتر را نیز
دارند ایجاد کند .این دوره بر اساس چارچوب آموزشهاي فني و حرفهاي تدوینشده است.

 -2-1تعریف
کاردان فردي است در زمینهاي تخصصي از فناوري ،داراي مهارتها و تکنیکهاي مربوطه با درکي کاربردي از اصول نظري
مرتبط که ارتباط بین کارگران ماهر و مهندسان برقرار ميکند و دانش نظري و مهارت عملي را به نحوي کسب مينماید که از
یک سو داراي ماهیت عمليتر از مهارتهاي موردنیاز مهندسان است و از سوي دیگر داراي ماهیت علمي بیشتر از دانش
(نظري) موردنیاز کارگران ماهر و پیشه وران را بدست ميآورد.
دورههاي آموزش و تربیت کاردان دوره اي بعد از دوره دوم متوسطه ميباشد و فراگیران را به یک سطح کارداني ،باالتر از
دوره دوم متوسطه و با درجه یا گواهینامهاي مرتبط ارتقاء ميدهد.
صنایع خودرو برگردان کلمه  Automotive industryاست به معناي :تمام صنایع مرتبط با خودرو شامل صنایع تولید مانند
صنایع تولیدکننده هاي قطعات ،صنایع مجموعه سازي و صنایع تولید نهایي محصول ميباشد .بعالوه تمام مجموعه خدمات
پس از خودرو مانند تعمیرگاه هاي مجاز ،عاملیت ها و تعمیرگاه هاي شخصي و مراکز ارائه لوازم جانبي و یا خدمات خاص
خودرویي نیز در این دسته قرار دارند .کاردان مکانیک خودرو فردي است که در حوزه خدمات پس از فروش و یا بخشهاي
مختلف صنایع تولیدي در حوزه خودرو یا بهصورت کارآفرین ميتواند شاغل به کار شود.
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 -3-1هدف
ارائه آموزش عالي در سطح تربیت کاردان ماهر بهمنظور گسترش دانش کار ،شکوفایي استعدادها و توسعه سرمایه انساني
کشور از طریق توانمندسازي افراد براي تصدي مجموعهاي از مشاغل موردنیاز بازار کار و مرتبط با رشته تحصیلي فراگیران
است.
برنامه درسي دوره کارداني پیوسته مکانیک خودرو با هدف تربیت نیروي انساني ماهر موردنیاز واحدهاي مختلف ،تدوین
گردیده است که بتواند در زمینههاي زیر ایفاي نقشنمایند:
 به روز رساني و توسعه خدمات پس از فروش خودرو کاهش هزینه هاي سرویس ،نگهداري و تعمیرات از طریق ارائه فرهنگ مناسب کاهش هزینههاي تولید محصوالت از طریق بکار گیري نیروهاي آشنا به فرایندهاي نوین تولید ارتقاء فرهنگ کار با بهرهوري باال ،دقت و ایمني ماشینآالت در هنگام کار تسریع در تغییر روشهاي سنتي به روشهاي مکانیزه و پیشرفته ایجاد تفکر اقتصاد مهندسي -گسترش اخالق حرفهاي

 -4-1اهمیت و ضرورت
با توجه به مقوله صنعتي شدن و تأثیر روند تولید در پیشرفت اقتصادي و توسعه ،نیاز شدیدي به سطح شغلي کاردان فني
احساس مي شود .جهت ارتباط سطح شغلي کارگري با سطوح مهندسي ،این شغل بهخوبي ميتواند ایفاي نقش کند و به دلیل
تسلط در مهارت و داشتن زمینه علمي ،به نحوي مطلوب درروند بهبود کیفیت و افزایش کمیت تولید تأثیرگذار خواهد بود.
لذا هدف این برنامه تربیت کاردان فني در مکانیک خودرو است که با استفاده از آموزههاي تئوري و عملي از عهده سرپرستي
بخشهاي مختلف واحدهاي خدمات پس از فروش و سرپرستي خطوط تولید و یا کنترل کیفیت در مجموعههاي تولیدکننده
برآید .در تدوین برنامه عالوه بر مهارتهاي فني ،تفکر طراحي نیز مدنظر بوده است تا فراگیر بتواند به سطوح خوداشتغالي و
کارآفریني نائل گردد.
صنعت خودرو یکي از صنایع مادر در کشورهاي صنعتي بوده و درصد باالیي از اشتغال و تولید ناخالص داخلي در جوامع
صنعتي را به خود اختصاص داده است .با توجه به رشد فزاینده استفاده از خودرو ارتقا سطح فناوري به کار گرفته شده در
خودروهاي نوین ضرورت تأمین نیروي انساني الزم جهت تولید و خدمات پس از فروش خودرو ضرورتي اجتناب ناپذیر
ميباشد.
برنامه درسي کارداني پیوسته مکانیک خودرو بهمنظور تربیت نیروي انساني در سطح کاردان تدوین گردیده است تا با آموزش
و تربیت این کاردان ،ضعف و کمبود نیروي انساني در این سطح برطرف شود.
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 -5-1نقش و توانایي فارغالتحصیالن
 داراي مدیریت و سرپرستي کار و کیفیت براي کنترل فرآیند تولید و شناسایي نقاط قوت و ضعف تولید کارآفریني و قابلیت مدیریت در شناسایي و بهکارگیري منابع الزم در ایجاد کسبوکار سرپرستي بخشهاي مختلف واحد هاي خدمات پس از فروش راهاندازي و اجراي فني کارگاههاي تعمیرات مکانیک خودرو -سرپرستي بخشي از فرآیند تولید در کارگاه ها و کارخانه هاي تولیدکننده و مجموعه ساز خودرو

 -6-1مشاغل قابل احراز
 تعمیرکار خودروهاي بنزیني تعمیرکار خودروهاي دیزل سواري تعمیرکار خودروهاي هیبریدي تعمیرکار خودروهاي گاز سوز تعمیرکار خودروهاي دیزل نیمه سنگین تعمیرکار سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو تعمیرکار سیستم هاي تعلیق فعال و نیمه فعال تعمیرکار سیستم هاي الکترونیکي و الکتریکي خودرو تعمیرکار موتور هاي بنزیني و دیزل سواري تعمیرکار سیستم هاي سوخت رساني موتور هاي بنزیني ،دوگانه سوز تعمیرکار سیستم هاي سوخت رساني موتور هاي دیزل سواري و نیمه سنگین تعمیرکار سیستم هاي سیستم هاي انتقال قدرت اتوماتیک خودروهاي سواري تعمیرکار سیستم هاي تهویه مطبوع خودرو تعمیرکار سیستم هاي ایمني خودرو سرپرست فني تعمیرگاهسرپرست خدمات پس از فروشسایر مشاغل
تعمیرکار سیستم انتقال قدرت خودروهاي

بازرس سیستم گاز سوز خودرو

تعمیرکار نیروي محرکه قایق

تعمیرکار موتور هاي برقي خودرو

سرپرست بخش کنترل کیفیت

کارشناس پذیرش خودرو در تعمیرگاه

مدرس دوره هاي فني خودرو

کاردان هواپیما و هلي کوپتر

کاردان هواپیما و هلي کوپتر

بازرس امور ایمني و سایل نقلیه

کاردان مکانیک واحد هاي صنعتي

کاردان تجهیزات دوار واحدهاي صنعتي

کاردان مرکز معاینه خودرو

الکتریکي
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 -7-1طول دوره و شکل نظام
حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کارداني  2سال است و هر سال تحصیلي مرکب از  2نیمسال تحصیلي و یک دوره تابستاني
و هر نیمسال شامل  16هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  6هفته آموزش و یک هفته امتحانات
پایان دوره است .دروس نظري و عملي براساس مقیاس واحد درسي است و هر واحد درس نظري معادل  16ساعت در
نیمسال ،هر واحد درس عملي و آزمایشگاهي حداقل معادل  32ساعت و حداکثر  48ساعت در نیمسال ،هر واحد درس
کارگاهي حداقل معادل  48ساعت و حداکثر  64ساعت در نیمسال و هر واحد کارآموزي معادل  121ساعت در نیمسال
ميباشد.

 -8-1ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
الف – دانش آموختگان هنرستانهاي فني و حرفهاي و کاردانش مرتبط
– قبولي در آزمون ورودي
 -دارا بودن شرایط عمومي

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

تعداد ساعت

درصد (برحسب ساعت)

درصد مجاز

نوع درس
نظري

52

832

41

 25تا 45

عملي

21

1232

61

 55تا 75

جمع

72

2164

111

111

مالحظات

 -11-1نوع درس (برحسب تعداد واحد)
نوع درس

تعداد واحد

تعداد واحد برنامه درسي موردنظر

حداقل

حداکثر

عمومي

13

13

13

مهارت عمومي

2

4

2

پایه

5

11

9

تخصصي

42

47

42

اختیاري

6

8

6

جمع

68

72

72

11

 -2فصل دوم :عناوین دروس

11

 -1-2جدول دروس مهارت عمومي دوره کارداني پیوسته رشته مکانیک خودرو
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملي

جمع

1

اقتصاد در حرفه

2

16

32

48

2

روش تحقیق و مهارت ارائه

2

16

32

48

3

مهارت هاي مسئله یابي وتصمیم گیري

2

32

1

32

4

بهداشت و صیانت از محیطزیست

2

32

1

32

2

-

-

-

جمع

پیشنیاز

همنیاز

*گذراندن  2واحد از دروس فوق الزامي است.

 -2-2جدول دروس عمومي دوره کارداني پیوسته رشته مکانیک خودرو
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملي

جمع

1

زبان و ادبیات فارسي

3

48

1

48

2

زبان خارجي

3

48

1

48

3

یک درس از گروه درسي" مباني نظري اسالم"

2

32

1

32

4

یک درس از گروه درسي " اخالق اسالمي"

2

32

1

32

5

تربیتبدني

1

1

32

32

6

دانش خانواده و جمعیت

2

32

1

32

13

192

32

224

جمع

12

پیشنیاز

همنیاز

 -3-2جدول دروس پایه دوره کارداني پیوسته رشته مکانیک خودرو
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

همنیاز

واحد

نظري

عملي

جمع

1

ریاضي عمومي 1

3

48

1

48

2

ریاضي عمومي 2

2

32

1

32

3

فیزیک مکانیک

2

32

1

32

ریاضي عمومي 1

4

فیزیک حرارت

2

32

1

32

ریاضي عمومي 1

9

144

1

144

جمع

ریاضي عمومي 1

 -4-2جدول دروس تخصصي دوره کارداني پیوسته رشته مکانیک خودرو
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

واحد

نظري

عملي

جمع

1

استاتیک

3

48

1

48

فیزیک مکانیک

2

مقاومت مصالح

2

32

1

32

استاتیک

3

هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه

3

32

32

64

4

ترمودینامیک

2

32

1

32

فیزیک حرارت

5

زبان فني

2

32

1

32

زبان خارجي

6

مکانیک سیاالت

2

32

1

32

ریاضي عمومي 1

7

کار آفریني

2

16

48

64

8

مباني برق و الکترونیک و کارگاه

2

16

64

81

11

الکترونیک کاربردي خودرو وکارگاه

2

16

64

81

11

شبکه هاي ارتباطي خودروو کارگاه

2

16

64

81

12

سوخت رساني موتورهاي احتراقي

2

32

1

32

1

1

64

64

هم نیاز

مباني برق و
الکترونیک و
کارگاه
الکترونیک
کاربردي خودرو
وکارگاه

13

کارگاه سوخت رساني موتورهاي
احتراق جرقهاي

13

سوخت رساني
موتورهاي

احتراقي

14

کارگاه سوخت رساني موتورهاي
احتراق تراکمي

سوخت رساني
1

1

64

64

2

32

1

32

1

1

64

64

1

1

64

64

2

32

1

32

موتورهاي
احتراقي
هیدرولیک و

15

انتقال قدرت خودرو

نیوماتیک و
آزمایشگاه

16
17

کارگاه انتقال قدرت خودرو 1
AMT-DCT
کارگاه انتقال قدرت خودرو 2
AT-CVT

انتقال قدرت
خودرو
انتقال قدرت
خودرو
الکترونیک

18

سیستم هاي ایمني و رفاهي خودرو

کاربردي خودرو
کارگاه
سیستم هاي

کارگاه سیستم هاي ایمني و رفاهي
19

خودرو

1

1

64

64

21

سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو

2

32

1

32

2

1

96

96

22

نیروي محرکه خودرو

2

32

1

32

23

کارگاه نیروي محرکه خودرو

1

1

64

64

24

کارآموزي

2

1

241

241

42

432

992

1424

ایمني و رفاهي
خودرو
هیدرولیک و
نیوماتیک و
آزمایشگاه

21

جمع

کارگاه سیستم هاي هدایت و کنترل
خودرو

سیستم هاي
هدایت و
کنترل خودرو

14

ترمودینامیک
نیروي محرکه
خودرو
گذراندن دو سوم
واحدها

 -5-3جدول دروس اختیاري دوره کارداني پیوسته رشته مکانیک خودرو
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملي

جمع

1

طراحي اجزا ماشین

2

32

1

32

2

کنترل کیفیت قطعات خودرو

2

16

48

64

3

مدیریت تعمیرگاه

2

32

1

32

4

اندازهگیري دقیق و آزمایشگاه

2

16

48

64

5

نقشهکشي با رایانه

2

16

48

64

6

جوشکاري

2

16

64

81

7

ماشینابزار

2

16

64

81

6

-

-

-

جمع
*گذراندن  6واحد از دروس فوق الزامي است.

15

پیشنیاز
مقاومت مصالح

هم نیاز

 -6-3جدولترم بندي پیشنهادي دروس دوره کارداني پیوسته رشته مکانیک خودرو
 -1-6-3نیمسال اول
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

هم نیاز

واحد

نظري

عملي

جمع

1

ریاضي عمومي 1

3

48

1

48

2

فیزیک مکانیک

2

32

1

32

ریاضي عمومي 1

3

فیزیک حرارت

2

32

1

32

ریاضي عمومي 1

4

زبان و ادبیات فارسي

3

48

1

48

یک درس از گروه درسي "اخالق

2

32

1

32

5

اسالمي"

6

سوخت رساني موتورهاي احتراقي

7

8
9
جمع

کارگاه سوخت رساني موتورهاي احتراق
جرقهاي
کارگاه سوخت رساني موتورهاي احتراق
تراکمي
مباني برق و الکترونیک و کارگاه

2

32

1

32

1

1

64

64

1

1

64

64

2

16

64

81

18

-

-

-

سوخت رساني
موتورهاي
احتراقي
سوخت رساني
موتورهاي
احتراقي

16

 -2-6-2نیمسال دوم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري عملي

جمع

پیشنیاز

1

ریاضي عمومي 2

2

32

1

32

ریاضي عمومي 1

2

استاتیک

3

48

1

48

فیزیک مکانیک

3

زبان خارجي

3

48

1

48

4

هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه

3

32

32

64

5

الکترونیک کاربردي خودرو کارگاه

2

16

64

81

6

انتقال قدرت خودرو

2

32

1

32

1

1

64

64

2

-

-

-

18

-

-

-

هم نیاز

مباني برق و
الکترونیک و
کارگاه
هیدرولیک و
نیوماتیک و
آزمایشگاه

7
8
جمع

کارگاه انتقال قدرت خودرو 1
AMT-DCT
درس اختیاري

17

انتقال قدرت
خودرو

 -3-6-2نیمسال سوم
تعداد

تعداد ساعت

واحد

نظري

عملي

جمع

1

مقاومت مصالح

2

32

1

32

استاتیک

2

زبان فني

2

32

1

32

زبان خارجي

3

ترمودینامیک

2

32

1

32

فیزیک حرارت

4

دانش خانواده و جمعیت

2

32

1

32

5

سیستم هاي ایمني و رفاهي

2

32

1

32

1

1

64

64

2

32

ردیف

6

نام درس

کارگاه سیستم هاي ایمني و رفاهي
خودرو

پیشنیاز

هم نیاز

الکترونیک کاربردي
خودرو کارگاه
سیستم هاي
ایمني و
رفاهي
هیدرولیک و

7

سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو

نیوماتیک و

32

آزمایشگاه
سیستم هاي
8

کارگاه سیستم هاي هدایت و کنترل
خودرو

2

1

96

96

1

1

64

64

2

-

-

-

18

-

-

-

هدایت و
کنترل
خودرو

9
11
جمع

کارگاه انتقال قدرت خودرو AT- 2
CVT
درس اختیاري

18

انتقال قدرت
خودرو

-

 -4-6-2نیمسال چهارم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري عملي

جمع

پیشنیاز

1

مکانیک سیاالت

2

32

1

32

ریاضي عمومي 1

2

نیروي محرکه خودرو

2

32

1

32

ترمو دینامیک

3

کارگاه نیروي محرکه خودرو

1

1

64

64

4

شبکه هاي ارتباطي خودرو کارگاه

2

16

64

81

5

کارآفریني

2

16

48

64

2

32

1

32

-

-

-

32

32
241
-

هم نیاز

نیروي
محرکه
خودرو
الکترونیک
کاربردي خودروو
کارگاه

یک درس از گروه درسي "مباني نظري

6

اسالم"

7

درس مهارت عمومي

2

8

تربیت بدني

1

1

9

کارآموزي

2

1

241

11

درس اختیاري

2

-

-

جمع

18

19

گذراندن دو سوم
واحدهاي درسي

 -3فصل سوم :سرفصل دروس

21

 -1-3درس ریاضي عمومي 1
نوع درس :پایه
پیشنیاز-:
هم نیاز-:

نظري

عملي

تعداد واحد

3

-

تعداد ساعت

48

-

هدف کلي :آموزش مفاهیم ریاضیات عمومي با رویکرد کاربردي

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
ردیف
1

رئوس محتوا
یادآوري از تابع :توابع نمایي ،لگاریتمي ،مثلثاتي و معکوس مثلثاتي
حد و پیوستگي :یادآوري مفهوم حد ،حد در یک نقطهه ،حهد چه

2

زمان یادگیري (ساعت)
نظري

عملي

4

-

و راسهت(درحدتابع

چندضابطه اي) ،حدود بينهایت ،صور مهبهم (  ) 0 , درحهدتوابع گویهاو پیوسهتگي در
0 

7

یک نقطه
مشتق :تعریف مشتق ،مشتق یک تابع به کمک تعریف مشتق ،تعبیهر فیزیکهي و هندسهي
3

مشتق ،فرمولهاي مشتق توابع مختلف (جبهري ،مثلثهاتي ،کسهري ،نمهایي ،لگهاریتمي و

9

معکوس مثلثاتي) ،مشتق ضمني و پارامتري و مشتق مراتب باالتر
کاربرد مشتق :صعودي و نزولي بودن توابع ،به دست آوردن نقاط اکسترمم و عطف تابع،
4

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

 ) 0 , مفهوم دیفرانسیل و محاسبه مقادیر تقریبي با استفاده از دیفرانسیل و بسط تیلور

0 

9

و مک لورن برخي توابع خاص
5
6
7

انتگرال :تابع اولیه ،انتگرال نامعین ،فرمولهاي ساده انتگرالگیهري ،روشههاي انتگهرال-
گیري (تغییر متغیر ،جزءبهجزء و تجزیه به کسرهاي ساده) و انتگرال معین
کاربرد انتگرال :محاسبه سطح محصور و حجم حادث از دوران حول محور  xها
اعدادمختلط:تعریف اعدادمختلط،اعمال جبري برروي انها وحل معادله درجه2باریشه
هاي مختلط

جمع

12
4

-

3
48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مسئولیتپذیري و شایستگي حل مسئله ،انجام محاسبات کاربردي شامل مشتق ،انتگرالگیري و محاسبه سطح زیر منحني

21

-

-

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

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

ریاضي عمومي 1

فرج اله اکرم

امید کومش

1381

ریاضي عمومي

غالم رضا رحیم لو

پیک آذرسحر

1396

ریاضیات عمومي

سید عبداهلل موسوي

خالدین

1382

ریاضیات عمومي 1

محمدعلي کرایه چیان

آهنگ قلم

1395

د -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)
کارشناسي ارشد ریاضي و باالتر
مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
وسایل و امکانات معمول موردنیاز کالس نظري
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار با رویکرد افزایش انگیزه ،خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشته جوشکاري
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیب یابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف کالسي و آزمونهاي کتبي

22

 -2-3درس ریاضي عمومي2
نوع درس :پایه
پیشنیاز :ریاضي عمومي 1
هم نیاز-:

نظري

عملي

تعداد واحد

2

-

تعداد ساعت

32

-

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

بردارها و معادالت خط و صفحه:
1

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

6

-

فضاي سه بعدي و معادله صفحه
2

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

3

-

توابع چند متغیره
3

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

6

-

یک تابع دو متغیره
5

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

4

-

انتگرال دوگانه:
6

معرفي انتگرال دوگانه ویژگيهاي آن – توصیف ناحیه انتگرال گیري -انتگرال دوگانه در

8

-

مختصات قطبي – کاربرد آن در محاسبه سطح و جرم
معادله دیفرانسیل مرتبه اول و دوم:
تعریف معادله دیفرانسیل – مرتبه و درجه معادله دیفرانسیل
7

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

5

-

خطي)
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطي همگن
جمع

32

-

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
حل دستگاه هاي معادالت خطي ،درک توابع چند متغیره را درک و محاسبه مشتق هاي جزئي و انتگرال دوگانه در مختصات
دکارتي و قطبي

23

ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
ریاضیات کاربردي

مؤلف

مترجم

دانشمند -حافظي نسب

ناشر
نشر هستان

سال انتشار
1388

هادي محمدي -مهدي
ریاضیات کاربردي

نشر شار -انتشارات دانشگاه تفرش

رمضاني -رضا حسن زاده-

1388

محسن شاه رضایي
ریاضي عمومي 2

محمدعلي کرایه چیان

ریاضیات کاربردي و

جواد کاظمي -محمود مشعلي

معادالت دیفرانسیل

فیروزي -تیمور مرادي

حساب دیفرانسیل و
انتگرال و هندسه

جرج ب .توماس

تحلیلي

راس فیني

(جلد دوم)

نشر آهنگ
کانون پژوهش

1384

مهدي بهزاد،
سیامک کاظمي،

مرکز نشر دانشگاهي

1376

علي کافي

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناسي ارشد و دکتراي ریاضي
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
وسایل و امکانات موردنیاز یک کالس نظري
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
روش تدریس مباحثهاي ،تمرین و تکرار با رویکرد افزایش انگیزه ،خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشتهي تحصیلي دانشجو
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف کالسي و آزمونهاي کتبي
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 -3-3درس فیزیک مکانیک
نوع درس :پایه
پیشنیاز-:
همنیاز :ریاضي عمومي 1

نظري

عملي

تعداد واحد

2

-

تعداد ساعت

32

-

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

الف – سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

4

-

2

سینماتیک حرکت خطي  -جابهجایي  -سرعتهاي خطي متوسط و لحظهاي -شتاب خطي

2

-

3

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

2

-

4

قوانین نیوتن و انواع نیروهاي مکانیکي

4

-

5

-

6

مرکز جرم – تکانه خطي

3

-

7

ضربه و برخورد در یک بعد

2

-

8

دوران و متغیرهاي دوراني  -سینماتیک دوراني

4

-

9

گشتاور – گشتاور ماند (ممان اینرسي)

3

-

11

دینامیک دوراني -انرژي جنبشي دوراني -غلتش و لغزش

3

-

32

-

1

5

توصیف کمیت ها  -جبر برداري  -تعیین برآیند بردارها (روش تحلیلي -روش چندضلعي-
روش متوازي االضالع)

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

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
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ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
مباني فیزیک مکانیک و گرما
جلد اول
فیزیک دانشگاهي
جلد اول
فیزیک پایه جلد اول مکانیک

مؤلف
دیوید هالیدي
رابرت رزنیک
یرل واکر

مترجم
محمدرضا خوش بین
خوش نظر

فرانسیس سرز
مارک زیما نسکي

فضل اهلل فروتن

ناشر

سال انتشار

انتشارات نیاز دانش

علوم دانشگاهي

1386

1372

هیو یانگ
فرانک ج .بلت

مهران اخباري فر

انتشارات فاطمي

1394

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
فوقلیسانس یا دکتراي فیزیک
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس درس با ظرفیت  31دانشجو ملزومات یک کالس درس
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
مباحثه ،تکرار و تمرین
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله و آزمون هاي کتبي
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 -4-3درس فیزیک حرارت
نوع درس :پایه
پیشنیاز:
همنیاز :ریاضي عمومي 1

نظري

عملي

تعداد واحد

2

-

تعداد ساعت

32

-

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

الف – سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا
چگالي – فشار  -قانون پاسکال  -قانون ارشمیدس
دما  -دماسنج ها  -مقیاس دمایي (سانتيگراد ،فارنهایت ،کلوین) – قانون صفرم
ترمودینامیک
گرما  -ظرفیت گرمایي  -اصول تعادل گرمایي
آثار گرما:
انبساط جامدات (طولي ،سطحي ،حجمي) -انبساط مایعات و گازها
تغییر حالت ماده:
ذوب (گرماي نهان ذوب)  -تبخیر (گرماي نهان تبخیر)  -انجماد -میعان
انتقال گرما (جریان گرمایي)  -رسانش (گرادیان گرمایي ،مقاومت گرمایي) – همرفت -
تابش (قانون استفان بولتزمن)
معادله حالت و متغیرهاي حالت  -گاز کامل (قانون بویل ماریوت ،شارل گیلوساک)-
نمودارهاي P-Vو P-T
کار در تغییر حجم  -انرژي داخلي  -انواع فرایندها  -انرژي داخلي گاز کامل –
فرایند بي دررو گاز کامل  -ظرفیت گرمایي ویژه در حجم ثابت و فشارثابت
قوانین و اصول ترمودینامیک (آنتروپي)

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
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نظري

عملي

2

-

3

-

3

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

32

-

ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
مباني فیزیک مکانیک و گرما
جلد اول

مؤلف
دیوید هالیدي
رابرت رزنیک
یرل واگر

مترجم
محمدرضا خوش بین
خوش نظر

فیزیک دانشگاهي

آلوین هودسون-

محمد حسن عالمت

(شاره ها ،امواج و گرما)

رکس نلسون

ساز ،احمد شیراني

فیزیک پایه جلد اول

فرانک ج .بلت

مهران اخباریفر

ناشر
انتشارات نیازدانش

سال انتشار
1386

نشر دانشگاه اصفهان

1389

انتشارات فاطمي

1394

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
فوقلیسانس یا دکتراي فیزیک
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس درس با ظرفیت  31دانشجو ملزومات یک کالس درس
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
مباحثه ،تکرار و تمرین
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله و آزمون هاي کتبي
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 -5-3درس استاتیک
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :فیزیک مکانیک

نظري

عملي

3
48

-

همنیاز-:
هدف کلي :شناسایي نیروهاي وارده بر سیستمهاي مکانیکي در حال سکون و تعیین مقادیر و جهت نیروها و تعیین اثرهاي
مستقیم و غیرمستقیم آنها

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

قوانین علم مکانیک ،واحدهاي جرم ،طول ،زمان و نیرو در سیستمهاي بینالمللي رایج
1

( )MKSو منسوخ شده ( ،)CGSآمریکایي ،انگلیسي ،یادآوري قانون سینوسها و

2

-

کسینوسها در یک مثلث و تصویربردار در یک راستا
ترکیب و تجزیه بردارها به روش ترسیمي و تحلیلي در دستگاه مختصات دو بعدي (قائم و غیر
2

قائم) و سه بعدي (قائم) ،مولفه هاي برداري و اسکالر یک بردار در دستگاه مختصات دو بعدي
قائم و غیر قائم و سه راستاي محورهاي متعامد ،بردار واحد ،اندازه بردار ،کسینوسهاي

4

-

هادي یک بردار در دستگاه مختصات سه بعدي کارتزین و ضرب داخلي و خارجي بردارها
گشتاور حول یک نقطه ،گشتاور حول یک محور ،رابطه بین گشتاور حول یک نقطه و حول محور
3

در دستگاه مختصات کارتزین ،زوج نیرو ،گشتاور زوج نیرو ،سیستمهاي همارزي نیروها (تبدیل

5

-

نیرو به نیرو-کوپل و برعکس)
ترسیمه جسم آزاد ،درجه آزادي سیستم ،انواع تکیهگاههاي دو بعدي ،تعادل دو بعدي
(نیروهاي هم راستا ،متقارب در یک نقطه ،موازي هم و متقاطع در بیش از یک نقطه) ،تعادل
4

معین و نامعین استاتیکي در حالت دو بعدي ،شناسایي انواع تکیهگاههاي سهبعدي ،تعادل سهبعدي

9

-

(نیروهاي همرس در یک نقطه ،نیروهاي همرس در یک محور ،موازي هم و حالت کلي) و
تعادل معین و نامعین استاتیکي در حالت سه بعدي
خرپاهاي صفحهاي و فضایي و کاربرد خرپاها ،تعریف عضو دو نیرویي ،روشهاي تحلیل
5

خرپاها (روش مفصل و روش مقطع) ،معین یا نامعین بودن خرپا از نظر استاتیکي ،اعضاي با
نیروي صفر در خرپا ،معرفي چند نوع از انواع پرکاربرد خرپاها ویژگيهاي خاص آنها

6

-

(خرپاهاي ) Fink، Baltimore، K، Warren، Howe،Pratt
6

نیروهاي توزیعي و انواع آن (خطي ،سطحي و حجمي) ،شدت توزیع نیرو واحد مربوط به هر
کدام از انواع توزیعها ،قضیه وارینیون ،نحوه محاسبه برآیند نیروي توزیعي و موقعیت مرکز بار

29

6

-

(گسسته و پیوسته خطي ،سطحي و حجمي) ناشي از کل بار توزیعشده ،مرکز جرم و موقعیت
مرکز جرم (گسسته و پیوسته خطي ،سطحي و حجمي) و گشتاور اول سطح (سطوح گسسته
و پیوسته)
انواع تیرها از نظر نوع تکیهگاههایشان و نیروهاي داخلي (با جهات قراردادي مثبت و منفي
7

هر کدام) در آنها ،انواع بارگذاري عرضي (نقطهاي ،گسترده یکنواخت ،گسترده غیر
یکنواخت و مرکب) ،نیروي محوري و برشي و گشتاور خمشي در مقطع تیر براساس روش

6

-

مقطع
انواع اصطکاک (داخلي ،سیال و خشک) و اصطکاک غلتشي و لغزشي و موارد کاربردي هر کدام
8

در صنعت ،زاویه اصطکاک لغزشي و غلتشي و بررسي اصطکاک در حالتهاي مختلف
حرکت (قبل از حرکت و بعد از حرکت) ،ضریب اصطکاک بین مواد مختلف (فلز با فلز،

6

-

فلز با چوب و  ،)...کاربردهاي اصطکاک خشک در پیچها ،دیسکها و چرخ تسمهها
گشتاور دوم سطح ،محاسبه گشتاور دوم سطح سطوح پیوسته با استفاده از روش انتگرالگیري و
9

سطوح گسسته و مرکب حول محورهاي  xو  ،yگشتاور قطبي سطح حول محور  ،zقضیه

4

-

انتقال محورها و شعاع چرخش سطح
48

جمع

-

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 تبدیل واحدهاي نیرو ،جرم ،طول در سیستمهاي مختلف به هم محاسبه تصویربردار در هر راستا ،محاسبه مولفه هايبرداري ناشي از تجزیه یک بردار در دو راستاي قائم و غیر قائم ،محاسبه بردار برآیند ناشي از ترکیب چندین بردار باهم و
تعیین اندازه و زاویه آن نسبت به محور افقي به روش تحلیلي و ترسیمي ،تعیین اندازه و جهت بردارهاي گشتاور و گشتاور
کوپل و اندازه گشتاور حول یک محور ،تعیین معادالت تعادل یک سیستم در حال سکون و محاسبه اندازه نیروها و
گشتاورهاي مجهول ،تعیین اندازه و نوع نیروي داخلي هر کدام از اعضاي خرپاها ،تعیین مرکز جرم و مرکز بار در سیستمهاي
نیرویي توزیعي گسسته و پیوسته ،تعیین نیروها و ممان خمشي مقاطع تیرهاي تحت بارهاي عرضي ،محاسبه گشتاور الزم
براي باز و بسته کردن پیچهاي تحت بار محوري ،محاسبه گشتاور انتقالي توسط دیسکهاي اصطکاکي ،محاسبه گشتاور
انتقالي توسط چرخ تسمهها ،محاسبه گشتاور دوم سطح حول محورهاي  xو  yو محاسبه شعاع ژیراسیون سطح
 -حل مسئله

31

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

مؤلف
L. G. Kraige،J. L. Meriam
Ferdinand P. Beer
Jr ،E. Russell Johnston
David F.Mazurek
Elliot R. Eisenberg
William F. Riley
Leroy D. Struges

VECTOR MECHANICS
FOR ENGINEERS
Statics
Engineering Mechanics
Statics

استاتیک

مترجم

ابراهیم واحدیان و فرشید
واحدیان

ناشر
& John Wiley
Inc.،Sons

سال انتشار
2112

Mc Graw Hill

2111

& John Wiley
Inc.،Sons

1996

علوم دانشگاهي
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د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
مدرک تحصیلي :دکتري مهندسي مکانیک /کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک
مرتبه علمي :استادیار /مربي
سوابق تدریس :حداقل  2سال
سوابق تجربي :الویت با افراد فعال در عرصه صنعت ميباشد.
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس استاتیک
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به  Data Projectorو آزمایشگاهي که بتوان برخي از مباحث را به صورت عملي نیز در آن ارائه کرد
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف و آزمون کتبي
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 -6-3درس مقاومت مصالح
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز :استاتیک
هم نیاز-:

نظري

عملي

2
32

1
1

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
سرفصل و ریز محتوا

ردیف

زمان یادگیري (ساعت)
نظري

عملي

مفهوم مقاومت مصالح ،تنش قائم ،تنش برشي و کاربرد آن در حل سیستمهاي ساده،
تنش قائم و برشي ایجادشده در مقاطع مورب در بارگذاري محوري ،تجزیه و تحلیل
نیروهاي خارجي و داخلي عامل بر اجزاي سیستم ،واحدهاي مختلف تنش در سیستم
آحاد متریک و سایر و تبدیل آنها به هم مفهوم کرنش خطي ،قانون هوک و منحني
1

تنش-کرنش فوالد معمولي (معرفي محدودههاي ارتجاعي ،سیالن ،سخت شدگي
کرنشي ،گلویي شدن ،تنشهاي حد خطي ،حد سیالن باال ،حد سیالن پایین ،حد نهایي،

7

-

حد گسیختگي و تعریف آنها) ،بررسي منحنيهاي تنش-کرنش مواد مختلف
(آلومینیوم ،مس ،برنج ،پالستیک ،الستیک ،فوالد سختکاري شده ،چدن ،بتن و )...و
مقایسه آنها باهم تعیین تنش حد سیالن در منحنيهاي فاقد محدوده سیالن و تغییر
طول و رابطه آن با تنش در اعضاي تحت بار محوري
تنش مجاز و تنش نهایي در طراحيها و ضریب اطمینان ،معرفي تنش لهیدگي و اهمیت
2

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

7

-

برشي مجاز و تنش نهایي و ضریب اطمینان و راندمان اتصال در آنها
شناسایي انواع تیرهاي معین و نامعین و تعیین قابلحل بودن و نبودن آنها از نظر
استاتیکي ،حل مسائل نامعین از درجه یک ،رسم منحني نیروي محوري ،برشي و
گشتاور خمشي در طول تیر تحت بارگذاري عرضي به روش دیفرانسیلي و محاسبه
3

مقدار و موقعیت ماکزیمم گشتاور خمشي در طول تیر ،تنش چند محوره مقدماتي و
نسبت پواسون ،دایره مور و نحوه رسم آن در تنش دو محوره و محاسبه تنشهاي اصلي
و تنش برشي ماکزیمم و تنش حرارتي در میلههاي یکسر گیردار یکسر فاصلهدار و
دوسر گیردار

32

8

-

پیچش و اثرات آن بر روي عضو مدور تحت پیچش ،زاویه پیچش در محدوده االستیک
و محاسبه آن ،معرفي شفتهاي تحت پیچش نامعین استاتیکي از درجه یک و حل
4

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

11

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

-

مقطع سیم فنر ،خمش در تیرهاي ساده و محاسبه تنش خمشي و شعاع انحناء در
تیرهاي ساده و مرکب و تمرکز تنش در تیرهاي تحت کشش ،پیچش و خمش
32

جمع

-

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارتهاي:
 تبدیل واحدهاي تنش به یکدیگر ،توانایي محاسبه انواع تنش و تغییر طولها و تغییر مکانها در اعضاي سیستمهايمکانیکي تحت بارگذاري در محدوده مسائل معین و نامعین از درجه یک استاتیکي ،توانایي محاسبه ابعاد پیچ ،پرچ ،جوش و
محاسبه راندمان اتصال ،توانایي رسم دیاگرام تنش برشي و ممان خمشي در طول تیر تحت بارگذاري عرضي و تعیین
موقعیت و مقدار ممان خمشي حداکثر در طول تیر ،رسم دایره مور و محاسبه تنشهاي اصلي و تنش برشي حداکثر ،محاسبه
تنش هاي ناشي از تغییرات دما ،محاسبه زاویه پیچش و تنش برشي ناشي از پیچش در تیرهاي توپُر و توخالي معین و نامعین
از درجه یک استاتیکي و جدار نازک ،محاسبه تنش برشي در مقطع سیم فنر ،محاسبه تنش خمشي در تیرهاي تحت ممان
خالص و شعاع انحناي تیر و محاسبه تمرکز تنش در کشش ،پیچش و خمش
 -مسئولیتپذیري و رعایت اخالق حرفهاي

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

عنوان منبع

مترجم

ناشر

سال
انتشار

Mechanics of Mterials
Third Edition

ROY R. CRAIG

& JOHN WILEY
SONS

2111

Mechanics of Mterials
Sixth Edition

E. Russell ،Ferdinand P. Beer
، John T. Dewolf،Johnston
David F. Mazurek

Mc Graw Hill

2112

Mechanics of Mterials
Second Edition

Andrew pytel & Jaan
Kiusalaas

Global ،Publisher
Engineering:
Christopher M.
Shortt

2112

مقاومت مصالح (ایگور پوپوف)

موسسه انتشاراتي

شاپور طاحوني

پارس آیین

33
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د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد گرایشهاي مختلف رشته مهندسي مکانیک
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس مقاومت مصالح
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
براساس کالس  31نفره
 کالس درس معمولي مجهز به رایانه ویدئو پروژکتور با ظرفیت  31نفرروش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثه اي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف ،آزمون کتبي،
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 -7-3درس هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

2
32

1
32

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز-:
هم نیاز-:

هدف کلي :آشنایي با اجزاي مختلف و طراحي مدارهاي هیدرولیکي و نیوماتیکي و خصوصیات آنها و انجام برخي محاسبات
مربوط به بعضي از اجزاي سیستم

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
سرفصل و ریز محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

دانش :تعریف اتوماسیون ،ویژگيهاي اتوماسیون (مزایا و معایب) ،موارد استفاده از اتوماسیون،
تعریف فشار (فشار نسبي ،مطلق ،فشار هیدرو استاتیکي ،واحدهاي فشار در سیستم آحاد
مختلف و تبدیل آنها به هم) ،مفهوم هیدرولیک و کاربرد آن در صنعت ،قانون برنولي ،تعریف
1

ویسکوزیته ،شناسایي واحدهاي ویسکوزیته ،روشهاي اندازهگیري ویسکوزیته و سیال هیدرولیک

2

3

(مشخصات سیال هیدرولیک)
مهارت :بررسي قانون پاسکال و برنولي با استفاده از آزمایشهاي مربوطه و اندازهگیري
ویسکوزیته
دانش :شناسایي پم هاي هیدرولیکي (جابجایي مثبت و غیرمثبت ،با جریان ثابت و متغیر ،اجزاي
مختلف و عملکرد هر کدام از اجزاي پم ها ،مکانیزم کار پم ها ،محاسبه راندمان حجمي ،راندمان
2

مکانیکي و راندمان کلي ،بررسي منحنيهاي مربوط به ویژگي پم ها مانند مقادیر نشتي ،راندمان
حجمي و راندمان کلي انواع پم ها) و عالئم استاندارد نشانگر پم ها در مدار

3

3

مهارت :اندازهگیري راندمان حجمي ،مکانیکي و کلي انواع پم ها و رسم نمودارهاي شاخص
آنها و شناسایي قسمتهاي مختلف پم ها با باز کردن و بستن آنها
دانش :معرفي مخزن و متعلقات و قسمتهاي مختلف آن ،سیلندر و پیستون هیدرولیکي و انواع
آن ،نحوه نصب سیلندرها ،اجزاي مختلف سیلندر هیدرولیکي ،محاسبه نیروي هیدرولیکي در
رفت و برگشت پیستون ،محاسبه سرعت و حجم سیال جابهجا شده توسط سیلندر ،انبارهها
3

(انواع انبارهها ،قسمتهاي مختلف آنها و کاربردهاي آنها در مدارهاي هیدرولیک)،
فشارسنجها (تعریف ،انواع ،قسمتهاي مختلف و طرز کار فشارسنج) ،فرمانهاي هیدرولیک
(شناسایي و بررسي انواع فرمانهاي هیدرولیکي و قسمتهاي مختلف آن ،شناسایي مکانیزم کار
و کاربردهاي مختلف آن در صنعت) ،شناسایي انواع مدار فرمان ،شناسایي انواع روغنهاي
هیدرولیک ،شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوقالذکر در مدار

35

3

3

مهارت :شناسایي اجزاي مختلف مخزن هیدرولیک و توانایي باز کردن و بستن اجزاي مخزن،
شناسایي انواع فشارسنجها و نحوه کار و بستن آنها در مدار هیدرولیکي و شناسایي انواع
انبارهها
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
اجزاي تشکیلدهنده خطوط انتقال انرژي) ،تعیین قطر لولههاي انتقال انرژي با استفاده از جداول
4

و منحنيهاي مربوطه ،انواع لولهها و اتصاالت و خصوصیات هر کدام و موارد کاربرد آنها،

2

3

ساختمان ،طرز کار ،ویژگيها و موارد کاربرد هر کدام از فیلترها ،صافيها ،انبارهها و آببنديها
و شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوقالذکر در مدار
مهارت :اندازهگیري افت فشار در مدار
دانش :شیرهاي هیدرولیکي (تعریف و شناسایي انواع شیرهاي هیدرولیکي کنترل جهت ،جریان،
فشار و پردازشگر ،بررسي ساختمان شیرهاي هیدرولیکي و طرز کار آنها) ،شیرهاي سروو (ساختمان،
عملکرد و کاربردهاي آنها در صنعت) ،موتورهاي هیدرولیک (شناسایي کار و انواع موتورهاي
5

هیدرولیک ،نحوه عملکرد و منحنيهاي ویژگيهاي مربوطه و مثالهایي از گستره و موارد استفاده
از هر کدام) و شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوقالذکر در مدار

11

18

مهارت :کنترل عملي اصل پاسکال و برنولي-طراحي .کار با مدارات سیلندر یککاره و دوکاره-
مدارات هیدرو موتورها
طراحي و کار با مدارهاي هیدرولیکي شیرهاي کنترل جهت ،جریان و فشار
دانش :مفهوم نیوماتیک و تفاوت آن با سیستمهاي هیدرولیک ،مفهوم رطوبت نسبي ،ویژگي هواي
مورداستفاده در سیستمهاي نیوماتیک ،انواع خشککردن هاي هوا ،آمادهسازي هوا براي استفاده در مدار
نیوماتیک ،کمپرسور (انواع ،مکانیزم عملکرد ،محاسبات و منحنيهاي مربوط به محاسبه ظرفیت
6

کمپرسور) ،انواع شبکههاي توزیع هوا در سیستمهاي نیوماتیک ،موتورهاي نیوماتیکي (ساختمان،
عملکرد ،ویژگيها و موارد کاربرد آنها) ،مدارهاي نیوماتیکي (شناسایي اجزاي مدارهاي نیوماتیکي و

11

18

طراحي مدارها) و شناسایي عالئم استاندارد نشانگر اجزاي فوقالذکر در مدار
مهارت :طراحي و کار با مدارهاي سیلندرهاي یککاره و دوکاره نیوماتیکي
شیرهاي کنترل مسیر ،شیرهاي کنترل جریان-شیرهاي منطقي7
8

دانش :ایمني و بهداشت (شناسایي موارد مربوط به ایمني کار با سیستمهاي هیدرولیکي و نیوماتیکي
و شناسایي اصول بهداشت فردي مربوط به کار با سیستمهاي فوق)

2

-

بازدید از مراکز و کارخانههاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.
32

جمع

36

48

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارتهاي:
 شناسایي اجزاي مدارهاي هیدرولیکي و نیوماتیکي ،توانایي انجام برخي محاسبات مربوط به پم ها راندمان حجمي،مکانیکي و کلي و اندازهگیري آنها ،توانایي انجام محاسبات مربوط به اتالف انرژي در اجزاي سیستمهاي هیدرولیکي و
نیوماتیکي (لوله ها ،شیرها ،زانویيها ،سهراهيها و  ،)...انتخاب پم

مناسب براي مدار و تعیین قطر لولهها و توانایي طراحي

انواع مدارهاي هیدرولیکي و نیوماتیکي
 -مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
هیدرولیک صنعتي (طراحي
سیستمهاي هیدرولیک جلد  1و
)2

مؤلف
حسین دالیلي و

حسین دالیلي و

احمدرضا مدینه

احمدرضا مدینه

مباني نیوماتیک (کاربرد هواي

گروه صنعتي

فشرده در صنعت)

MARTONAIR
هري اِل .استوارت

هیدرولیک و نیوماتیک
Power Hydraulics

مترجم

Michael J.
،Pinches
John G. Ashby

37

ناشر
کانون پژوهش

سال انتشار
1381

فرامرز خضرایي

پرتونگار

1376

تیمور اشتري نخعي

انتشارات فني ایران

1379

Prentice-Hall

1996

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
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
گواهینامه دورههاي پیشرفته از شرکت FESTO
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
براساس کالس  15نفره
کالس تئوري داراي تخته سفید ویدئو پروژکتور ،آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک با بوردهاي مجهز به انواع شیرهاي
هیدرولیک و نیوماتیک (کنترل جهت ،جریان ،فشار و پردازشگر) ،انواع عملگرهاي خطي و دوراني ،انواع مختلف اجزاي یک
مدار هیدرولیک و نیوماتیک (فیلترها ،صافيها ،انبارهها ،شیرهاي سروو) و انواع وسایل اندازهگیري و عیبیابي مربوط به مدارهاي
هیدرولیک و نیوماتیک
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهش ،کار گروهي و مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف ،آزمون کتبي ،عملکردي ،آزمون شناسایي (عیبیابي ،رفع عیب و  ،)...انجام کار در محیطهاي
شبیهسازي شده ،پرسشهاي عملي و انشایي و مشاهده رفتار
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 -8-3درس ترمودینامیک
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز :فیزیک حرارت
هم نیاز-:

نظري

عملي

تعداد واحد

2

-

تعداد ساعت

32

-

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا
نظري

عملي

1

مقدمه ،تعاریف و مفاهیم

4

-

2

خواص ماده خالص با تأکید بر جدول خواص آب و مبردها

6

-

3

گازهاي ایده ال

2

-

4

کار در فرایندهاي ترمودینامیکي ،تعریف گرما

2

-

5

قانون اول ترموینامیک براي سیستم هاي بسته (جرم معیار)

6

-

6

قانون اول ترمودینامیک براي سیستم هاي باز (حجم معیار)

4

-

7

قانون دوم ترمودینامیک

4

-

8

آشنایي مقدماتي با چرخه هاي توان و سردسازي

4

-

32

-

جمع
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ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
درک مفاهیم؛ جرم معیار ،حجم معیار ،محیط پیوسته ،فاز ،حالت ،خواص ترمودینامیکي ،فرایند ،چرخه ،تعادل ،فشار ،دما،حجم ویژه ،چگالي
شناخت ماده خالص ،ویژگيهاي ماده خالص ،مایع متراکم؛ مایع اشباع مخلوط اشباع ،بخار اشباع ،بخار فوق گرم ،کیفیتتوانایي محاسبه خواص ترمودینامیکي مواد خالص با کمک جدول خواص ،تعیین حالت ،میان یابيتوانایي رسم نمودارهاي تعادل فاز جامد -مایع -بخار تحلیل فرایندهاي مهم ترمودینامیکي مواد خاص مثل فشارثابت ،دما ثابت ،حجم ثابت آشنایي با گازهاي ایده ال ،معادله حالت گازهاي ایده ال و توانایي تحلیل فرایندها در جرم معیارهاي ساده حاوي گاز ایدهآل
 آشنایي با مفهوم ریاضي کار و مفهوم ترمودینامیکي کار ،مفهوم گرما توانایي محاسبه کار در فرایندهاي ترمودینامیکي درک مفهوم مسیري بودن کار ،رابطه بین کار و گرما در سیستم هاي ترمودینامیکيآشنایي با قانون اول ترمودینامیک قدرت تحلیل مسائل ترمودینامیکي توسط قانون اول ترمودینامیک براي سیستم هاي بسته توان بکارگیري قانون اول ترمودینامیک براي سیستم ها باز آشنایي با مفاهیم ،ماشینهاي گرمایي و یخچالها ،بازده و ضریب عملکرد درک بیان کلوین -پالنک و بیان کالزیوس بیان قانون دوم ترمودینامیک درک قانون دوم ترمودینامیک توسط ماشین کارنو -آشنایي با چرخه هاي اتو دیزل و قدرت تحلیل آنها

ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
عنوان
Fundamentals of
hermodynamics
ترمودینامیک
Thermodynamics

مترجم

مؤلف

 Ricchard E. Sonntagمحمدرضا افضلي
J.P. Holman
Yunus Cengel

محمدرضا مدرس
رضوي
بهرام پوستي

41

ناشر
John Wiley
&sons
آستان قدس رضوي
McGraw-Hill

سال
انتشار
2113
1374
2111

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
مدرک تحصیلي :دکتري مهندسي مکانیک /کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک گرایش تبدیل انرژي
مرتبه علمي :استادیار /مربي
سوابق تدریس :حداقل  2سال
سوابق تجربي :الویت با افراد فعال در عرصه صنعت ميباشد.
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس ترمودینامیک
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به  Data Projectorو آزمایشگاهي که بتوان برخي از مباحث را به صورت عملي نیز در آن ارائه کرد
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف و آزمون کتبي
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 -9-3درس زبان فني
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز :زبان خارجي
هم نیاز-:

نظري

عملي

تعداد واحد

2

-

تعداد ساعت

32

-

هدف کلي :هدف کلي :توانایي استفاده از کتابچه هاي تعمیراتي خودروهاي وارداتي و ترجمه متون تخصصي از زبان انگلیسي

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

1

مقدمه ،اصول و چگونگي ترجمه متون فني خارجي به فارسي و نکات گرامري مهمتر

4

-

2

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

2

-

3

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

4

-

4

خواندن و استخراج و درک اطالعات از راهنماي تعمیراتي خودروها به زبان انگلیسي

6

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

32

-

5
6
7
8
9
11
11

خواندن و استخراج و درک اطالعات از دستگاه ها و ابزار تخصصي مرتبط با مکانیک
خودرو به زبان انگلیسي
خواندن و استخراج و درک اطالعات از دستگاه هاي عیب یاب به زبان انگلیسي
خواندن و استخراج و درک متون ساده تخصصي شرح و عملکرد سیستم مولد قدرت به
زبان انگلیسي
خواندن و استخراج و درک متون ساده تخصصي شرح و عملکرد سیستم انتقال قدرت به
زبان انگلیسي
خواندن و استخراج و درک متون ساده تخصصي شرح و عملکرد سیستم هدایت و فرمان
به زبان انگلیسي
خواندن و استخراج و درک متون ساده تخصصي شرح و عملکرد سیستم الکتریکي به زبان
انگلیسي
خواندن و استخراج و درک متون ساده تخصصي شرح و عملکرد سیستم سوخت و هوا
رساني موتور به زبان انگلیسي

جمع

42

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارتهاي:
آشنایي با کلمات التین مفاهیم آموخته شده تا دوره کارداني پیوسته در رشته مکانیک خودرو ،توانایي استفاده از استخراجاطالعات تخصصي از بروشور ها ،راهنماهاي مشتري ،راهنماهاي تعمیراتي ،راهنماي استفاده از ابزار ها و دستگاه ها
تخصصي خودرو به التین در حیطه رشته مکانیک خودرو ،توانایي درک و استخراج مفاهیم ساده تکنولوزي خودرو از کتب
مرجع تخصصي
 -امانتداري و مسئولیتپذیري

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

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

راهنماي مشتري خودروها به زبان التین
راهنماي تعمیرات خودروها به زبان التین
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
، Diagnosis،Principles
and Service
AUTOMOTIVE
TECHNOLOGY
A SYSTEMS APPROACH
Modern Automotive technology

James D.
Halderman

Pearson

2114

Jack Erjavec

Delmar

2115

James E duffy

The GoodheartWillcox
Inc.،Company

2117
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د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
فوقلیسانس مهندسي مکانیک یا باالتر ،مسلط به خواندن و ترجمه متون فني خودرو ،آشنا با اصطالحات فني با حداقل 3
سال سابقه تدریس
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس درس معمولي مجهز به رایانه ویدئو پروژکتور با ظرفیت  31نفر
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،روخواني ،پروژه ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،پروژه ،آزمون کتبي
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 -11-3درس مکانیک سیاالت
نظري

عملي

پیشنیاز :ریاضي عمومي 1

تعداد واحد

2

-

هم نیاز-:

تعداد ساعت

32

-

نوع درس:تخصصي

هدف کلي :آشنایي با تعاریف و مفاهیم مکانیک سیاالت ،استاتیک و دینامیک سیاالت
الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

1

یادآوري خواص فیزیکي سیاالت

2

-

2

تنش در سیاالت

2

-

3

سکون سیاالت

2

4

تعادل مایعات تحت نیروي ثقل

2

-

5

نیروهاي فشاري وارده بر سطوح و دریچه ها

2

-

6

دینامیک سیاالت ،توضیح سرعت ،الیه مرزي عدد رینولدز ،انواع جریان در سیاالت

4

-

7

بقاي جرم و معادله پیوستگي

4

-

8

بقاي انرژي ،بقاي اندازه حرکت ،معادله برنولي ،خط تراز انرژي ،خط تراز هیدرولیکي

6

-

4

-

9
11

افت انرژي در لوله ها و اتصاالت ،رابطه دارسي ویزباخ ،دیاگرام مودي ،رابطه ویلیام
هایزن
پم هاي سانتریفیوژ ،منحني هاي مشخصه ،محاسبه افت هد مسیر ،راندمان ،توان و
ارتفاع خالص مثبت مکش ،کاویتاسیون

جمع

32

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
درک مفاهیم کاربردي مکانیک سیاالت
محاسبه نیروهاي وارد بر دریچه ها
تحلیل تعادل مایعات
شناخت انواع جریان ،پروفیل سرعت و الیه مرزي
شناخت و کاربرد معادالت پیوستگي و برنولي
محاسبه افت هد در مسیر هاي مستقیم ،اتصاالت
شناخت پم

4

ها و منحني هاي مشخصه آنها

انتخاب یک پم

سانتریفیوژ

45

-

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

عنوان
مقدمه اي بر مکانیک سیاالت

مترجم

 Robert.w.foxبهرام پوستي

ناشر
نشر کتاب
دانشگاهي

سال انتشار
1393

مکانیک سیاالت

 Irving.h.shamesعلیرضا انتظاري

نوپردازان

1396

مکانیک سیاالت

علیرضا انتظاري

نوپردازان

1394

استریتر

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
مدرک تحصیلي :دکتري مهندسي مکانیک /کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک گرایش تبدیل انرژي
مرتبه علمي :استادیار /مربي
سوابق تدریس :حداقل  2سال
سوابق تجربي :الویت با افراد فعال در عرصه صنعت ميباشد.
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس مکانیک سیاالت
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به  Data Projectorو آزمایشگاهي که بتوان برخي از مباحث را به صورت عملي نیز در آن ارائه کرد
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف و آزمون کتبي
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 -11-3درس مباني برق و الکترونیک و کارگاه
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز-:
همنیاز-:

نظري

عملي

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

64

هدف کلي :آموزش اصول و مباني الکترونیک

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
سرفصل و ریز محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

1

اصول الکتریسیته (یادآوري)

3

1

2

استفاده از ابزار و انجام آزمایش اجزا مختلف الکتریکي

1

8

8

1

3

مباني الکترونیک (انواع مقاومت ها – دیود ها – ترانزیستور ها و خانواده فت ها  IC-ها
)....
استفاده از ابزار و انجام آزمایش اجزا مختلف الکترونیکي شامل آزمایشهاي سالمت و

4

عملکردي (اندازهگیري انواع مقاومت ها – دیود ها – ترانزیستور ها و خانواده فت ها -

1

16

 ICها )....
5

6

7

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

24

 ICبدون نیاز به برنامه ریزي)
آشنایي با برنامه هاي رایانه اي تحلیل مدار الکترونیکي و روش استفاده یک نمونه از
شبیهساز هاي ساده رایانه اي اجراي کیت هاي الکترونیکي (نصبي – تحت وب)
اجراي نرمافزاري کیت هاي آزمایشي ساده و تولیدشده مرتبط با خودرو با نرمافزار
شبیهساز

جمع

47

5

-

-

16

16

64

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار



با شناخت قطعات الکترونیکي و عملکرد آنها ،مدارهاي ساده عمومي و مرتبط با خودرو را اجرا (به صورت عملي و با
استفاده از یک نرمافزار شبیهساز) و تحلیل کند
مهارتهاي غیرفني :مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

ج -منابع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
مباني الکترونیک (جلد اول -
ویرایش دوم)

مؤلف

مترجم

سید علي میر عشقي

ناشر
شیخ بهایي

عرضه تخصصي قطعات الکتریکي و

چاپ و نشر کتب

الکترونیکي

درسي

ساخت پروژه (برد الکترونیکي

چاپ و نشر کتب

دستگاه)

درسي
Electronic Principles

Albert Malvino

کتب مربوط به ساخت مدارهاي الکترونیکي ساده

48

Career Education

سال انتشار
1392

1396

1396
1998

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
فوقلیسانس رشته برق و الکترونیک آشنا به مدارات الکترونیکي خودرو( -رشته مکانیک خودرو آشنا به اصول الکترونیک)
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
جعبه ابزار عمومي الکترونیکي – قطعات الکترونیکي (انواع خازن – مقاومت – دیود -اپ ام

 – )...ابزار مخصوص

اندازهگیري الکترونیکي (مولتي متر – اسیلسکوپ  – )...انواع بورد هاي جهت ساخت کیت – سایت رایانه به تعداد مناسب
جهت اجراي نرمافزار
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،مشاهده رفتار
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 -12-3درس الکترونیک کاربردي خودرو وکارگاه
نظري

عملي

پیشنیاز :مباني برق و الکترونیک و کارگاه

تعداد واحد

1

1

همنیاز-:

تعداد ساعت

16

64

نوع درس :تخصصي

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

1
2
3

سرفصل و ریز محتوا
عملکرد میکروکنترلر مقدماتي ( A/Dو  ،D/Aروش هاي پارازیت گیري ،میکروکنترول ها،
معرفي زبان هاي برنامه نویسي میکروکنترل ،درایورها و )...
شیوه هاي انتقال برنامه به میکروکنترل هاي قابل برنامه ریزي و دستگاه هاي مربوطه ،برنامه
نویسي مقدماتي (با استفاده از یکزبان متداول میکروکنترلر ها)
ساخت کیت هاي آزمایشي الکتریکي مرتبط با خودرو (ساده  +استفاده از یک میکروکنترلر)

(ساعت)
نظري

عملي

3

-

4

-

-

24

انواع سنسور ها و عملگر ها مورداستفاده در خودروها و منحني هاي مربوطه (سنسور هاي
موقعیت – سنسورهاي نوسان و ضربه – سنسور اندازهگیري حجم و جرم – سنسور
4

اندازهگیري وجود و شدت نور – سنسور هاي اندازهگیري فشار – سنسور هاي اندازهگیري

6

-

دما – سنسور هاي موقعیت یابي – سنسور هاي ارتفاع سنجي -عملگر هاي -on-off
عملگر هاي تناسبي)...
5

6

اندازهگیري ،عیبیابي و تعویض سنسور ها و عملگر ها و عملکرد  ECUموجود در
خودرو
مباني و اصول مدیریت عمومي  ECUهاي خودرو (اجزا اصلي – فلوچارت عملکرد )...

-

36

2

-

مفهوم  mapو پیکره بندي در واحد هاي مدیریت الکترونیکي ( ECUتعاریف مقداردهي
7

اولیه – تعریف قطعه – دالیل تغییر  mapبه مرور زمان – تنظیمات کارخانه هاي –

1

-

اصطالح فلش کردن )...
8

مقداردهي اولیه و تعریف سوییچ و پیکره بندي مدیریت موتور

جمع

51

-

4

16

64

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 با استفاده از اجزا اصلي الکترونیکي کیت هاي ساده و کاربردي مرتبط به خودرو (بدون نیاز به برنامه ریزي یا با برنامهریزي ساده) را بسازد
 با استفاده از مفاهیم اولیه الکترونیک انواع سنسور ها و عملگر ها موجود در خودرو را شناخته ،آنها را بررسي و آزمایشکرده و با توجه به تحلیل نتایج آزمایش آنها را عیبیابي کند
 با استفاده از  MAPواحد کنترل الکترونیکي شیوه عملکرد  ECUرا تحلیل کند با شناخت شیوه هاي مقداردهي اولیه در خودروهاي مخلتف و آنها را مقداردهي کند -مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

ج -منابع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
کاربرد الکترونیک و تکنولوژي
پیشرفته در خودرو
BOSCH Automotive Electrics
and Automotive Electronics
،Systems and Components
Networking and Hybrid_Drive
4102
How to Diagnose and Repair
Automotive Electrical
Systems

مترجم

مؤلف
صیاد نصیري

ناشر
مهاد صنعت

سال انتشار
1391

Robert Bosch
GmbH

Springer

2114

Tracy Martin

Motorbooks

2115

51

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
فوقلیسانس مکانیک یا الکترونیک – با سابقه فعالیت در کارهاي الکترونیکي مرتبط با خودرو

مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
 5ست کامل {جعبه ابزار عمومي برق و الکترونیک (شامل اچارها – بکس هاي کوچک – تست الم  -انبردست – سیم
چین – سیم لخت کن – هویه – سیم لحیم با درصدهاي مختلف  – )...دستگاه هاي اندازهگیري (عیب یاب -مولتي متر –
ترمینال باکس – فالت باکس } )...خودرو در انواع مختلف – جک هاي باالبر – وسایل تنظیم – چراغ گردان – سیم سیار -
اگزوز فن
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسش شفاهي-عیبیابي -رفع عیب-تکالیف-آزمون کتبي
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 -13-3درس شبکه هاي ارتباطي خودرو وکارگاه
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز :الکترونیک کاربردي خودرو کارگاه
همنیاز-:

نظري

عملي

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

64

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

مفهوم شبکه و دلیل استفاده در خودرو (تاریخچه –  -Nodeتوپولوژي -مالتي پلکسینگ –
1

پروتکل –  ).... master/slave-multi masterانواع روش هاي انتقال اطالعات ،وظیفه،
عملکرد ،ساختمان و انواع شبکه خودرو ،نقشه هاي الکتریکي (سیمکشي و شماتیک) ،ارتباط بین

5

-

اجزاي سیستم شبکه خودرو
پروتکلهاي اصلي در خودرو (CAN-keyword 2111-LIN-flexyray-most-
2

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

6

-

الکتریکي ....
3

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

-

8

روش بررسي و عیبیابي و رفع عیب در خودروهایي که داراي شبکه (پارامتر -تست عملگر-
4

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

4

-

پیکره بندي نهایي)
5

مقدمه بر خودروهاي خود ران ( )AUTONOMUSو کاربرد شبکه در حمل و نقل (مدیریت
ترافیک شبکهاي)

53

1

-

بررسي و عیبیابي و رفع عیب در خودروهاي داراي شبکه (استفاده از دستگاه هاي عیب یاب
6

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

28

-

یاب – آزمایشهاي مربوط به عملگر هاي مرتبط با شبکه )...

بررسي نهایي عملکرد مدیریت هاي مختلف خودرو (پیکره بندي و کنترل نهایي تمامي یونیت
7

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

28

-

)....
16

جمع

64

ب -مهارتهاي عمومي یا تخصصي مورد انتظار:
مهارت هاي:
شناخت ،بررسي عیبیابي ،رفع عیب و کنترل نهایي واحد هاي مدیریت خودرو شبکه خودرو از طریق تحلیل عملکرد وبا استفاده از دستگاه عیب یاب نقشه هاي الکتریکي و سینوپتیک و پیکره بندي
 -مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

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

عنوان منبع
Multiplexed Networks for Embedded
Systems
Flexray and its Applications: Real Time
Multiplexed Network

مترجم

ناشر

SAE

willy

Dominique
Paret

Willy

BOSCH Automotive Electrics and
Automotive Electronics Systems and
Networking and ،Components
Hybrid_Drive 4102

Bosch

Automotive Mechatronics: Automotive
، Driving Stability Systems،Networking
Electronics

Bosch

54

Springer

-

Springer

سال انتشار
2117
2112

2114

2114

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
فوقلیسانس مکانیک یا الکترونیک – با سابقه فعالیت در کارهاي الکترونیکي و شبکه مرتبط با خودرو
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس مجهز به ویدیو پروژکتور
 5ست کامل {جعبه ابزار عمومي برق و الکترونیک (شامل اچارها – بکس هاي کوچک – تست الم  -انبردست – سیم
چین – سیم لخت کن – هویه – سیم لحیم با درصدهاي مختلف  – )...دستگاه هاي اندازهگیري (عیب یاب -مولتي متر –
ترمینال باکس – فالت باکس } )...خودرو در انواع مختلف داراي شبکه داخلي – جک هاي باالبر – وسایل تنظیم – چراغ
گردان – سیم سیار -اگزوز فن
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثه ،کار کارگاهي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،آزمون کتبي ،آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده،
مشاهده رفتار

55

 -14-3درس سوخت رساني موتورهاي احتراقي
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز-:

تعداد واحد
تعداد ساعت

همنیاز-:

نظري

عملي

2
32

1
1

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
سرفصل و ریز محتوا

ردیف

زمان یادگیري
(ساعت)
نظري

عملي

1
2
3

سوخت و پدیده احتراق در موتورهاي احتراق داخلي
قوانین زیست محیطي و روش هاي تعیین آنها
آالیندگي حاصل از احتراق و روش هاي بهینهسازي

2
1
1

-

4
5

سیستم هاي سوخت رساني MPFI
سیستم هاي سوخت رساني GDI

4
4

-

6
7
8

سیستم هاي سوخت رساني دوگانه سوز
سیستم هاي سوخت رساني کامینز
سیستم هاي سوخت رساني ریل مشترک

4
3
4

-

9

سیستم هاي سوخت رساني انژکتور واحدي و پم

3

-

11

سیستم هاي هوا رساني موتورهاي احتراق داخلي

3

-

11

سیستم هاي گازهاي خروجي موتورهاي احتراق داخلي

3

-

32

-

واحدي

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 شناخت سوختهاي بنزیني ،دیزل و سوختهاي جایگزین تحلیل پدیده احتراق در موتورهاي بنزیني و دیزل ،انواع مخلوط و تأثیر عوامل فیزیکي و شیمیایي شناخت قوانین زیست محیطي و روش هاي تعیین آنها تحلیل آالیندگي حاصل از احتراق و روش هاي بهینهسازي تحلیل سیستم هاي سوخت رساني  ،GDI ،MPFIدوگانه سوز ،کامینز ،ریل مشترک ،انژکتور واحدي و پم تحلیل سیستم هاي توربو شارژ ،مني فولد متغیر ،تایمینگ متغیر سوپاپ -تحلیل سیستم هاي کاتالیست ،فیلتر ذرات ،هدرز

56

واحدي

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

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

Diesel Engine Management

Konrad Reif

springer-wiley

2114

Gasoline Engine Management

Konrad Reif

Springer-wiley

2115

مدیریت موتور دیزل

دانشگاه ارومیه

اج .شوکه

1381

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناس ارشد ،کارشناس گرایش خودرو ،با سابقه کار بیشتر از  5سال
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس درس معمولي مجهز به رایانه ویدئو پروژکتور با ظرفیت  31نفر
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي ،مطالعه موردي و.
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسش شفاهي ،تکالیف ،آزمون کتبي

57

 -15-3درس کارگاه سوخت رساني موتورهاي احتراق جرقهاي
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز-:
همنیاز :سوخت رساني موتورهاي احتراقي

نظري

عملي

تعداد واحد

-

1

تعداد ساعت

-

64

هدف کلي :کسب مهارت تعمیر سیستم هاي سوخت رساني موتور هاي موتورهاي بنزیني و دوگانه سوز

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

1

کنترل آالیندگي حاصل از احتراق موتور هاي بنزیني و دوگانه سوز

-

4

2

سیستم هاي سوخت رساني MPFI

-

12

3

سیستم هاي سوخت رساني GDI

-

16

4

سیستم هاي سوخت رساني دوگانه سوز

-

16

5

سیستم هاي هوا رساني موتورهاي بنزیني و دوگانه سوز

-

8

6

سیستم هاي گازهاي خروجي موتورهاي بنزیني و دوگانه سوز

-

8

-

64

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارتهاي:
 عیبیابي و تعمیر حسگرها ،عملگرها ،سامانه مدیریتي ،مدارهاي الکتریکي و اجزاء هیدرولیک سیستم سوخت رساني ،GDI ،MPFIدوگانه سوز
 عیبیابي و تعمیر حسگرها ،عملگرها ،مدارها و اجزاء سیستم هاي توربو شارژ ،مني فولد متغیر ،تایمینگ متغیر سوپاپ عیبیابي و تعمیر ،مدارها و اجزاء سیستم هاي کاتالیست ،هدرزتحلیل کدهاي  DTCو کاربرد آن در عیبیابي و تعمیر سیستم هاي سوخت رساني موتور هاي موتورهاي بنزیني و دوگانهسوز ،توربو شارژ ،مني فولد متغیر ،تایمینگ متغیر سوپاپ ،کاتالیست
 -مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

58

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

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

راهنماي تعمیرات خودروهاي مجهز
به سیستم سوخت رساني احتراق
جرقهاي

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناس ارشد ،کارشناس گرایش خودرو ،کاردان خبره سیستم هاي سوخت رساني با سابقه کار بیشتر از  15سال
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
دستگاه تست پم

و انژکتور سیستم سوخت رساني  GDIهرکدام سه عدد

موتور مجهز به سیستم سوخت رساني  MPFIو توربو شارژ با استند چهار عدد
موتور مجهز به سیستم سوخت رساني دوگانه سوز با استند چهار عدد
موتور مجهز به سیستم سوخت رساني و توربو شارژ با استند چهار عدد GDI
موتور مجهز به سیستم مني فولد متغیر ،تایمینگ متغیر سوپاپ با استند چهار عدد
دستگاه عیب یاب سیستم سوخت رساني  GDIچهار عدد
دستگاه عیب یاب سیستم سوخت رساني  MPFIچهار عدد
دستگاه عیب یاب سیستم سوخت رساني دوگانه سوز چهار عدد
اگزوز فن چهار عدد
میز کارگاهي هشت عدد
ابزار مخصوص سیستم سوخت رساني مجهز به تور بو شارژ چهار سري GDI
ابزار مخصوص سیستم سوخت رساني مجهز به تور بو شارژ چهار سري MPFI
ابزار مخصوص سیستم سوخت رساني دوگانه سوز چهار سري
ابزار مخصوص موتور مجهز به سیستم مني فولد متغیر ،تایمینگ متغیر سوپاپ چهار سري
ابزار عمومي کارگاه سوخت هشت سري
مجهز به توربو شارژ چهار سري  GDIاجزاي مکانیکي ،هیدرولیکي ،الکتریکي و الکترونیکي سیستم سوخت رساني
مجهز به توربو شارژ چهار سري  MPFIاجزاي مکانیکي ،هیدرولیکي ،الکتریکي و الکترونیکي سیستم سوخت رساني
اجزاي مکانیکي ،هیدرولیکي ،الکتریکي و الکترونیکي سیستم سوخت رساني دوگانه سوز چهار سري
اجزاي مکانیکي ،هیدرولیکي ،الکتریکي و الکترونیکي موتور مجهز به سیستم مني فولد متغیر ،تایمینگ متغیر سوپاپ چهار
سري

59

روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،مشاهده رفتار

61

 -16-3درس کارگاه سوخت رساني موتورهاي احتراق تراکمي
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز-:
همنیاز :سوخت رساني موتورهاي احتراقي
هدف کلي :کسب مهارت تعمیر سیستم هاي سوخت رساني موتور هاي دیزل

نظري

عملي

تعداد واحد

-

1

تعداد ساعت

-

64

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
سرفصل و ریز محتوا

ردیف

زمان یادگیري
(ساعت)
نظري

عملي

1

سیستم هاي سوخت رساني کامینز

-

12

2

سیستم هاي سوخت رساني ریل مشترک

-

16

3

سیستم هاي سوخت رساني انژکتور واحدي

-

12

-

12
8

واحدي

4

سیستم هاي سوخت رساني پم

5

سیستم هاي هوا رساني موتورهاي دیزل

-

6

سیستم هاي گازهاي خروجي موتورهاي دیزل

-

4

-

64

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 عیبیابي و تعمیر حسگرها ،عملگرها ،سامانه مدیریتي ،مدارهاي الکتریکي و اجزاء هیدرولیک سیستم سوخت رسانيکامینز ،ریل مشترک انژکتور واحدي و پم

واحدي

 عیبیابي و تعمیر حسگرها ،عملگرها ،مدارها و اجزاء سیستم هاي توربو شارژ ،سوپر شارژ عیبیابي و تعمیر ،مدارها و اجزاء سیستم هاي کاتالیست ،فیلتر ذرات ،هدرز تحلیل کدهاي  DTCو کاربرد آن در عیبیابي و تعمیر سیستم هاي سوخت رساني موتور هاي موتورهاي دیزل ،توربوشارژ ،کاتالیست
 -مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

61

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

عنوان منبع

مترجم

ناشر

سال انتشار

راهنماي تعمیرات خودروهاي مجهز به سیستم سوخت
رساني احتراق تراکمي
راهنماي کاربري دستگاه هاي عیبیابي و بررسي

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناس ارشد ،کارشناس گرایش خودرو ،کاردان خبره سیستم هاي سوخت رساني با سابقه کار بیشتر از  15سال
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
دستگاه تست پم

و انژکتور کامینز هرکدام دو عدد

دستگاه تست پم

و انژکتور ریل مشترک هرکدام دو عدد

دستگاه تست سیستم پم

واحدي دو مجموعه

دستگاه تست سیستم انژکتور واحدي دو مجموعه
موتور مجهز به سیستم سوخت رساني کامینز و توربو شارژ با استند سه عدد
موتور مجهز به سیستم سوخت رساني ریل مشترک و توربو شارژ با استند سه عدد
موتور مجهز به سیستم سوخت رساني پم

واحدي و توربو شارژ با استند سه عدد

موتور مجهز به سیستم سوخت رساني انژکتور واحدي و توربو شارژ با استند سه عدد
دستگاه عیب یاب سیستم سوخت رساني کامینز سه عدد
دستگاه عیب یاب سیستم سوخت رساني ریل مشترک سه عدد
واحدي سه عدد

دستگاه عیب یاب سیستم سوخت رساني پم

دستگاه عیب یاب سیستم سوخت رساني انژکتور واحدي سه عدد
اگزوز فن چهار عدد
میز کارگاهي هشت عدد
ابزار مخصوص سیستم سوخت رساني کامینز مجهز به توربو شارژ چهار سري
ابزار مخصوص سیستم سوخت رساني ریل مشترک مجهز به توربو شارژ چهار سري
ابزار مخصوص سیستم سوخت رساني پم

واحدي مجهز به توربو شارژ چهار سري

ابزار مخصوص سیستم سوخت رساني انژکتور واحدي مجهز به توربو شارژ چهار سري
ابزار عمومي کارگاه سوخت دیزل شش سري
اجزاي مکانیکي ،هیدرولیکي ،الکتریکي و الکترونیکي سیستم سوخت رساني کامینز مجهز به توربو شارژ چهار سري

62

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

واحدي مجهز به توربو شارژ چهار سري

اجزاي مکانیکي ،هیدرولیکي ،الکتریکي و الکترونیکي سیستم سوخت رساني انژکتور واحدي مجهز به توربو شارژ چهار
سري
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،کارگروهي و مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع عیب و ،)...مشاهده رفتار
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 -17-3درس انتقال قدرت خودرو
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز-:

نظري

عملي

2
32

-

همنیاز :هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه
هدف کلي :شناخت و تحلیل سیستم هاي انتقال قدرت خودرو

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

1
2
3

مروري بر انتقال قدرت دستي در خودروهاي محرک جلو محرک عقب
انتقال قدرت چهارچرخ محرک دستي
دیفرانسیل مرکزي-ویسکوز کالچ-قفل دیفرانسیل-دیفرانسیل با لغزش محدود

2
2
4

-

4

انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم سنکرونیزه

4

-

5
6
7

انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم دوکالچه DCT
مبدل گشتاور
مجموعه سیاره اي

6
1
1

-

8
9

انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم سیاره ايAT
انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم CVT

6
6

-

32

-

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
 شناخت و تحلیل انتقال قدرت چهارچرخ محرک دستي شناخت و تحلیل دیفرانسیل مرکزي-ویسکوز کالچ-قفل دیفرانسیل-دیفرانسیل با لغزش محدود شناخت و تحلیل انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم سنکرونیزه شناخت و تحلیل انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم دوکالچه DCT شناخت و تحلیل انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم سیاره اي AT -شناخت و تحلیل انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم CVT

64

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

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

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

د  -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)
کارشناس ارشد مکانیک مسلط به سیستم هاي انتقال قدرت با سابقه کار بیشتر از  3سال

مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس (بر اساس کالس  31نفره و گروههاي آزمایشگاهي و کارگاهي  2نفره)
کالس درس معمولي مجهز به رایانه ویدئو پروژکتور با ظرفیت  31نفر

روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي ،مطالعه
موردي و).
سخنراني ،مباحثه اي
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع عیب
و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي ،مشاهده رفتار
(مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي تحقیقات ،خود
سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف ،آزمون کتبي
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 -18-3درس کارگاه انتقال قدرت خودرو AMT_DCT 1
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز-:

نظري

عملي

تعداد واحد

-

1

تعداد ساعت

-

64

همنیاز :انتقال قدرت خودرو
هدف کلي :کسب مهارت تعمیر انتقال قدرت چهارچرخ محرک دستي و گیربکس هاي اتوماتیک دو کالچه

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

1

سیستم هاي انتقال قدرت چهارچرخ محرک

-

8

2

دیفرانسیل مرکزي-ویسکوز کالچ

-

8

3

سیستم هاي انتقال قدرت سنکرونیزه با تعویض دنده اتوماتیک I shift -AMT

-

16

4

سیستم هاي انتقال قدرت دو کالچه

-

32

-

64

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار




 عیبیابي و تعمیر جعبهدنده هاي چهارچرخ محرک عیبیابي و تعمیر دیفرانسیل مرکزي-کالچ ویسکوز  -قفل دیفرانسیل و دیفرانسیل با لغزش محدودعیبیابي و تعمیر حسگرها ،عملگرها و مدارات کنترلي الکتریکي و نیوماتیکي جعبهدنده هاي سنکرونیزه با تعویض دندهاتوماتیک I shift-AMT



 -عیبیابي و تعمیر جعبهدنده دو کالچه



 -عیبیابي و تعمیر حسگرها ،عملگرها و مدارات کنترلي الکتروهیدرولیکي جعبهدنده هاي اتوماتیک دو کالچه



 -مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

66

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

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

راهنماي تعمیرات خودروهاي
مختلف مجهز به سیستم انتقال
قدرت چهارچرخ محرک دستي
راهنماي تعمیرات خودروهاي
مختلف مجهز به سیستم انتقال
قدرت AMT
راهنماي تعمیرات خودروهاي
مختلف مجهز به سیستم انتقال
قدرت DCT

د  -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجارب)
کارشناس ارشد ،کارشناس گرایش خودرو ،کاردان خبره سیستم هاي انتقال قدرت با سابقه کار بیشتر از  15سال
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس (بر اساس کالس  31نفره و گروههاي آزمایشگاهي و کارگاهي  2نفره)

روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
مباحثه اي ،کار کارگاهي
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع عیب) ،مشاهده رفتار ،پرسشهاي عملي انشایي
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 -19-3درس کارگاه انتقال قدرت خودرو AT-CVT 2
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز :انتقال قدرت خودرو
همنیاز-:

نظري

عملي

تعداد واحد

-

1

تعداد ساعت

-

64

هدف کلي :کسب مهارت تعمیر جعبهدنده هاي اتوماتیک CVT،AT

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري

سرفصل و ریز محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

1

انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر مجموعه سیاره اي

-

32

2

انتقال قدرت اتوماتیک مبتني بر سیستم CVT

-

32

-

64

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
 عیبیابي و تعمیر جعبهدنده هاي اتوماتیک مبتني بر مجموعه سیاره اي AT عیبیابي و تعمیر جعبهدنده هاي CVT عیبیابي و تعمیر حسگرها ،عملگرها و مدارات کنترلي الکتروهیدرولیکي جعبهدنده هاي  ATو CVT -مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

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

مؤلف

راهنماي تعمیرات خودروهاي مختلف مجهز به
سیستم انتقال قدرت AT
راهنماي تعمیرات خودروهاي مختلف مجهز به
سیستم انتقال قدرت CVT

68

مترجم

ناشر

سال انتشار

د  -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناس ارشد ،کارشناس گرایش خودرو ،کاردان خبره گیربکس هاي اتوماتیک با سابقه کار بیشتر از  15سال
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
کار کارگاهي
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع عیب) ،مشاهده رفتار ،پرسشهاي عملي انشایي
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 -21-3درس  -سیستم هاي ایمني و رفاهي خودرو
نظري

عملي

پیشنیاز :الکترونیک کاربردي خودرو و کارگاه

تعداد واحد

2

-

همنیاز-:

تعداد ساعت

32

-

نوع درس :تخصصي

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

1
مجموعه کمربند ایمني (انواع وظیفه ،عملکرد ،ساختمان و مدار )...،روش بررسي ،باز کردن
و بستن و تنظیم انواع کمربند ایمني با استفاده از راهنماي تعمیرات و ابزار اندازهگیري...
مجموعه کیسه هوا (وظیفه ،عملکرد ،ساختمان و انواع کیسه هوا PRS ،و -)... ،SPS

4

-

روش بررسي مجموعه کیسه هوا بوسیله دستگاه عیب یاب و پیکره بندي ......
2

مجموعه کروز کنترل (انواع وظیفه ،عملکرد ،ساختمان و مدار )...،روش بررسي ،باز کردن
و بستن و تنظیم و پیکره بندي دسته کروز کنترل با استفاده از ابزار اندازهگیري و دستگاه

4

-

عیب یاب...
2

کاربرد مباني ترمادینامیک در چرخه سیستم تهویه  -خواص و استانداردهاي گاز مبرد،
خواص و استانداردهاي روغن سیستم تبرید -الزامات زیست محیطي گاز مبرد
مجموعه تهویه مطبوع (بخاري و کولر) شامل کمپرسور – کندانسور -ااپراتور -لوله هاي
رابط – سنسور هاي کنترل دما و فشار – یونیت کنترل (.... -انواع وظیفه ،عملکرد،

12

-

ساختمان و مدار )...،روش بررسي ،تخلیه گاز ،باز کردن و بستن و اندازهگیري و شارژ گاز
تنظیم و پیکره بندي با استفاده از ابزار اندازهگیري و دستگاه عیب یاب...
3

عملکرد سیستم صوتي و تصویري و سیستم GPS

4

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

2

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

4

-

اندازهگیري
5

مجموعه کمربند ایمني (انواع وظیفه ،عملکرد ،ساختمان و مدار )...،روش بررسي ،باز کردن
و بستن و تنظیم انواع کمربند ایمني با استفاده از راهنماي تعمیرات و ابزار اندازهگیري...

71

6

-

مجموعه کیسه هوا (وظیفه ،عملکرد ،ساختمان و انواع کیسه هوا PRS ،و -)... ،SPS
روش بررسي مجموعه کیسه هوا بوسیله دستگاه عیب یاب و پیکره بندي ......
32

جمع

-

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
با شناخت انواع ،اجزا سیستم هاي مختلف ایمني (شامل کمربند ایمني – مجموعه کروز کنترل  )... -و رفاهي خودرو
(سیستم تهویه مطبوع  -بارک کمکي – صندلي برقي  )...و تحلیل عملکرد آنها

ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
Automotive Safety Handbook
Comfort and ،Safety
Convenience Systems 3rd
Edition

مترجم

مؤلف
Bosch

Bosch

71

ناشر
Society of
Automotive
Engineers
Wiley

سال انتشار
2113
2117

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناسي ارشد مکانیک خودرو – با سابقه فعالیت در کارهاي الکترونیکي و شبکه مرتبط با خودرو -کارشناسي مکانیک
خودرو با سابقه تدریس  15سال به باال و یا سابقه تدریس دانشگاهي  5سال به باال
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس درس معمولي مجهز به رایانه ویدئو پروژکتور با ظرفیت  31نفر
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني-مباحثه اي
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمون شفاهي-تکالیف ،آزمون کتبي
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 -21-3درس کارگاه سیستم هاي ایمني و رفاهي خودرو
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز-:
همنیاز :سیستم هاي ایمني و رفاهي خودرو

نظري

عملي

تعداد واحد

-

1

تعداد ساعت

-

64

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
سرفصل و ریز محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

1

عملي

باز کردن و بستن و تنظیم انواع کمربند ایمني با استفاده از راهنماي تعمیرات و ابزار
اندازهگیري...
مجموعه کیسه هوا (وظیفه ،عملکرد ،ساختمان و انواع کیسه هوا PRS ،و -)... ،SPS

8

روش بررسي مجموعه کیسه هوا بوسیله دستگاه عیب یاب و پیکره بندي ......
2

عیبیابي و تعویض مجموعه کروز (بررسي ،باز کردن و بستن و تنظیم و پیکره بندي دسته
کروز کنترل با استفاده از ابزار اندازهگیري و دستگاه عیب یاب )...اجزا

3

بررسي ،باز کردن ،تعمیر ،بستن و کنترل نهایي مجموعه بخاري شامل مدارهاي آبرساني
– رادیاتور بخاري استفاده از ابزار اندازهگیري و دستگاه عیب یاب...

4

بررسي ،تخلیه گاز ،باز کردن و بستن و اندازهگیري و شارژ گاز تنظیم و پیکره بندي سیستم
تهویه (کولر) با استفاده از ابزار اندازهگیري و دستگاه عیب یاب...

5

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

6

GPS
عیبیابي ،باز کردن ،بستن و رفع عیب و پیکره بندي سیستم هاي رفاهي کمکي (پارک

8
12
21
8
8

کمکي ،سان روف ،صندلي برقي)
64

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 سیستم هاي رفاهي و ایمني خودرو (بخاري -کولر-کمربند ایمني  -کروز -سیستم صوتي تصویري  -مسیریابي -پارککمکي  -سقفهاي متحرک – صندلي برقي) با استفاده از ابزارهاي مخصوص بررسي ،عیبیابي و تعویض کند
-مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

73

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

مؤلف

مترجم

ناشر

سال انتشار

کتب راهنماي تعمیرات خودروهاي مختلف

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناسي ارشد مکانیک خودرو – با سابقه فعالیت در کارهاي الکترونیکي و شبکه مرتبط با خودرو -کارشناسي مکانیک
خودرو با سابقه تدریس  15سال به باال و یا سابقه تدریس دانشگاهي  5سال به باال
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
 5ست کامل {جعبه ابزار عمومي برق خودرو الکترونیک (شامل اچارها – بکس هاي کوچک – تست الم  -انبردست –
سیم چین – سیم لخت کن – هویه – سیم لحیم با درصدهاي مختلف  )...جعبه ابزار مکانیکي (شامل آچارها -بکس ها –
انبردست – دم باریک – )...دستگاه هاي اندازهگیري و تنظیم (عیب یاب -مولتي متر – ترمینال باکس – فالت باکس –
تورک متر} )...خودرو در انواع مختلف– جک هاي باالبر – وسایل تنظیم – چراغ گردان – سیم سیار -اگزوز فن
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).

روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع عیب و ،)...پرسشهاي عملي انشایي ،مشاهده رفتار
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 -22-3درس سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز-:
همنیاز :هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه

نظري

عملي

تعداد واحد

2

-

تعداد ساعت

32

-

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

2

-

3

-

3

-

3

-

4

شناخت ،درک و تحلیل اجزا و مکانیزم تعلیق نیمه فعال

3

-

5

شناخت ،درک و تحلیل اجزا انواع مکانیزم تعلیق فعال (سنسورها ،عملگرها ،کنترلرو)...

3

-

1
2
2
3

شناخت ،درک و تحلیل انواع سیستم تعلیق (مک فرسون ،طبق دار دوبل ،مرکب پیچشي،
مولتي لینک و ).از لحاظ ارتعاشي و مکانیزمي و مقایسه آنها با یکدیگر (یادآوري)
شناخت ،درک و تحلیل هندسه تعلیق و زوایاي چرخ و استفاده از آنها در انواع مکانیزم
تعلیق و تغییرات زوایا در مکانیزم هاي مختلف (یادآوري)
شناخت ،درک و تحلیل دینامیک خودرو در زمان پیچیدن و تاثیرات سیستم تعلیق از لحاظ
مکانیزمي و ارتعاشي بر ایمني و راحتي خودرو
شناخت ،درک و تحلیل سیستم تعلیق نیمه فعال و فعال و تأثیر آن بردینامیک پیچیدن و
ایمني و راحتي خودرو

شناخت ،درک و تحلیل سیستم فرمان و مکانیزم هاي مختلف فرمان مراحل افزایش نسبت
6

تبدیل در سیستم مکانیزم هاي مختلف و کم فرماني و بیش فرماني در جعبهفرمان معمولي

2

-

(یادآوري)
7

شناخت ،درک و تحلیل اجزا فرمان پر قدرت هیدرولیکي و عملکرد آن (پم

تیغه اي و

سوپاپ کنترل فشار آن ،شیر فرمان ،جک هیدرولیک)...

3

-

شناخت ،درک و تحلیل اجزاء فرمان الکتروهیدرولیکي و مزیتهاي آن از لحاظ ایمني و
8

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

4

-

یاو )...و مزیتهاي آن از لحاظ ایمني و اتالف انرژي
9
11

شناخت ،درک و تحلیل انواع سیستم تعلیق (مک فرسون ،طبق دار دوبل ،مرکب پیچشي،
مولتي لینک و ).از لحاظ ارتعاشي و مکانیزمي و مقایسه آنها با یکدیگر (یادآوري)
شناخت ،درک و تحلیل عملکرد اجزاء سیستم ترمز هیدرولیکي (انواع مکانیزم ترمز چرخ،

75

4

-

3

-

انواع پم

اصلي ،انواع سوپاپ کنترل فشار چرخهاي عقب ()...،یادآوري)

شناخت ،درک و تحلیل لغزش چرخ و محاسبه میزان آن ،معرفي اجزاء ترمز
11

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

-

3

واحد کنترل هیدرولیکي ترمز  ABSو بررسي عملکرد آن در پروسه ترمزگیري
جمع

-

32

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
شناخت و تحلیل سیستمهاي هدایت و کنترل

ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
اصول طراحي سیستم هاي تعلیق و فرمان خودرو
The automotive chasis

مؤلف

مترجم

دکتر کاظمي
J.Reimpell

ناشر

سال انتشار

نخل دانش
Planet a Tree

1389
2111

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناسي ارشد رشته مکانیک خودرو( -کارشناسي رشته مکانیک خودرو با  15سال سابقه تدریس)
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس درس معمولي مجهز به رایانه ویدئو پروژکتور با ظرفیت  31نفر
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).

روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف ،آزمون کتبي
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 -23-3درس کارگاه سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

پیشنیاز-:

تعداد واحد

-

2

همنیاز :سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو

تعداد ساعت

-

96

هدف کلي :تعمیرات و عیبیابي سیستم هاي تعلیق ،فرمان و ترمز خودروها

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

1

اجزا (مکانیزمي و ارتعاشي) انواع سیستم تعلیق را باز و بسته و عیبیابي کند.

-

12

2

سایش غیرعادي تایر را عیبیابي کند -کنترل زوایاي چرخ بوسیله ابزارهاي کنترل ابعادي و

-

12

زاویه و تنظیم زوایاي چرخهاي جلو عقب بوسیله دستگاه را انجام داده و عیبیابي کند
2

اجزاء سیستم تعلیق نیمه فعال و فعال را باز و بسته ،عیبیابي و کنترل نهایي را انجام دهد.

-

24

3

اجزاء سیستم فرمان پرقدرت هیدرولیکي را باز و بسته ،عیبیابي و کنترل نهایي را انجام دهد.

-

12

4

اجزاء سیستم فرمان پرقدرت الکتروهیدرولیکي را باز و بسته ،عیبیابي و کنترل نهایي را انجام

-

12

دهد.
5

اجزاء سیستم فرمان پرقدرت الکتریکي را باز و بسته ،عیبیابي و کنترل نهایي را انجام دهد.

-

12

6

اجزاء سیستم ترمز ضد قفل … ABS_EBDرا باز و بسته ،عیبیابي و کنترل نهایي را انجام

-

12

دهد.
-

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 عیبیابي و تعمیر انواع سیستم تعلیق غیرفعال ،نیمه فعال ،فعال عیبیابي و تعمیر اجزاء سیستم فرمان هیدرولیکي ،الکتروهیدرولیکي ،الکتریکي. عیبیابي و تعمیر اجزاء سیستم کنترل الکترونیکي سیستم ترمز ضد .قفل -مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي

77

96

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

مؤلف

مترجم

ناشر

سال انتشار

کتب راهنماي تعمیرات خودروهاي مختلف

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناسي ارشد رشته مکانیک خودرو ( -کارشناسي رشته مکانیک خودرو با  15سال سابقه تدریس)
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
خودرو – جک باالبر – دستگاه هاي اندازهگیري بررسي و تخصصي – جعبه ابزار مکانیکي – لوازمیدکي مربوطه
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
مباحثه اي ،کار کارگاهي
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع عیب و )...پرسشهاي عملي انشایي ،مشاهده رفتار
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 -24-3درس نیروي محرکه خودرو
نوع درس :تخصصي

نظري

عملي

پیشنیاز :ترمودینامیک

تعداد واحد

2

-

همنیاز-:

تعداد ساعت

32

-

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

1

مباني عملکرد موتورهاي احتراق قدرت (یادآوري)

2

-

2

اصول محاسباتي ترمودینامیکي و سینماتیکي موتور

6

-

3

انواع موتورهاي احتراقي اعم از استرلینگ ،توربین گاز ،وانکل و...

4

-

11

-

5

موتورهاي نسبت تراکم متغیر

2

-

6

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

4

-

7

پایش وضعیت موتورهاي احتراقي بوسیله آنالیز روغن و ترموگرافي

2

-

32

-

4

موتورهاي احتراق داخلي پیستوني ،اجزا ،مکانیزم هاي روانکاري ،خنک کاري ،سیستم فرمان
و کنترل زمانبندي سوپاپ ها ،قطعات و اجزاي مختلف موتور

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
 تحلیل اصول و روش کار موتورهاي احتراق داخلي انجام محاسباتي ترمودینامیکي و سینماتیکي موتور شناخت و تحلیل عملکرد انواع موتورهاي احتراقي شناخت و تحلیل سیستم هاي جانبي موتورهاي پیستوني شناخت و تحلیل اجزاي موتورهاي احتراق داخلي پیستوني تحلیل روش کار ویژگيهاي سیستم هاي فرمان و کنترل زمانبندي سوپاپ هاتحلیل روش کار ویژگيهاي موتورهاي نسبت تراکم متغیر -شناخت و تحلیل نیروي محرکه هیبریدي

79

ج -منبع درسي (حداقل  3منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
مباني موتورهاي احتراق داخلي

مباني مهندسي موتورهاي احتراق داخلي
Hybrid Electric Vehicles: Principles
and Applications with Practical
Perspectives

مترجم

مؤلف
جان بنیامین

دکتر امیرحسین

هیوود

شامخي

ویالرد پولکرابک دکتر سپهر صنایع

Chris Mi

سال انتشار

ناشر
دانشگاه صنعتي
خواجه نصیرالدین

1389

طوسي
دانشگاه علم و
صنعت ایران
WILY

1384

2117

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناسي ارشد رشته مکانیک خودرو ( -یا کارشناسي رشته مکانیک خودرو با  15سال سابقه تدریس)
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس درس معمولي مجهز به رایانه ویدئو پروژکتور با ظرفیت  31نفر
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثه اي ،مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تکالیف ،آزمون کتبي
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 -25-3درس کارگاه نیروي محرکه خودرو
نوع درس :تخصصي
پیشنیاز-:
همنیاز - :نیروي محرکه خودرو

نظري

عملي

تعداد واحد

-

1

تعداد ساعت

-

64

هدف کلي :تحلیل سیستم هاي محرکه خودروها

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

سرفصل و ریز محتوا

(ساعت)
نظري

عملي

1

عیبیابي و تعمیرات موتورهاي احتراق داخلي پیستوني

12

2

عیبیابي و تعمیرات سیستم هاي جانبي موتورهاي احتراق داخلي پیستوني

8

4

عیبیابي و تعمیر انواع سیستم فرمان و کنترل زمانبندي سوپاپ ها

12

5

عیبیابي موتورهاي احتراق داخلي پیستوني با استفاده از آنالیز روغن و ترمو گرافي

4

6

عیبیابي و تعمیر انواع موتورهاي نسبت تراکم متغیر

8

7

عیبیابي و تعمیر انواع خودروهاي هیبریدي

16

8

آنالیز ریشه اي خرابي  RCFAنیروي محرکه خودرو

4
64

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
 عیبیابي و تعمیرات موتورهاي احتراق داخلي پیستوني عیبیابي و تعمیرات سیستم هاي جانبي موتورهاي احتراق داخلي پیستوني عیبیابي و تعمیر انواع سیستم فرمان و کنترل زمانبندي سوپاپ ها عیبیابي و تعمیر انواع موتورهاي نسبت تراکم متغیر عیبیابي و تعمیر انواع خودروهاي هیبریدي عیبیابي موتورهاي احتراق داخلي پیستوني با استفاده از آنالیز روغن و ترموگرافي آنالیز ریشه اي خرابي  RCFAنیروي محرکه خودرو -مسئولیتپذیري ،امانتداري و رعایت اخالق حرفهاي
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ج ـ منبع درسي (به ترتیب سال انتشار)
عنوان منبع

مؤلف

مترجم

ناشر

سال انتشار

کتابچه هاي تعمیراتي خودروهاي مختلف

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناسي ارشد رشته مکانیک خودرو  ( -یا کارشناسي رشته مکانیک خودرو با  15سال سابقه تدریس) داراي تخصص
نیروي محرکه خودرو
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
خودرو – جک باالبر – دستگاه هاي اندازهگیري بررسي و تخصصي – جعبه ابزار مکانیکي – لوازمیدکي مربوطه
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
کار کارگاهي-مباحثه اي-تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع عیب و )...پرسشهاي عملي انشایي ،مشاهده رفتار
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 -26-3درس کارآموزي
نظري

عملي

پیشنیاز :گذراندن دوسوم واحدها

تعداد واحد

-

2

هم نیاز-:

تعداد ساعت

-

241

نوع درس :تخصصي

هدف کلي :بکارگیري دانش و مهارتهاي فني کسبشده در بازار کار

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
سرفصل و ریز محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

انجام کارآموزي در آموزشکده ها و دانشکده ها ،پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد،
1

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

-

241

دانشجویان در آن محیط (داراي تجهیزات کافي و مناسب)
تهیه گزارش کارآموزي شامل موارد زیر:
 معرفي محل کارآموزي از نظر سوابق کاري شرکت ،ماشینآالت ،فرآیندهاي تولید ،ضوابطکاري ،نرمافزارها و ابزارهاي مورداستفاده ،واحدي که در آنجا مشغول کارآموزي هستند
وظایف آن واحد در شرکت
2

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

-

-

 نقشه ها و اسناد تهیه شده در طول دوره کارآموزي پیشنهادهاي خود براي بهبود وضعیت کاري در شرکت خالصه مطالب تئوري و عملي آموخته شده در دوره کارآموزي نظریات و پیشنهادهاي خود در طي دوره کارآموزي-

جمع
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 -27-3درس طراحي اجزاي ماشین

نظري

عملي

تعداد واحد

2

-

تعداد ساعت

32

-

نوع درس :اختیاري
پیشنیاز :مقاومت مصالح
هم نیاز-:

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
ردیف
1

سرفصل و ریز محتوا
تعریف طراحي ،تصمیم در طراحي ،فکر کردن در طراحي و طرز تهیه مدل ریاضي.
پارامترهاي شکلدهي .هماهنگي بین اجزاء .آنالیز مسائل

زمان یادگیري (ساعت)
نظري

عملي

2

-

دیاگرام تنش ،تغییر طول نسبي ،ضریب تمرکز تنش ،حداقل تحمل اجسام ،بررسي
2

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

5

-

اطمینان ،روش بارگذاري
اجزاء اتصال :اتصال جوش .قابلیت جوش فلز و آلیاژهاي مختلف .تمرکز تنش در
جوشها .جداول جوش ،اتصال پرچ .انواع پرچ .روش هاي اتصال پرچ ،تنش در
3

پرچکاري ،فرم و اندازه پیچها ،تنش در پیچها ،جداول اندازه پیچها ،انواع اتصاالت پیچ.

8

-

اثر کششي در پیچها .اثر واشر فنري و کاسکت ،انتخاب مهره ،پیچهاي انتقال قدرت،
تنش در پیچها ،پیچهاي ساچمه اي و دیفرانسیلي ،آشنایي با انواع مهره ها
جا زدن قطعات و تولرانس ها :جا زدن قطعات .جدول مقدار حد مجاز و تولرانس ها...
4

جا زدن با نیرو حرارت و مقاومت .جا زدن با نیرو حرارت در مقابل لغزش .جا زدن

2

-

انقباضي
محورها :تنش مجاز در محورها .پیچش محورهاي استوانهاي .ماکزیمم تنش برشي در
5

حالت استاتیک .ماکزیمم تنش برشي در بارهاي متناوب .تغییر مکان در محورها .تعیین

6

-

قطر محورها .تعیین خیز در محورها
یاتاقانها :ویسکوزیته .واحد اندازهگیري ویسکوزیته .یاتاقان هاي لغزشي و غلتشي.
6

انتخاب یاتاقان برحسب نوع و مقدار بار .مکانیزم روغنکاري یاتاقانها .محاسبه
یاتاقانها .تعادل حرارت در یاتاقانها .یاتاقانها با روغنکاري اجباري .یاتاقانهاي ساده.

5

-

جنس یاتاقانها .جداول مقدار لقي براي یاتاقانها .کاسهنمد ها
فنرها :فنرهاي مارپیچي .کمانش در فنرهاي مارپیچي و خواص فلزات مورداستفاده در
7

فنرها .حد تحمل براي فوالد فنرها .جداول خواص فوالدهاي مصرفي در فنرها .ارتعاش
در فنرهاي مارپیچ .تولرانس هاي تجاري براي فنرها .مارپیچهاي فنري کششي و

84

4

-

پیچشي .فنرهاي سطح .فنرهاي شاخه اي در صنعت خودرو .انرژي جذبشده در فنرها
و فنرهاي مخروطي
جمع

-

32

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

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 طراحي و انتخاب صحیح اجزاء ماشین مطرحشده در محتوا -امانتداري ،مسئولیتپذیري و حل مسئله

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

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

طراحي اجزاء ماشین

اسپاتس

هدایت موتابي

آشینا

1375

طراحي اجزاء ماشین

شیگلي

دکتر شادروان

نوپردازان

1396

شناخت و طراحي اجزاء ماشین

آشوبي

نشر آذربایجان

1391

طراحي اجزاء ماشین

مهدي اخالقي

دانشگاه امیرکبیر

1381

نشر طراح

1394

طراحي اجزاء ماشین

 Karl Heinz Deckerمحمدرضا
 Karl Heinz kabusفرامرزي

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
فوقلیسانس یا دکتري مکانیک طراحي کاربردي 3 ،سال سابقه تدریس و سابقه کار صنعتي
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس درس معمولي مجهز به رایانه ویدئو پروژکتور با ظرفیت  31نفر
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،فیلم آموزشي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع عیب و)...
انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي ،مشاهده رفتار
(مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي
و...

پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمونهاي کتبي
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 -28-3درس کنترل کیفیت قطعات خودرو
نوع درس :اختیاري
پیشنیاز-:
همنیاز-:

نظري

عملي

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

48

هدف کلي :توانایي انجام کنترل کیفي خودروهاي خط تولید و خودروهاي مستعمل

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

1

روش هاي تشخیص عیوب رنگ کارخانهاي

2

6

2

روش هاي تشخیص آسیبدیدگي بخشهاي مختلف بدنه خودرو

2

6

3

روش هاي تشخیص رنگشدگي بدنه خودرو

2

6

4

تشخیص عیوب اساسي موتور

2

6

5

تشخیص عیوب اساسي سیستم انتقال قدرت معمولي و اتوماتیک

2

6

6

تشخیص عیوب اساسي سیستم هاي تعلیق ،ترمز و فرمان

2

6

7

تشخیص عیوب اساسي سیستم هاي مکاترونیکي

4

12

16

48

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
 -انجام کنترل کیفیت بخشهاي مختلف خودرو

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

سال انتشار

عنوان منبع

مترجم

مؤلف

کنترل کیفیت قطعات (مکانیکي-خودرو)

فرامرز موحدي

مرکز علمي کاربردي کوشا

1392

رنگ هاي صنعتي و خودرویي

راحله بیات

چرتکه

86

-

د  -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناس ارشد مکانیک داراي حداقل سه سال سابقه کنترل کیفیت قطعات خودرو
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کارگاه مکانیک با حداقل  4دستگاه خودرو
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني مباحثه-کار کارگاهي –مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمون شفاهي-آزمون کتبي –عیبیابي-مشاهده رفتار
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 -29-3درس مدیریت تعمیرگاه
نظري

عملي

پیشنیاز-:

تعداد واحد

2

-

همنیاز-:

تعداد ساعت

32

-

نوع درس :اختیاري

هدف کلي :آشنایي با مدیریت تعمیرگاه

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

2

مدیریت علمي ،روشهاي انتخاب کارکنان ،شیوه هاي تقسیمکار

2

-

2

برنامه ریزي تعمیر و نگهداري

2

-

3

طراحي تعمیرگاه و طراحي انبار ،استانداردسازي تعمیرگاه

4

-

4

نحوه ارتباط مؤثر با مشتریان و اجراي فرآیند  CRMدر تعمیرگاه

2

-

5

نحوه مدیریت اجرایي فرآیندهاي تعمیرگاهي

6

-

6

سودآوري خدمات و مدیریت سود خدمات

2

-

7

مدیریت جذب و نگهداشت مشتریان تعمیرگاه

2

-

8

عوامل مؤثر در بهبود رویه هاي جاري تعمیرگاه

2

-

9

مدیریت تأمین و نگهداشت قطعات یدکي

4

-

11

اخذ و رعایت مجوزها ،استانداردها ISQI ،HSE ،و غیره

6

-

32

-

جمع

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

88

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

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

مستندات شرکت ISQI

د  -استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناس ارشد مکانیک داراي حداقل سه سال سابقه مدیریت تعمیرگاه
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس درس معمولي مجهز به رایانه ویدئو پروژکتور با ظرفیت  31نفر
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني -مباحثه اي-پروژه
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمون شفاهي -آزمون کتبي – پروژه
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 -31-3درس اندازهگیري دقیق و آزمایشگاه
نوع درس :اختیاري
پیشنیاز-:
هم نیاز-:

نظري

عملي

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

48

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

1
2

سرفصل و ریز محتوا
دانش :اصول و مفاهیم پایه (اصطالحات ،تعاریف ،کمیت ها ،خطاها ،شرایط محیطي آزمایشگاه)،
استاندارد وسایل اندازهگیري
دانش :سیستم هاي اندازهگیري ،تاریخچه سیستم متریک و اینچي ،برتريهاي سیستم  SIبر
سیستم اینچي ،یکاهاي سیستم میليمتري و اینچي و تبدیلها ،یکاهاي اندازهگیري زاویه

(ساعت)
نظري

عملي

1

-

1

-

دانش :آشنایي با تجهیزات پایه و اساسي آزمایشگاه اندازهگیري :صفحه صافي ،تراز ،متر ،خط
3

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

1

7

مهارت :توانایي کار با وسایل ذکرشده
4
5

دانش :آشنایي با کولیس هاي ورنیه دار ،ساعتي ،دیجیتالي ،لیزري ،ساختمان ،نحوه درجهبندي
مهارت :توانایي خواندن انواع کولیس ها
دانش :آشنایي با میکرومترها ،شرح ساختمان ،روش درجهبندي
مهارت :توانایي خواندن ،انواع میکرومترها (پیچ و مهره اي ،دیجیتالي ،لیزري)

2

6

2

6

دانش :آشنایي با ساعتهاي اندازهگیري و کنترل
6

مهارت :توانایي خواندن ساعتهاي اندازهگیري-کنترل دوپهني سیلندر-تاب میل لنگ-تاب میل

1

5

بادامک-تاب فالیویل
دانش :آشنایي با زاویه سنج (شرح ساختمان ،روش درجهبندي ،روش خواندن ،انواع زاویه سنج
7

2

ها ،گونیا ،گونیاي مرکب ،خط کش سینوسي)

6

مهارت :توانایي خواندن زاویه سنج
دانش :آشنایي با اندازهگیر هاي ثابت (بلوک سنجه هاي طول ،بلوک سنجه زاویه ،فیلر ،شابلون
8

قوس ،گلوله هاي اندازهگیري ،میله هاي اندازهگیري و )...

1

5

مهارت :توانایي خواندن ابزارهاي اندازهگیرهاي ثابت
9

دانش :اندازهگیري و کنترل پیچ و مهره ها (شناخت پیچ و مهره ها و عالئم آنها ،شرح وسایل
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1

5

اندازهگیري پیچ و مهره ها ،شابلون رزوه)
مهارت :توانایي کار با وسایل اندازهگیري پیچ و مهره ها ،شابلون رزوه
دانش :تولرانس ها و انطباقات (اصطالحات و تعاریف ،روش هاي نمایش اندازه اسمي ،کیفیت
11

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

4

2

مهارت :توانایي بررسي قطعات اندازهگیري شده از نظر انطباق و صافي سطح
دانش :فرمان (تعریف فرمان ،علل استفاده از فرمان ،مزیتها و محدودیت هاي فرمان ،فرامین
11

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

4

2

مهارت :توانایي استفاده از انواع فرامین
16

جمع

48

یادداشت  -1در تمام موارد باید نکته هاي ایمني با دقت توضیح داده شود.
یادداشت  -2در تمام مراحل الزم ،کارهاي نمونه انجام ميشود.
یادداشت  -3در هر مرحله کار مناسب داده خواهد شد.

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارتهاي:
 به کارگیري وسایل اندازهگیري مختلف ،توانایي کنترل و اندازهگیري قطعات مختلف صنعتي با استفاده از انواع وسایلاندازهگیري و تست پیچها و چرخدندهها به روشهاي مختلف
 -مسئولیتپذیري ،خالقیت ،استفاده از دانش در عمل و کار گروهي

ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
سیستم هاي اندازهگیري دقیق و
کالیبراسیون
سیستمهاي اندازهگیري دقیق

مترجم

مؤلف
محمد جواد حریرپوش
،Ted Busch
،Roger Harlow
Richard l.Thompson

ناشر
آذریون

سال انتشار
1381

حسین قلي زاده،
امیر مسعود خدادادي
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نشر طراح

1391

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
فوقلیسانس مهندسي مکانیک ،مسلط به کار با ابزارهاي اندازهگیري و کالیبراسیون
لیسانس مکانیک با حداقل  7سال سابقه آموزشي در آزمایشگاه
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
حداقل  91متر مربع ،یک انبار مناسب جهت وسایل اندازهگیري
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،تمرین ،آزمایشهاي مربوط به اندازهگیري و کالیبراسیون ،کار گروهي اندازهگیري
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،کتبي ،کار عملي و گزارش ،مشاهده رفتار
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 -31-3درس نقشهکشي با رایانه
نوع درس :اختیاري
پیشنیاز-:
هم نیاز-:

نظري

عملي

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

48

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

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
سرفصل و ریز محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

1

دانش :تاریخچه و سیر تکامل طراحي و ترسیم به کمک رایانه

1/5

-

2

دانش :تعریف سیستم مختصات و انواع آن

1/5

-

دانش :تنظیمات مربوط به محدوده نقشهکشي

1/5

3
4

مهارت :تنظیم واحد نقشهکشي و تنظیم هاي مربوط به صفحه گرافیکي در محیط نرمافزار
دانش :تعریف  Layerو الیهبندي

1

1
4

مهارت :توانایي اجراي الیهبندي در محیط نرمافزار (ترسیم نقشه در الیه هاي مختلف)
5
6
7

دانش :معرفي کلید هاي گرم موردنیاز
مهارت :توانایي اجزاي دستورات
ترسیم نقشه هاي دو بعدي در نرمافزار با استفاده از دستورات ترسیمي (،Circle ،Arc ،Line
 Ellipse،polygon،Point،Spline،Rectangle،Arc،Dount ،Polylineو )...
دانش :معرفي نقاط OSnap
مهارت :استفاده از کمک رسم ها در ترسیم نقشه به کمک نرمافزار

1/5

2

2

4

1/5

1

دانش :کاربرد دستورات ویرایشي در نقشه (،Move ،Pedit ،Extend ٍ ،Trim ،Erase
)StretchMatch Properties،Rotaate،Explode،Scale،Chamfer،Fillet،Offset
8

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

2/5

4

،Move ،Pedit
StretchMatch Properties،Rotaate،Explode،Scale،Chamfer،Fillet،Offset
9
11

دانش :ابزارآالت گزارشگیري ،دستور ID ،List
مهارت :استفاده از ابزارآالت گزارشگیري ( دستور  )ID ،Listدر نرمافزار
دانش :سفارشي کردن محیط نرمافزار با استفاده از تنظیمات ( Optionsنشانگر موس .رنگ
پشت زمینه .تنظیم زمان و فرمت .ذخیره سازي)
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1/5

2

1

2

مهارت :توانایي اجراي تنظیمات گفته شده
11
12
13
14
17

دانش :دستور  hatchهاشور زني Text ،و  Mtextمتن نویسي و ویرایش آن

1/5

مهارت :ترسیم نقشه قطعات در برشهاي الزم در محیط نرمافزار
دانش :دستور اندازهگذاري  Dimو تنظیمات مربوطه

1/5

مهارت :اندازهگذاري نقشه در محیط نرمافزار
دانش :تولرانس گذاري ابعادي .تولرانس هاي هندسي .درج انطباق و صافي سطوح

1/5

تولرانس گذاري نقشه و درج عالئم روي نقشه در محیط نرمافزار
مزایاي بلوک ها و ایجاد بلوک Attribute -هاDesign Center .
دانش :تعریف UCS
استفاده از  Ucsدر ترسیم نقشه هاي دوبعدي

2
3
2

1/5

4

1

4

دانش :ضرورت استفاده از فایل الگو مدیریت اسناد در نقشهکشي
18

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

1/5

4

سازي اسنادو)...
19
21
21
22

1/5

دانش :پرینت و تنظیمات آن
مهارت :توانایي پرینت گرفتن از نقشه ترسیم شده

1/5

دانش :درج تصویر در نقشه
مهارت :توانایي درج تصویر (آرم دانشکده) در کادر
دانش :خروجي هاي نرمافزار .مشاهده تمام مخفف ها در نرمافزار اتوکد
مهارت :توانایي اجراي دستورات فوق
مهارت :تحویل یک پروژه عملي

جمع

1.5

1

2

-

6

16

48

یادداشت  -1در تمام مراحل ترسیم باید استانداردها با دقت پیاده شوند.
یادداشت  -2بایستي هر آموزش هدفمند باشد ،بنابراین کارهاي حجمي سنگین ،پیشنهاد نميشود.
یادداشت  -3تمرین در هر مورد به گونه اي مناسب و هدفمند داده شود.
یادداشت  -4این درس با آخرین نرمافزار روز نقشهکشي (مانند آخرین نسخه  )AutoCADموجود در کشور اجرا شود.
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1.5

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارتهاي رسیدن به توانایي ترسیم نقشه ها و به ویژه نقشه هاي دستي طراحي شده در بخش طراحي و نقشه هاي مهندسي
معکوس به نقشه هاي استاندارد به کمک رایانه

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

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

آموزش گام به گام اتوکد

مرتضي متواضع

دیباگران

1395

راهنماي کاربردي اتوکد

نیما جمشیدي

عابد

1396

آموزش Autocad

مهدي متقي پور

مثلث نارنجي
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د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
فوقلیسانس مهندسي مکانیک با  5سال سابقه تدریس نرمافزارهاي مهندسي ،لیسانس طراحي و نقشهکشي صنعتي با  11سال
سابقه تدریس
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
حداقل  61متر مربع 21 ،عدد رایانه به روز ،تابلو ،ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،انجام تمرین توسط استاد و دانشجو ،تمرینهاي تکمیلي بصورت انفرادي
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،تمرین ،پروژه ،آزمون عملي
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 -32-3درس جوشکاري
نوع درس :اختیاري

نظري

عملي

1
16

1
64

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز-:
هم نیاز- :

هدف کلي :توانایي جوشکاري بر روي ورقهاي فوالدي و لولههاي ساده کربني با استفاده از الکترودها و سیم جوش هاي
مختلف و در موقعیتهاي متفاوت جهت تولید قطعات و ماشینآالت و تعمیرات آنها

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
سرفصل و ریز محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملي

دانش :جوشکاري قوس فلزي تحت پوشش گاز محافظ (MAG )CO2
مهارت :گُردهسازي بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در موقعیت
1

مسطح ،اتصال  Teeشکل بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در

2

6

موقعیت مسطح و اتصال لببهلب ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در
موقعیت مسطح
دانش :جوشکاري قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ ()TIG
مهارت :گُردهسازي بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در موقعیت
2

مسطح ،اتصال  Teeشکل بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در
موقعیت مسطح ،اتصال لببهلب ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در

2

6

موقعیت مسطح و اتصال لببهلب ورق  11میليمتر به طول  211و عرض  111میليمتر با پخ
 31درجه از هر طرف در موقعیت 1G
دانش :جوشکاري قوسي تو پودري FCAW-S
مهارت :گُردهسازي بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در موقعیت
3

مسطح ،اتصال  Teeشکل بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در

2

6

موقعیت مسطح و اتصال لببهلب ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در
موقعیت مسطح
4

دانش :جوشکاري قوسي تو پودري  FCAW-Gبا گاز CO2
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2

6

مهارت :گُردهسازي بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در موقعیت
مسطح ،اتصال  Teeشکل بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض  111×51میليمتر در
موقعیت مسطح و اتصال لببهلب ورق  11میليمتر به طول  211و عرض  111میليمتر با
پخ  31درجه از هر طرف در موقعیت 1G
دانش :جوشکاري زیر پودري ()SAW
5

مهارت :گُردهسازي بر روي ورق  11میليمتر به طول و عرض  211×111میليمتر در
موقعیت مسطح ،اتصال  Teeشکل بر روي ورق  11میليمتر به طول و عرض 211×111

2

6

میليمتر در موقعیت 1F
دانش :جوشکاري قوسي با الکترود پوششدار روتیلي SMAW
6

مهارت :جوشکاري با الکترود  E6113بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض 111×51
میليمتر در موقعیت  ،3Fجوشکاري با الکترود  E6113بر روي ورق  11میليمتر و به طول و

2

6

عرض  211×111میليمتر با پخ  31درجه از هر طرف در موقعیت 1G
دانش :جوشکاري قوسي با الکترود پوششدار قلیایي SMAW
7

مهارت :گُردهسازي با الکترود  E7118بر روي ورق  5میليمتر به طول و عرض 111×51
میليمتر در موقعیت مسطح ،جوشکاري با الکترود  E7118بر روي ورق  5میليمتر به طول و

2

6

عرض  111×51میليمتر در موقعیت  3Fاز دو طرف (جوش دو طرفه)
دانش :جوشکاري قوسي با الکترود پوششدار سلولزي SMAW
8

مهارت :جوشکاري نفوذي با الکترود سلولزي  E6111بر روي لوله  2اینچي در موقعیت

2

6

1GR
9

بازدید علمي از یک واحد تولیدي مربوطه
16

جمع

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:

 تولید قطعات و ماشینآالت و تعمیرات آنها با استفاده از فرایندهاي مختلف جوشکاري قوسي -مسئولیتپذیري ،رعایت ایمني و امانتداري
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ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
تکنولوژي جوشکاري

مؤلف

مترجم

امیرحسین کوکبي

کلید جوشکاري جلد اول و دوم مهرداد معینیان
انجمن جوشکاران آمریکا

ناشر

سال انتشار

جامعه ریختهگران ایران (آزاده)

1392

آزاده

1391

AWS D1.1

2115

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
حداقل کارشناسي ارشد مرتبط با  5سال سابقه کار و مدرسیني که بیشتر به صورت عملي در صنعت مشغول ميباشند در
اولویت هستند.
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس جوشکاري
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
 2 ،دستگاه منبع  4 ،GMAWدستگاه منبع قدرت  2 ،GTAWدستگاه منبع قدرت  8SMAWدستگاه رکتیفایر جوشکاري
) و  ،)E7118قلیایي ( ،E6113ورقهاي فوالدي به ضخامتهاي موردنظر و لولهها ،الکترودهاي روتیلي (SAWقدرت
 ،)E71T-1فالکس و  )2.4و شاخهاي ( 1.2قرقرهاي ( )ER715-6در سایزهاي مختلف ،سیم جوشهاي E6111سلولزي (
و آرگون ،CO2کپسول )(1.2
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،پروژهاي ،پژوهش ،کار گروهي و مطالعه موردي
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع عیب
و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
پرسشهاي شفاهي ،آزمون کتبي و عملي ،عملکردي ،آزمون شناسایي (عیبیابي ،رفع عیب و  ،)...انجام کار در محیطهاي
شبیهسازيشده ،پرسشهاي عملي و انشایي ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق حرفهاي و  )...و پوشه مجموعه
کار
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 -33-3درس ماشینابزار
نوع درس :اختیاري

نظري

عملي

1
16

1
64

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :
هم نیاز- :

هدف کلي :کار با انواع ابزارها و ماشینهاي ابزار عمومي و خاص و اصول کاربرد آنها

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

دانش :ساخت قطعهکار با عملیات سوراخکاري ،سوراخکاري سوراخهاي مخروطي روي
قطعات فوالدي با دستگاه دریل مطابق نقشه
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري (کولیس و فرمان مخروط داخلي) ،نحوه استفاده
از وسایل اندازهگیري ،شناخت مواد ،انواع وسایل خطکشي ،نحوه استفاده از وسایل خط-
کشي ،انواع سنبهنشان ،روشهاي سنبهنشان زدن ،وسایل رنگي کردن سطح قطعهکار و نحوه
استفاده از آن ،پلیسهگیري و تمیزکاري سطح قطعهکار ،نحوه استفاده از وسایل پلیسهگیري و
تمیزکاري سطح قطعهکار ،انواع ماشین مته ،نحوه انتخاب ماشین مته ،نحوه بستن مته به
دستگاه ،نحوه انتخاب دور مناسب ،نحوه انتخاب پیشروي مناسب ،نحوه تنظیم دور و
پیشروي روي دستگاه ،انواع مته ،وسایل بستن مته ،وسایل بستن قطعهکار ،نحوه بستن قطعه-
کار و اصول فني مربوطه ،انواع مته خزینه ،کاربرد خزینهکاري ،نحوه تنظیم عمق سوراخ،
3

فرایند سوراخکاري ،خزینهکاري و برقوکاري ،محاسبه قطر سوراخ براي برقو ،اصول و نکات
فني عملیات سوراخکاري ،انواع ماشین متههاي رومیزي ،ستوني و دستي ،ابزارهاي سوراخ-
کاري ( متهها و انواع آنها) ،تی

متهها و جنس آنها و شناخت مواد و اصول ایمني

مهارت :ساخت قطعهکار با عملیات سوراخکاري ،ماشینکاري سوراخهاي مخروطي روي
قطعات فوالدي با دستگاه دریل مطابق نقشه
کنترل ابعاد قطعهکار براساس نقشه ،کنترل جنس قطعهکار براساس نقشه ،خطکشي قطعهکار،
سنبهنشان زدن ،پلیسهگیري قطعهکار ،انتخاب دستگاه ،بستن مته به دستگاه دریل ،تنظیم دور
مناسب ،تنظیم پیشروي مناسب روي دستگاه ،بستن قطعهکار براساس اصول فني ،انجام
سوراخکاري و خزینهکاري مطابق اصول فني ،کنترل ابعاد سوراخ و خزینه مطابق نقشه،
آمادهسازي قطعهکار ،انجام سوراخکاري با مته به قطرهاي مختلف ،کار با انواع ماشین متههاي
رومیزي ،ستوني و دستي ،بستن مناسب قطعهکار در گیره ،ایجاد خزینه در ابتدا و انتهاي
سوراخ ،کنترل قطعهکار با وسایل اندازهگیري مطابق نقشه و رفع عیوب احتمالي
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دانش :ساخت پیچ فوالدي به وسیله حدیده دستي مطاب
اصول نقشهخواني ،وسایل اندازهگیري (کولیس) ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري،
شناخت مواد ،اصول حدیدهکاري ،انواع حدیده دستي ،وسایل موردنیاز براي حدیدهکاري،
روشهاي بستن قطعهکار ،انواع وسایل بستن قطعهکار ،روشهاي حدیدهکاري ،نحوه انجام
4

حدیدهکاري ،روشهاي کنترل پیچ وسایل کنترل پیچ

1

4

مهارت :ساخت پیچ فوالدي به وسیله حدیده دستي مطاب
کنترل ابعاد قطعهکار براساس نقشه ،کنترل جنس قطعهکار براساس نقشه ،تعیین وسایل
موردنیاز جهت حدیدهکاري ،بستن قطعهکار طبق اصول فني ،انجام عملیات حدیدهکاري،
کنترل پیچ و رفع عیوب احتمالي
دانش :ساخت مهره فوالدي به وسیله قالویز دستي مطابق نقشه
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري (کولیس) ،نحوه استفاده از وسایل اندازهگیري،
شناخت مواد ،انواع وسایل خطکشي ،وسایل پلیسهگیري و تمیزکاري سطح قطعهکار ،فرایند
سوراخکاري ،انواع ماشین مته ،انواع مته ،جداول استاندارد جهت تعیین پیشروي و تعداد
دوران مته ،نکات ایمني در سوراخکاري ،نحوه تعیین اندازه سوراخ براي قالویزکاري ،روش-
هاي بستن قطعهکار ،وسایل بستن قطعهکار ،انواع قالویز از نظر ماشیني و دستي ،نوع گام و
ساختمان آن ،روش انجام قالویزکاري ،حرکات و نیروهاي الزم جهت انجام قالویزکاري به
5

وسیله قالویز با توجه به نکات فني مربوط به هر یک از قالویزها ،وسایل کنترل مهره ،نحوه
تنظیم عمق سوراخ ،روش استفاده از وسایل کنترل مهره و نکات ایمني در قالویزکاري

1

4

مهارت :ساخت مهره فوالدي به وسیله قالویز دستي مطابق نقشه
کنترل ابعاد قطعهکار براساس نقشه ،کنترل جنس قطعهکار براساس نقشه ،انجام خطکشي
قطعهکار مطابق نقشه ،تعیین قطر مته براي سوراخ قالویز ،انجام سوراخکاري مطابق نقشه،
بستن قطعهکار طبق اصول فني ،بستن قالویز به ترتیب (پیشرو ،میانرو پسرو) و عمود کردن
آنها نسبت به قطعهکار در جهات مختلف ،انجام قالویزکاري به وسیله قالویز پیشرو ،انجام
قالویزکاري به وسیله قالویز میانرو ،انجام قالویزکاري به وسیله قالویز پسرو کنترل مهره
ایجاد شده
دانش :عملیات تراشکاري قطعات مختلف
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري ،روشهاي اندازهگیري ،شناخت مواد ،انواع
دستگاه تراش ،مشخصات و متعلقات دستگاه تراش ،قسمتهاي مختلف دستگاه تراش ،راه-
6

اندازي دستگاه تراش ،مفهوم سرعت برش ،جداول سرعت برش ،عوامل مؤثر در سرعت
برش ،محاسبة تعداد دَوَران ،پیدا کردن تعداد دَوَران با استفاده از دیاگرام ،مکانیزم تنظیم عده
دوران ،انواع مواد خنککننده ،نحوه تعیین عده دوران ،نحوه انتخاب پیشروي ،نحوه تنظیم
پیشروي روي دستگاه ،انواع روغنهاي صنعتي ویژگيهاي آن ،انواع رندههاي رو تراشي و
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پیشاني تراشي ،جنس رنده ،انواع نگهدارندههاي رندههاي رو تراشي و پیشاني تراشي ،روش-
هاي بستن رنده رو تراشي و پیشاني تراشي ،جنس رندهها ،روشهاي بستن رنده ،اصول
بستن ابزار ،زوایاي مختلف ابزار ،انواع سنگهاي ابزار تیزکني ،روش تیزکردن ابزار ،انواع
کارگیرها (سهنظام ،چهارنظام و فشنگي) ،آچار سهنظام ،فکهاي رو وارو ،نکات فني و ایمني
براي بستن قطعهکار ،روشهاي مختلف بستن قطعهکار ،اصول برادهبرداري ،مفهوم عمق بار،
نیروهاي برشي و مراحل برادهبرداري در پیشاني تراشي
مهارت :عملیات تراشکاري قطعات مختلف
کنترل ابعاد قطعهکار براساس نقشه ،کنترل جنس قطعهکار براساس نقشه ،تعیین و تنظیم
پیشروي ،تعیین و تنظیم عده دوران روي دستگاه ،روغنکاري دستگاه و بازدید مقدار روغن-
ها ،تهیه آب صابون ،تیز کردن زوایاي ابزار با رعایت اصول فني ،بستن و تنظیم رنده براي
پیشاني تراشي و رو تراشي با رعایت اصول فني ،آماده کردن سنگ ابزار تیزکني رومیزي،
تعویض فک سهنظام ،بستن قطعهکار به روش مناسب توسط سهنظام یا چهارنظام با رعایت
اصول فني ،راهاندازي ماشین تراش ،بستن رنده ،بستن قطعهکار ،تمیز کردن دستگاه ،پیشاني
تراشي ،رو تراشي ،تیزکردن رنده ،تعویض فکهاي سهنظام ،پیاده و سوار کردن سهنظام و
کنترل و اندازهگیري ابعاد قطعهکار در مراحل تولید
دانش :مته مرغکزني ،سوراخکاري ،تراشکاري قطعات بلند ،شیارتراشي و آجزني
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري ،روشهاي اندازهگیري ،شناخت مواد ،انواع مته،
جنس متهها ،روش بستن مته روي دستگاه تراش ،وسایل مربوط به بستن متهها روي دستگاه
تراش (کالهک مته ،سهنظام مته و  ،)...انواع متهمرغک ،روشهاي اندازهگیري و کنترل در
پیشاني تراشي و رو تراشي قطعات بلند ،فرایند تراشکاري قطعات بلند و تراشکاري بین دو
مرغک و استفاده از انواع کمربندها ،انواع رندههاي برش و شیار ،جنس رنده ،انواع
نگهدارندههاي رنده شیار و برش ،انواع قرقرههاي آج ،انواع فرم آج ،انواع جنس قلمهاي آج-
زني ،روشهاي بستن انواع قلم آجزني و اصول فني مربوط به آن ،فرایند سوراخکاري روي
7

دستگاه تراش و اصول فني آن ،مراحل سوراخکاري روي تراش ،کاربرد متهمرغک ،روش
استفاده از دستگاه مرغک ،اصول برادهبرداري ،مفهوم عمق بار ،نیروهاي برشي ،مراحل براده-
برداري در پیشاني تراشي و رو تراشي ،مکانیزم حرکت خودکار عرضي و طولي ،فرایند
تراشکاري قطعات بلند و تراشکاري بین دو مرغک ،فرایند شیارتراشي و اصول فني آن،
نحوه باردهي و مراحل برادهبرداري ،فرایند برش و اصول فني آن ،نحوه باردهي و مراحل
برادهبرداري ،فرایند آجزني و اصول فني آن ،شیوه اجراي عملیات آجزني و کنترل آج قطعه-
کار
مهارت :متهمرغکزني ،سوراخکاري ،تراشکاري قطعات بلند ،شیارتراشي و آجزني
کنترل ابعاد قطعهکار براساس نقشه ،کنترل جنس قطعهکار براساس نقشه ،تعیین و تنظیم
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پیشروي ،تعیین و تنظیم عده دوران روي دستگاه ،روغنکاري دستگاه و بازدید مقدار روغن-
ها ،تهیه آب صابون ،بستن مته مرغک و مته روي دستگاه تراش با رعایت اصول فني ،تنظیم
عمق بار ،اندازهگیري و کنترل ابعاد قطعهکار در مراحل مختلف ،انجام متهمرغکزني و
سوراخکاري توسط دستگاه تراش مطابق اصول فني ،انجام تراشکاري قطعات بلند ،انجام
شیارتراشي مطابق با تولرانسهاي نقشه ،انجام برش مطابق با تولرانسهاي نقشه و انجام آج-
زني مطابق نقشه اندازهگیري و کنترل ابعاد قطعهکار در مراحل مختلف
دانش :داخلتراشي ،پیچبري و مخروطتراشي قطعات با دستگاه تراش براساس نقشه
اصول نقشهخواني ،انواع وسایل اندازهگیري ،روشهاي اندازهگیري ،شناخت مواد ،انواع
دستگاه تراش ،مشخصات و متعلقات دستگاه تراش ،مفهوم سرعت برش ،جداول سرعت
برش ،عوامل مؤثر در سرعت برش ،مکانیزم تنظیم عده دوران ،انواع مواد خنککننده ،نحوه
تعیین عده دوران ،نحوه انتخاب پیشروي ،نحوه تنظیم پیشروي روي دستگاه ،انواع روغنهاي
صنعتي ویژگيهاي آنها ،انواع رندههاي داخلتراشي ،شیوه بستن رندهها ،انواع نگهدارندهها،
جنس رنده ،زوایاي رنده داخلتراشي ،انواع سنگهاي ابزار تیزکني ،روش تیزکردن ابزار،
زوایاي مته ،روش تیز کردن مته ،انواع کارگیرها (سهنظام ،چهارنظام و فشنگي) ،آچار سه-
نظام ،فکهاي رو وارو ،نکات فني و ایمني براي بستن قطعهکار ،روشهاي مختلف بستن
قطعهکار ،فرایند داخلتراشي ،مراحل برادهبرداري ،نحوه باردهي ،فرایند سوراخکاري ،پیش-
مته ،فرایند پیچبري ،شیوه اجراي عملیات پیچبري ،مخروطتراشي و انواع روشهاي آن ،شیوه
8

اجراي انواع روشهاي مخروطتراشي ،معایب و مزایاي انواع روشهاي مخروطتراشي و

2

8

کنترل قطعهکار مخروطي
مهارت :داخلتراشي ،پیچبري و مخروطتراشي قطعات با دستگاه تراش براساس نقشه
کنترل ابعاد قطعهکار براساس نقشه ،کنترل جنس قطعهکار براساس نقشه ،تعیین و تنظیم
پیشروي ،تعیین و تنظیم عده دوران روي دستگاه ،روغنکاري دستگاه و بازدید مقدار روغن-
ها ،تهیه آب صابون ،بستن رنده داخلتراش در رندهگیر ،تیز کردن زوایاي رنده داخلتراش
با رعایت اصول فني ،تیزکردن مته با رعایت اصول فني ،بستن مته و رنده داخلتراشي،
تعویض فک سهنظام ،بستن قطعهکار به روش مناسب توسط سهنظام یا چهارنظام با رعایت
اصول فني ،تنظیم عمق بار در هر مرحله برادهبرداري ،پلیسهگیري ،انتخاب پیشمتههاي
مناسب ،سوراخکاري به وسیله پیشمته ،سوراخکاري نهایي ،داخلتراشي ،انجام عملیات پیچ-
بري ،انجام عملیات مخروطتراشي با روش مناسب و رعایت اصول فني اندازهگیري و کنترل
ابعاد قطعهکار در مراحل مختلف
16

جمع
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64

ب -مهارتهاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارتهاي:
 برادهبرداري دستي شامل ارهکاري ،سوهانکاري ،حدیدهکاري و قالویزکاري ،مهارت تراشکاري و مهارت سوراخکاري باماشینهاي مته
 -امانتداري ،مسئولیتپذیري و حل مسئله

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

تراشکاري  1و 2
در پیرامون ماشینکاري و ماشینهاي
ابزار
ماشینهاي ابزار

Machining Fundamentals

مؤلف

ناشر

مترجم

سال
انتشار

سازمان آموزش فني و

رسول غیوري ،محمد

حرفهاي کشور ،تعاوني

اعتمادي

1384

کارکنان ،تورنگ
اکبر

جان والکر

خورشیدیان

محمدرضا شبگرد و
الیاس حدادي
John R.Walker

113

طراح

1383

دانشگاه تبریز

1392

Willcox

1998

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناسي با حداقل  11سال و کارشناسي ارشد ساخت و تولید حداقل  5سال سابقه تدریس و تجربه کاري مرتبط
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
گذراندن دوره روش تدریس درس ماشینابزار 1
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس
 وایت برد ،ویدئو پروژکتور ،وسایل کمک آموزشي دیگر از قبیل تابلو هوشمند به همراه نرمافزارهاي مرتبط  15ست کامل ابزارهاي دستي شامل انواع سوهان ،کماناره ،گیره رومیزي کارگاهي ،وسایل خطکشي شامل سوزن خط-کش ،انواع خطکش فلزي ،انواع پرگار ،انواع شابلون قوس ،سمبهنشان ،چکش و 7 ،...دستگاه انواع دستگاه دریل ستوني،
دریل رومیزي ،دستي و ماشین مته رادیال به همراه انواع ابزارهاي سوراخکاري حدیده و قالویز و 17 ،...دستگاه تراش با
متعلقات و به همراه ابزارهاي برادهبرداري تراشکاري 2 ،دستگاه خطکش راهنما و  2دستگاه ارهلنگ و ارهنواري با ابزارهاي
موردنیاز
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،پروژهاي ،کارگاه ،تمرین و تکرار و تحقیق
روش سنجش و ارزشیابي پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و )...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته ها) پرسشهاي عملي و انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش
فعالیتهاي تحقیقات ،خود سنجي و...
تکالیف ،آزمون کتبي ،تولید نمونه کار ،پرسشهاي عملي و انشایي و فعالیتهاي تحقیقاتي
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 -34-3درس کارآفریني
نوع درس :تخصصي

تعداد واحد
تعداد ساعت

پیشنیاز- :
هم نیاز-:

نظري

عملي

1
16

1
48

هدف کلي :آشنایي با مفاهیم کارآفریني و آموزش مهارتهاي الزم براي تدوین برنامه کسب و کار

الف -سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

سرفصل و ریز محتوا

نظري

عملي

دانش :اصول کارآفریني ویژگيهاي کارآفرینان (تعاریف ،اهمیت و نقش کارآفریني ،فرایند
1

کارآفریني ،خطرها ،رهآوردهاي کارآفریني ،تأثیرات اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و اخالقي
کارآفریني ،صفات کارآفرینان ،رویکردهاي رفتاري کارآفریني و انگیزههاي کارآفریني)

2

-

مهارت:
دانش :خالقیت و نوآوري (تعریف خالقیت ،ضرورت و نقش خالقیت ،فرایند خالقیت،
توسعه خالقیت و موانع آن ،تکنیکها و روشهاي افزایش خالقیت (توفان ذهني ،توهم
2

خالق ،اسکمپر ،دلفي و لینکنیکس) ،تعریف نوآوري ،تفاوت خالقیت و نوآوري ،فرایند

3

6

نوآوري ،سطوح نوآوري و انواع نوآوري و نظریه حل خالق مسئله ()TRIZ
مهارت :انجام حل چند مسئله خالقیت و نوآوري با به کاربردن روشهاي ذکرشده
دانش :مدیریت کسب و کار تجاري کوچک
 سازماندهي :کار گروهي و تیمي ،رهبري و سازماندهي یک کسب و کار ،ساختار یککسب و کار ،نیروي انساني و بهرهوري کسب و کار
 مسائل حقوقي :قوانین و مقررات تأسیس کسب و کار کوچک ،انواع شرکتها (استارت-آپ ،مرکز رشد ،دانشبیان ،تعاوني و سایر انواع) و مسئولیتهاي هر یک ،مفاهیم کلمات
3

(حق انحصاري( ،)Patentعالمت تجاري( )Trade Markو کپيرایت) و مقررات
واردات و صادرات
 امور مالي :عوامل سهم بازاریابي( محصول ،محل ،قیمت و توسعه آتي) و نقش آن دراستراتژي بازاریابي ،شناخت محیطهاي رقابتي( مشتري مداري ،نوع آوري ،خدمات و
سرعت و راحتي) ،تبلیغات و ابزارهاي آن
 روش هاي تبدیل مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ :تعامل با واسطه هاي تجاري،سرمایهگذاري ها( همکاري هاي) مشترک ،مجوزهاي خارجي ،امتیازها و موقعیتهاي
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6

6

بینالمللي ،تجارت متقابل و صادرات
 -فناوري اطالعات( )ITو نقش آن در توسعه کسب و کار و کسب و کارهاي مجازي

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
دانش :فرهنگ کسب و کار
 باورها و هنجارهاي قالب بر محیط کسب و کار موفق4

 -راهکارهاي توسعه فرهنگ کارآفریني

2

 -مقایسه فرهنگ کار با سایر کشورها

-

 راهکارهاي افزایش فرهنگ کار در ایرانمهارت:
دانش :طرح تجاري ( )Business Planو انواع آن و بررسي نمونه طرح کسب و کار
مرتبط با رشته مکانیک خودرو
مهارت :انجام گروهي پروژه طرح کسب و کار
 تعریف طرح تجاري مرتبط با رشته مکانیک خودرو5

 -تهیه طرح تجاري یک صفحهاي (ارائه و بازبیني آن در صورت نیاز)

3

36

 کلیات طرح تجاري(ارائه و بازبیني آن در صورت نیاز) جزئیات طرح تجاري ،فرایند ارزیابي طرح تجاري ،توصیف شغل ،طرح و پروژهبازاریابي ،تولید طرح تبلیغاتي ،طرح مالي و طرح مدیریتي
 ارائه نهایي طرح تجاري و بازبیني آن در صورت نیاز16

جمع

48

ب -مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار
مهارت هاي:
 شناسایي و نحوه ایجاد و مدیریت انواع کسب وکار و توانایي ارائه یک طرح تجاري براي کسب و کار واقعي و مجازي -مسئولیتپذیري و امانتداري
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ج  -منبع درسي (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)
عنوان منبع
Essentials of
Entrepreneurship and
Small Business
Management

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

Norman M. Scarborough

Prentice Hall

2111

Robert D. Hisrich،

McGraw-Hill
Education

2116

Entrepreneurship

Michael P. Peters

د – استانداردهاي آموزشي (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)
ویژگيهاي مدرس (مدرک تحصیلي ،مرتبه علمي ،سوابق تحصیلي و تجربي)
کارشناسي ارشد ترجیحاً کارآفرین با رشته تحصیلي مرتبط یا مدیریت با  5سال سابقه کار
گواهي صالحیت مدرسي درس کارآفریني
گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفهاي
مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس (براساس کالس  25نفره)
کالس تئوري همراه با ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس (سخنراني ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه ،آزمایشگاه ،پروژهاي ،پژوهشي ،گروهي،
مطالعه موردي و).
سخنراني ،مباحثهاي ،سخنران مدعو ،بررسي مطالعات موردي ،کارگروهي و پروژهاي
روش سنجش و ارزشیابي (پرسشهاي شفاهي ،حل مسئله ،آزمون کتب ،عملکردي -آزمون شناسایي (عیبیابي-رفع
عیب و ))...انجام کار در محیطهاي شبیهسازيشده ،تولید نمونه کار (انواع دستساخته) پرسشهاي عملي انشایي،
مشاهده رفتار (مسئولیتپذیر ،رعایت اخالق حرفهاي و ).پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي
تحقیقات ،خود سنجي و...
آزمون کتبي ،ارزیابي پروژه و ارزیابي کارگروهي
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پیوست ها

118

پیوست یک
تجهیزات استاندارد موردنیاز دوره کارداني پیوسته فني و حرفهاي رشته مکانیک خودرو
ردیف

1

تجهیزات مصرفي

تجهیزات سرمایهاي
خودرو

جعبه ابزار مکانیکي  11دست کامل

خودرو هیبریدي  2دستگاه

جعبه بکس  11تا  5 22دست

خودرو بنزیني ساده  5دستگاه

آچار دو سر رینگي  11تا 32

خودرو بنزیني توربو دار  2دستگاه

آچار دو سر تخت  11تا 32

خودرو بنزیني  1 GDIدستگاه

آچار  Tیک دست کامل

خودرو دیزل سواري  3دستگاه ( حداقل نسیان دیزل)

آچار پیچ گشتي یک دست  7تایي ضریه خور

خودرو دوگانه سوز  4دستگاه

انبردست 5عدد

(حداقل یکي از خودروهاي باال باید داراي سقف متحرک –

انبر قفلي سایز متوسط 5عدد

سیستم کروز کنترل و سایر سیستم هاي رفاهي باشد)

دم باریک  5عدد

خودرو با جعبهدنده  2 ATدستگاه
خودرو با جعبهدنده  1 CVTدستگاه
خودرو با جعبهدنده  1 DTCدستگاه
جک باالبر

روغن هیدرولیک مصرفي جک هیدرولیک

 2ستون  1دستگاه ( با تحمل حداقل  3تن )

به مقدار کافي

جک  4ستون یک دستگاه( با تحمل حداقل  3تن )
2

جک قیچي یک دستگاه( با تحمل حداقل  3تن )
جک سوسماري  4دستگاه
جراثقال هیدرولیکي دستي  2تن  1دستگاه
جراثقال هیدرولیکي دستي 1تن 3دستگاه
ماکت و استند هاي آموزشي
ماکت سیستم سوخت رساني بنزیني  1 MPFIدستگاه
ماکت سیستم سوخت رساني بنزیني  1 GDIدستگاه
استند آموزشي سیستم گاز سوز  1دستگاه
استند آموزشي سیستم  ABSو  1EBDدستگاه

3

استند آموزشي سیستم تهویه مطبوع  1دستگاه
استند آموزشي سیستم شبکه ( مالتي پلکس )  1دستگاه
استند آموزشي محرکه هیبریدي  2دستگاه
استند آموزشي سیستم کروز کنترل  1دستگاه
استند آموزشي سیستم ایربگ 1دستگاه
استند آموزشي سوخت رساني دیزل یونیت پم

 1دستگاه

استند آموزشي سوخت رساني دیزل یونیت انژکتور  1دستگاه

119

استند موتور روشن شو با سیستم هاي سوخت رساني مختلف
 5دستگاه
دستگاه شارژر
نوع تعمیرگاهي  2دستگاه (  24/ 12ولتي با آمپر شارژر
4

حداقل )A 111
استارت زن تعمیرگاهي  2دستگاه
استارت زن پرتابل  1دستگاه
سنسور اکسیژن دستگاه gas analyzer

دستگاه عیب یاب و کنترل آالیندگي
دستگاه رول تست  1دستگاه
دستگاه اندازهگیري گازهاي خروجي اگزوز  2دستگاه
5

دستگاه عیب یاب با قابلیت عیبیابي خودروهاي بنزیني
موجود  5دستگاه
دستگاه عیب یاب با قابلیت عیبیابي خودروهاي دیزل موجود
 3دستگاه
تجهیزات تعمیراتي
موتور کامل جهت تعمیرات  5دستگاه
گیربکس دستي چهارچرخ محرک  5دستگاه

6

گیربکس اتوماتیک دو کالچه  5دستگاه
گیربکس اتوماتیک  5 CVTدستگاه
گیربکس اتوماتیک  5 ATدستگاه
جعبهفرمان پر قدرت هیدرولیک  5دستگاه
جعبهفرمان پر قدرت الکترو هیدرولیک  5دستگاه

7

ست کامل ابزار مخصوص بر اساس خودرو مورداستفاده در
کارگاه  2دست کامل براي هر مدل خودرو
دستگاه تنظیم زوایاي چرخ

8

دستگاه شارژ گاز کولر
دستگاه تنظیم نور چراغ
دستگاه باالنس چرخ
تورک متر در  3سایز هر سایز  2عدد
کولیس دقت  1.1و  1.5و  1.12میلیمتر هر کدام  3عدد

9

میکرومتر  111-75/75-51/51-25 / 25-1هر کدام  2عدد
میکرومتر و کولیس دیجیتال هر کدام  5عدد
میکرومتر داخل سنجي  2عدد با رابطهاي مختلف
ساعت اندازهگیري با پایه مغناطیس  5عدد

111

ساعت قطرسنج سیلندر  5عدد
ترمینال باکس  2عدد
11

فالت باکس  2عدد
مولتي متر  11دستگاه
 -کاغذ  A4به تعداد موردنیاز

ست رایانه 15عدد ویدئو پروژکتور به تعداد  11عدد

 وایت برد به تعداد  15عدد -تختهپاککن به تعداد  15عدد

11

 اینترنت انواع نرمافزارهاي مختلفآزمایشگاه برق و الکترونیک عمومي مجهز به ویدئو پروژکتور
12

قطعات مصرفي الکترونیکي

با متراژ حدود  61متر مربع و امکانات اولیه و اساسي مرتبط،
جهت کار عملي روي آنها ،نمونه مدارهاي الکترونیک عمومي
و خودرو،

13

میز استاندارد کار  11عدد ،صفحه صافي گرید  11 Bعدد،

بلوکه سیلندر ،بوش سیلندر ،میل لنگ،میل بادامک انواع

انواع کولیس (از کولیسهاي معمولي از هر کدام  5عدد و از

چرخدنده با دندانههاي مختلف و مدولهاي مختلف

نوع خاص  2عدد) ،کولیس مرکب  5عدد ،انواع میکرومتر (از

قطعات مخروطي تخت و گرد در ابعاد مختلف ،قطعات

میکرومترهاي معمولي از هر کدام  5عدد و از خاص  2عدد)،

مختلف صنعتي شیاردار ،استوانهاي و  Vشکل در

پروفیل پروژکتور  1دستگاه ،،پایه میکرومتر  11عدد ،فرمان-

سایزهاي مختلف ،انواع مختلف پیچهاي استاندارد با

هاي مختلف از هر کدام  2عدد ،زاویهسنج مختلف از هر کدام

سایزهاي مختلف متریک ،،پیچگوشتي مینیاتوري  2جعبه،

 2عدد ،میله سینوسي  211میليمتري  2عدد ،مرکز به مرکز

پیچگوشتي چهارسو تخت از هرکدام  2عدد،

سینوسي  211میليمتري  2عدد ،صفحه سینوسي  211و 111

ماشینحساب مهندسي  1عدد ،،باتري قلمي و ساعتي و

میليمتري  2عدد ،ساعت اندازهگیري  11-1میليمتري  5عدد،

دماسنج  2عدد

پایه ساعت اندازهگیري  5عدد ،،تراز مختلف از هر کدام  2عدد
و گونیا با اندازههاي مختلف از هر کدام  1عدد و صندلي
مناسب  15عدد
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 8دستگاه رکتیفایر جوشکاري  2 ،SMAWدستگاه منبع

ورقهاي فوالدي به ضخامتهاي موردنظر و لولهها،

قدرت  4 ،GTAWدستگاه منبع قدرت  GMAWو 2

الکترودهاي روتیلي ( ،)E6113قلیایي ( )E7118و

دستگاه منبع قدرت SAW

سلولزي ( )E6111در سایزهاي مختلف ،سیمجوشهاي
 ER715-6قرقرهاي ( )1.2و شاخهاي ( ،)2.4فالکس و
) ،E71T-1 (1.2قرقره تو پودري ،کپسول  CO2و آرگون
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پیوست دو
مشخصات استاندارد مدرس موردنیاز دوره کارداني پیوسته رشته مکانیک خودرو
مقطع
ردیف

1
2

عنوان مدرک
تحصیلي

کارشناسي

مکانیک تبدیل
انرژي
مکانیک طراحي
کاربردي

کارشناسي

سابقه تدریس
دکترا

و تجربه کاري

×

×

 3سال

×

×

 3سال

ارشد

نام دروس مجاز به تدریس

ترمودینامیک-مکانیک سیاالت-هیدرولیک و
نیوماتیک
مقاومت مصالح-استاتیک-طراحي اجزا
ماشین

مکانیک خودرو
3

×

با تخصص موتور

×

 3سال

نیروي محرکه خودرو-فناوري انتقال قدرت

–انتقال قدرت
مکانیک خودرو
4

با تخصص موتور

×

 3سال

×

–انتقال قدرت

×

با تخصص

×

 3سال

الکترونیک و شبکه

کارگاه سیستم هاي ایمني و رفاهي -
الکترونیک کاربردي خودرو= شبکه هاي
ارتباطي خودرو کارگاه

الکترونیک با
6

قدرت  1و -2
سیستم هاي ایمني و رفاهي خودرو-

مکانیک خودرو
5

کارگاه نیروي محرکه خودرو-کارگاه انتقال

×

تخصص

×

 3سال

الکترونیک خودرو

مباني برق و الکترونیک و کارگاه
الکترونیک کاربردي خودرو کارگاه

7

ریاضي

×

×

 3سال

ریاضي عمومي  – 1ریاضي عمومي 2

8

فیزیک

×

×

 3سال

فیزیک مکانیک-فیزیک حرارت

مکانیک خودرو
9

با تخصص سیستم
هاي هدایت و

×

 3سال

×

سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو
کارگاه سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو

کنترل
سوخت رساني موتورهاي احتراقي
مکانیک خودرو
11

با تخصص سوخت

کارگاه سوخت رساني موتورهاي احتراق
×

×

رساني

 3سال

جرقهاي
کارگاه سوخت رساني موتورهاي احتراق
تراکمي

112

مکانیک خودرو با
11

×

تخصص کنترل

×

 3سال

کنترل کیفیت قطعات خودرو

کیفي
ماشینابزار -سیستم هاي اندازهگیري و

12

ساخت و تولید

×

×

 3سال

13

جوشکاري

×

×

 3سال

جوشکاري

×

×

 3سال

نقشهکشي با رایانه

14

نقشهکشي با
تخصص اتوکد
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آزمایشگاه

