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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 یخته گریربرنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

، برنامه  28/5/8938جلسه تاریخ  هاردهمینچای در فنی و حرفه ریزی آموزشی دانشگاهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: یخته گریردرسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش  8938برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال این  (8ماده 

 عالی می شوند قابل اجرا است.

 8938-8933از نیمسال اول سال تحصیلی   یخته گریرنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته براین  (2ماده 

شورای  239مصوب جلسه شماره  گریریخته  –تالوژی مجایگزین برنامه درسی دوره  کاردانی پیوسته رشته 

 می شود.  9/2/8991عالی برنامه ریزی به تاریخ 

صل دروس تنظیم شده است و به این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرف (9ماده 

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

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

 شود.

به  ال قابل اجرا است و پس از آنس 9به مدت  8938-8933ال تحصیلی این برنامه درسی از شروع س (1ماده 

 دارد.نیاز بازنگری 
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 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه  دبیر

 غالمرضا کیانی

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه  نایب رئیس
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 مقدمه -1-1
که باعث تغییرات سریع فناوري، ایجاد  شدن، قرن دانش، اطالعات و ارتباطاتيجهان چالش پیش روي قرن بیست و یکم و

، نیاز به الگو )پارادایم( توسعه کارشدهمحیط  روزافزونهاي یان و توجه به توسعه پایدار، کاهش فقر و پیچیدگيبنشدانجامعه 

 .مبتني بر منابع انساني کارآمد را آشکار ساخته است

یدن به اشتغال مولد، یکي از عوامل مهم دستیابي به توسعه متوازن و پایدار و رس (المللي )مانند یونسکوینبهاي به تائید سازمان

 باشد.يماي ي فني و حرفههاآموزشتوجه به 

، ، اقتصاديشود؛ که در توسعه پایدار سیاسيیي و تولید ثروت ملي ميکارااي موجب توانمندي، هاي فني و حرفهتوسعه آموزش

 ملي، ناخالص تولید سرانه شدر ها،آموزش این گسترش مهم يدستاوردهااز گردد. واقع مي مؤثراجتماعي و فرهنگي جامعه 

 بسط مفید، مولد اشتغال فردي، هايتوانمندي و اجتماعي و فردي منديیترضا افزایش سرانه، درآمد افزایش صنعتي، پیشرفت

 .باشدي... م و ايحرفه اخالق

متوسط و  ،ي کوچکهاتشرکگر براي ي تربیت ریختهبسترسازدر دوره کارداني، در راستاي  گريریختهرو برنامه درسي ینازا

 بر تحوالتاین برنامه سعي دارد در سطح ملي، صنعتي به تغییرات مبتني  شده است.یمتنظ این رشتهبزرگ و مشاغل مربوط به 

و نیاز  هاي شغلي و نقش آنان در کشوریگاهجاي، ژمتالور آموختگاندانشیاز موردنهاي مختلف شامل قابلیت ٔ  ینهدرزمفناوري 

 .را به تخصص مبتني بر مهارت و مبتني بر دانش سوق دهد گريریختهگرایش  التحصیالنفارغباشد و  وگپاسخبازار 

 

 تعریف -1-2
فردي  گريریختهکاردان  .شده استینتدوي تهیه و احرفه و ي فنيهاآموزش چارچوب اساس بر گريریختهرشته  برنامه درسي

 و تولید قطعات صنعتي گريریخته درزمینهالزم  يهامهارتدانش، بینش و اي، هحرفاخالق  برتکیهوظایف محوله را با است که 

 دهد.انجام 

 

 هدف -1-3
ي مربوط به هاشغلین نیاز بازار کار و تأمي براي احرفه بااخالقهدف دوره، آموزش و تربیت نیروي انساني کارآمد، ماهر و  

 گريریختهمرتبط با رشته این دوره توانایي الزم را براي احراز مشاغل که پس از گذراندن  باشديمدر جامعه  گريریختهرشته 

 و مؤسسات خواهد داشت. هاشرکتدر 

 اهمیت و ضرورت -1-4
منشعب شده از این  هايزیرشاخه، نظر به تعدد باشدميرشته در زنجیره صنعت کشور پس از معدن  تریناصلي گريریختهرشته 

 را درک نمود. گريریختهاهمیت و موقعیت  توانمي تغذیه شونده از این رشته زیردستيیع رشته و همچنین تعداد زیاد صنا

ین تخصص، ضرورت اهمیت طراحي رشته در اخصوصي و مشاغل مربوط به نیروي کارآمد  هايکارگاهیع و صنا ،هاشرکتنیاز 

 نماید.يمرا ایجاب  گريریختهکارداني 

 

 نالتحصیالنقش و توانایي فارغ -1-5
 گريریختهتولید قطعه از طریق  فرآیندتحلیل  -

 گريریختهها و نمونه قطعات براي تولید به روش طراحي نقشه -
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 گريریختهساخت مدل قطعات  -

 يسازماهیچه فرم گیري و -

 موردنیاز محاسباتانجام  -

 (غیر آهني آهني و )آلیاژهايذوب سازيآماده - 

 هیزات مرتبطو تج هاکوره تعمیر و نگهداري -

 قطعه و انجام عملیات تکمیلي گريریخته -

 قطعات کنترل کیفي -

 عملیات حرارتي قطعات -

 بررسي عیوب قطعات ریختگي -

 گريریختهیک واحد  وکارکسب و مدیریت اندازيراه -

 

 مشاغل قابل احراز -1-6
 حرارتي عملیات واحد کاردان

(Heat treatment jeneral forman) 

 سازيدلسرپرست م
(Pattern making manager) 

 گیريقالبسرپرست 
(Molding manager) 

 اپراتور(بان )کوره 
(Furnace operator) 

 اپراتور() یزرذوب 
(Metal feeding operator) 

 سرپرستي تولید
(Production manager) 

 گريریختهمتصدي دفتر فني واحد 
(Technical office manager) 

 متالوگرافي گاهآزمایش کاردان
Metallugraphy Lab. Technical 

 foreman 

خواص مکانیکي  آزمایشگاه کاردان

 مصالح مقاومت
(Mechanics of materials Lab. 

Technical foreman) 
 

 گیريقالبمصالح  آزمایشگاه کاردان

Molding materials technical 

foreman 

 سرپرست نسوز چیني
(Refractory technical foreman) 

 

 

 مطول دوره و شکل نظا -1-7 
دوره تابستاني و هر نیمسال شامل یک نیمسال تحصیلي و  2 تحصیلي مرکب از هرسالاست و  سال 2کارداني  دورهمدت مجاز تحصیل 

دروس نظري  است.هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  16

 ساعت در نیمسال، هر واحد درس عملي و آزمایشگاهي 16هر واحد درس نظري معادل  و استو عملي بر اساس مقیاس واحد درسي 

در  ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل هر واحد درس کارگاهي ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل

 .باشدساعت در نیمسال مي 121معادل  یا کارورزي ينیمسال و هر واحد کارآموز

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 مرتبط و کاردانشي احرفهفني و  هايهنرستان آموختگاندانش -

 ورودي قبولي در آزمون -

 دارا بودن شرایط عمومي -
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 )برحسب ساعت(سهم درصد دروس نظري و عملي  -1-9
 مالحظات درصد مجاز )برحسب ساعت(درصد  ساعتتعداد  تعداد واحد نوع درس

  45تا  25 31 688 43 نظري

  75تا  55 71 1584 29 عملي

  111 111 2272 72 جمع

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسي  تعداد واحد

 موردنظر
 حداکثر حداقل

 13 13 13 عمومي

 2 4 2 عموميمهارت 

 6 11 5 هپای

 45 47 42 تخصصي

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 دروس عناوینفصل دوم:  -2
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 گريریختهرشته  پیوسته کارداني دورهدروس عمومي  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

 1 48 3 زبان خارجي 2

 

48   

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

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

   32 32 1 1 بدنيیتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 گريریختهکارداني پیوسته رشته  دوره عموميمهارت دروس  -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 یازنهم نیازیشپ ساعتتعداد 

   جمع عملي نظري

   48 32 16 2 ي محصولسازيتجار 1

   32 1 32 2 ستیزطیمحبهداشت و صیانت از  3

   - - - 2 جمع

 واحد از دروس فوق الزامي است. 2* گذراندن 

 گريریختهرشته پیوسته کارداني  دورهپایه  دروس -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 فیزیک حرارت 1

 فیزیک حرارت  32 32 1 1 آزمایشگاه فیزیک حرارت 2

   48 1 48 3 1 عموميریاضي  3

   112 32 81 6 جمع
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 گريیختهررشته  پیوستهي کاردان دوره تخصصيدروس  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   81 48 32 3 و آزمایشگاه فیزیکيمتالورژي  1

   48 32 16 2 مواد يخواص مکانیک 2

3 
ذوب  هايکورهو گدازها دیر

 فلزات
  مباني برق و کارگاه 96 64 32 3

 96 96 1 2 تخصصيي سازکارگاه مدل 4
اصول طرح و ترسیم 

 مدل و قالب
 

5 
در  تخصصي افزارهاينرم کاربرد

 گريریخته
2 16 48 64   

   48 32 16 2 قطعات ریختگي کنترل کیفي 6

 112 96 16 3 قطعات چدني گريریخته 7
و  متالورژي فیزیکي

 آزمایشگاه
 

 112 96 16 3 قطعات فوالدي گريریخته 8
طعات ق گريریخته

 چدني
 

 81 64 16 2 1آلیاژهاي غیر آهني  گريریخته 9
و  متالورژي فیزیکي

 آزمایشگاه
 

 81 64 16 2 2آلیاژهاي غیر آهني  گريریخته 11
آلیاژهاي  گريریخته

 1غیر آهني 
 

11 
 اصول طرح و ترسیم

 مدل و قالب به کمک رایانه 
2 16 64 81   

   96 96 1 2 ابزارماشینکارگاه  12

   64 64 1 1 کارگاه جوشکاري 13

  زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 14

  1 عموميریاضي  81 64 16 2 و کارگاهبرق مباني  15

   64 48 16 2 کارآفریني 16

  فیزیک حرارت 32 1 32 2 ترمودینامیک مقدماتي 17
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 81 64 16 2 گريریختهفناوري نوین  18

قطعات  گريریخته

 -فوالدي 

آلیاژهاي  گريریخته

 2 آهني غیر

 

   81 64 16 2 دقیق گريریخته 19

 64 48 16 2 ریزيشمش 21
قطعات  گريریخته

 فوالدي
 

 241 241 1 2 کارآموزي 21

قطعات  گريریخته

 -فوالدي 

آلیاژهاي  گريریخته

 2 آهني غیر

 

   1728 1392 336 45 جمع

 

 گريیختهررشته  پیوسته کارداني دوره اختیاريدروس  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت

 نیازهم نیازپیش
 نظري

عمل

 ي
 جمع

 81 64 16 2 گريپیشرفته ریخته فناوري 1
 آلیاژهاي گريریخته

 1 آهني غیر
 

2 
 هايقالبدر  گريریخته

 دائم
2 32 1 32   

 32 1 32 2 متالورژي استخراجي 3
متالورژي فیزیکي و 

 آزمایشگاه
 

 32 1 32 2 فرو آلیاژهاتولید  4
متالورژي فیزیکي و 

 آزمایشگاه
 

   48 32 16 2 شیمي کاربردي در متالورژي 5

   - - - 6 جمع

 واحد از دروس فوق الزامي است. 6* گذراندن 

. 
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 گريریختهرشته  پیوستهکارداني  دوره ترم بندي پیشنهادي دروس -2-6
 اول نیمسال - 2-6-1

ردی

 ف
 نام درس

تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 1 48 3 1ریاضي عمومي  1

2 
اصول طرح و ترسیم مدل و قالب به کمک 

 رایانه
2 16 64 81  

  48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 3

  81 48 32 3 و آزمایشگاه متالورژي فیزیکي 4

  96 96 1 2 ابزارماشینکارگاه  5

  32 1 32 2 "اسالمي اخالق" درسي از گروهیک درس  6

  32 32 1 1 بدنيتربیت 7

  32 1 32 2 فیزیک حرارت 8

  32 32 1 1 فیزیک حرارتآزمایشگاه  9

  - - - 19 جمع

 نیمسال دوم - 2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

1 
 ريمباني نظ "گروه درسيیک درس از 

 "اسالمي
2 32 1 32  

  48 1 48 3 زبان خارجي 2

  64 64 1 1 کارگاه جوشکاري 3

 1ریاضي عمومي  96 64 16 2 و کارگاه برق مباني 4

متالورژي فیزیکي و  112 96 16 3 قطعات چدني گريریخته 5

 آزمایشگاه
متالورژي فیزیکي و  81 64 16 2 1 يآهن یرغآلیاژهاي  گريریخته 6

 اهآزمایشگ
اصول طرح و ترسیم مدل و  96 96 1 2 تخصصيسازي کارگاه مدل 7

 قالب به کمک رایانه
  - - - 2 اختیاريدرس  8

  - - - 17 جمع
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 نیمسال سوم -3 -2-6

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  64 48 16 2 گريریختهدر تخصصي  يافزارهانرم کاربرد 1

  - - - 2 اختیاريدرس  2

 و کارگاه برق مباني 96 64 32 3 ذوب فلزات هايکورهو  هایرگدازد 3

  48 32 16 2 خواص مکانیکي مواد 4

  81 64 16 2 دقیق گريریخته 5

 قطعات چدني گريریخته 112 96 16 3 قطعات فوالدي گريریخته 6

 81 64 16 2 2آلیاژهاي غیر آهني  گريریخته 7
آلیاژهاي غیر  گريریخته

 1آهني 

 فیزیک حرارت 32 - 32 2 ترمودینامیک مقدماتي 8

  - - - 18 جمع

 
 نیمسال چهارم -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 زبان فني 1

 

 خارجيزبان  32 1 32 2

  48 32 16 2 قطعات ریختگي کنترل کیفي 2

  64 48 16 2 آفرینيکار 3

 81 64 16 2 گريریختهنوین  فناوري 4
 -2آلیاژهاي غیر آهني  گريریخته

 قطعات فوالدي گريیختهر

 241 241 1 2 آموزيکار 5
 -2آلیاژهاي غیر آهني  گريریخته

 قطعات فوالدي گريیختهر

  - - - 2 اختیاريدرس  6

  - - - 2 درس مهارت عمومي 7

  32 - 32 2 و جمعیت دانش خانواده 8

 قطعات فوالدي گريریخته 64 48 16 2 ریزيشمش 9

  - - - 18 جمع
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 فیزیک حرارت درس -3-1
 نوع درس: پایه

 -نیاز:پیش

 هم نیاز:

 ارت در جهت تحلیل و محاسبه رفتارهاي گرمایي و حرارتي فلزات.هدف کلي درس: فراگیري اصول فیزیک حر

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

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

 - 3 م ترمودینامیکفارنهایت و کلوین، قانون صفر ،گرادها، مقیاس دمایي سانتيدما، دماسنج 2

 - 3 گرما،ظرفیت گرمایي،اصول تعادل گرمایي 3

 - 4 جامدات)طولي،سطحي،حجمي(،انبساط مایعات وگازها آثارگرما:انبساط 4

 - 4 )گرماي نهان تبخیر(،انجماد،میعانتغییرحالت ماده:ذوب)گرماي نهان ذوب(،تبخیر 5

6 
یي، مقاومت گرمایي(، همرفت، تابش انتقال گرما )جریان گرمایي(، رسانش )گرادیان دما

 قانون استفان بولتزمن()
4 - 

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

  PV،PTنمودارهاي 
4 - 

8 
 انرژي داخلي گاز کامل  انواع فرآیندها، کار در تغییر حجم، انرژي داخلي ،

 فشارثابتهاي گرمایي در حجم ثابت و گاز کامل، ظرفیت ک(آدیاباتی) دررو، فرآیند بي
4 - 

 - 4 ترمودینامیک )آنتروپي( قوانین واصول 9

 - 32 جمع

 

 مورد انتظار و تخصصي عمومي هايمهارت -ب
 حرارتي عملیات و گريریختهاستفاده از مفاهیم گرما، انتقال گرما و قوانین ترمودینامیک در فرایندهاي  هارتم

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

 فیزیک دانشگاهي

 جلد دوم

 هیو یانگ

 راجر فریدمن

 اهللروح، پور قاضي اعظم

 محمدتقيبروجني،  خلیلي

 مروست فالحي

 علوم انتشارات

 نوین
1391 

 فیزیک دانشگاهي

 (او گرم، امواج هاشاره)

رکس  –آلوین هودسن 

 تامسون

 عالمت ساز محمدحسن

 احمد شیراني

نشر دانشگاه 

 صنعتي اصفهان

 

1391 

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

 ابو کاظمي محمدابراهیم فردریک بیوکي فیزیک
نشر علوم 

 دانشگاهي
1394 

 

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

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

 ارشد فیزیک و باالتر کارشناسي

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 میز -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت  وسایل معمول اداره یک کالس نظري

 ساعت دیواري -آویزرخت - رایانه - پروژکتورویدئو  -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1استاد 

 

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

 (.مطالعه موردي و

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

ي اي، تمرین و تکرار با این رویکرد که خالقیت و روحیهتدریس مباحثه روش( در هفته، کالس حل تمرین اجرا گردد

 ي دانشجو را افزایش دهد.پرسشگري و انگیزه

 

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

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

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

 تحقیقات، خود سنجي و...

 هاي کتبي.هاي کالسي و آزمونهاي شفاهي، تکلیفپرسش
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 آزمایشگاه فیزیک حرارتدرس  -3-2
 نوع درس: پایه

 نیاز:پیش

 فیزیک حرارت هم نیاز:

 .هاآنزیک حرارت و توانایي انجام فی هايآزمایشهدف کلي درس: آشنایي با 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 2 - گیري و محاسبه خطاوسایل اندازه 1

 2 - گیري ظرفیت گرمایي گرماسنجاندازه 2

 3 - گیري گرماي ویژه جامدات و مایعاتاندازه 3

 2 - ي نهان ذوب یخگیري گرمااندازه 4

 2 - گیري گرماي نهان تبخیر آباندازه 5

 2 - گیري ضریب انبساط طولياندازه 6

 2 - گیري ضریب انبساط حجمي مایعاتاندازه 7

 2 - گیري ضریب هدایت گرمایي جامداتاندازه 8

 3 - گیري فشار هوا و فشار مایعاتاندازه 9

 3 - (وت )بویل ماری -تحقیق قوانین گازها  11

 3 - (شارل گیلو ساک ) -تحقیق قوانین گازها  11

 3 - ()تحقیق قوانین گازها شارل گیلو ساک  12

 3 - ضریب اتمیسیته گازها گیرياندازه 13

 32 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصي  عمومي هايمهارت -ب
 ها با مفاهیم نظري.هاي مختلف فیزیک حرارت و ارتباط آنلفهها، محاسبه مؤنجام آزمایشا

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 فیزیک دانشگاهي

 (و گرما، امواج هاشاره)

رکس  –آلوین هودسن 

 تامسون

 عالمت ساز محمدحسن

 احمد شیراني

اه نشر دانشگ

 صنعتي اصفهان

 

1391 

 فیزیک دانشگاهي

 جلد دوم

 هیو یانگ 

 راجر فریدمن

نشر علوم  فروتن اهللفضل

 دانشگاهي
1381 

 تهیه و تنظیم گردد. اجراقابل هايآزمایشبر اساس  –دستور کار آزمایشگاه 

 

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

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

 کار آزمایشگاهي. باتجربهکارشناسي ارشد فیزیک 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي -مترمربع 54کالس با مساحت  وسایل آزمایشگاهي فیزیک حرارت

 ساعت دیواري -آویزرخت - -رایانه - پروژکتورویدئو  -متر 4متر و طول  5/1عرض وایت برد با  -عدد

 

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

 (.مطالعه موردي و

 اي و تکرار.آزمایشگاهي )انجام آزمایش(، مباحثه

 

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

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

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

 تحقیقات، خود سنجي و...

 فعالیت آزمایشگاهي، گزارش آزمایش، آزمون عملي و آزمون کتبي.
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 1 عموميریاضي درس  -3-3
 نوع درس: پایه

 : -نیازپیش

 -هم نیاز:

 اهیم ریاضیات عمومي با رویکرد کاربردي هدف کلي درس: آموزش مف

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 - 4         یادآوري توابع :توابع نمایي ،لگاریتمي،مثلثاتي ومعکوس مثلثاتي 1

2 
ابطه توابع چندضیادآوري حد:مفهوم حددریک نقطه،مفهوم حدچپ وراست درحد

,)اي،صورت مبهم 


0
0

 درحدتوابع گویا( 
4 - 

3 

مشتتق،تعبیرفیزیکي وهندستي تعریف مشتق ،مشتق یک تابع به کمک تعریف :مشتق 

مشتتتتتق ، فرمتتتتول هتتتتاي مشتتتتتق توابتتتتع مختلتتتتف )جبتتتتري ،مثلثتتتتاتي 

ضتمني وپارامتري،مشتتق مراتتب  لگاریتمي،معکوس مثلثتاتي ( مشتتق،کسري،نمایي،

 ترباال

9 - 

4 

وعطف  ربرد مشتق : صعودي ونزولي بود ن توابع،به د ست آوردن نقاط اکسترممکا

تابع ، جدول تغییرات توابع ،رسم توابع ساده ،مفهوم دیفرانسیل ومحاسبه مقادیر 

 تقریبي با استفاده از دیفرانسیل

9 - 

5 

،روش هاي انتگرال  نامعین ،فرمولهاي ساده انتگرال گیري انتگرال تابع اولیه ،انتگرال

گیري)تغییر متغیر،جز به جز،تجزیه به کسرهاي ساده(،انتگرال معین ،محاسبه مقدار 

  وسیمپسون انتگرال معین به روش ذوزنقه اي تقریبي

12 - 

 - 4  هاXکاربرد انتگرال،محاسبه سطح محصور،حجم حادث ازدوران 6

7 
هاي ندسي ،آزمونهاي هسري و سري -Pسري، شناخت تعریف دنباله،تعریف 

 بسط تیلور و مک لورن نسبت ، ام وNریشه 
6 - 

 - 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصي عمومي  هايمهارت -ب
 گیري و محاسبه سطح زیر منحنينجام محاسبات کاربردي شامل مشتق، انتگرالا

 
 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نوان منبعع

 1381 امیدکومش  فرج اله اکرم 1 عموميریاضي 

 1382 کانون پژوهش  تیمور مرادي (6ریاضي عمومي )ریاضي 

 1382 خالدین  موسوي عبداهلل سید ریاضیات عمومي

 1 عموميریاضیات 

 
 1386 آهنگ قلم  محمدعلي کرایه چیان

 1 عموميریاضي 
، طالبي میر ابوالقاسم سید

 لي دهقانيمحمدع
 1389 تدوین 

 

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

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

 توانند(ي قبلي نیز ميها با مدرک کارشناسي و سابقهزشکدهنیروهاي آموزشي رسمي آمو) باالترکارشناسي ارشد ریاضي و 

 

 

 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي -مترمربع 54کالس با مساحت  کالس نظري موردنیازوسایل و امکانات معمول 

 ساعت دیواري -آویزرخت - -رایانه - پروژکتورویدئو  -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد

 

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

 (.مطالعه موردي و

 اي، تمرین و تکرارمباحثه
 

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

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

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

 تحقیقات، خود سنجي و...

 کتبي هايآزمونو  تکالیف کالسي
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 متالورژي فیزیکي و آزمایشگاهدرس  -3-4
 تخصصيوع درس: ن

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

هاي فازي آلیاژهاي آهني و غیر آهني و همچنین هدف کلي درس: آشنایي با مفاهیم و اصول متالورژي فیزیکي با تأکید بر دیاگرام

 ات میکروسکوپيها و بررسي ساختار توسط مشاهدهسازي نمونههآشنایي با آماد

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 دانش: ساختمان فلزات

 خواص عمومي( -مقدمه )تعریف -

 واندروالس(-فلزي-اشتراکي-ها )یونيانواع پیوند-

بلور )کریستال(، آرایش اتمي در جامدات منظم، شبکه  ساختمان بلوري، تعریف -

 فضائي و سلول واحد

 هاهاي بلوري و انواع آنسیستم -

 جهات اتمي صفحات اتمي، عدد همسایگي، ضریب فشردگي، -

 فرآیند انجماد فلزات

 تشکیل هسته و رشد آن، دندریت -

 (محورهم-انواع دانه )ستوني-

 حجمي( -سطحي -خطي -ايعیوب کریستالي )نقطه 

9 7 

آلومینیوم داراي  آلیاژمهارت: متالوگرافي و مشاهده ماکروسکوپي دانه )دو نمونه 

 (دارجهتو  محورهمانجماد 

بررسي، تشخیص و تمایز ساختمان ماکروسکوپي قطعات ریخته شده، آهنگري شده، 

 جوشکاري شده

2 

 دانش: آلیاژهاي فلزي

 هدف از ساخت آلیاژهاي فلزي -

 فاز، فازهاي موجود در آلیاژها )عنصر خالص، محلول جامد، ترکیب میاني( تعریف -

نمودارهاي تعادلي آلیاژها )دوتایي( )نحوه رسم نمودارها، بیان قانون فازها، قانون  -

 اهرم، انواع نمودارهاي دوتایي(

 جامدحالتتحوالت در  -

 کربن -آهن آلیاژهاي -

 (رتعادليتعادلي و غی) کربن -آهن نمودار -

 کربن -آهن نمودار در و خطوط بحراني نقاط تحوالت، انواع فازها، معرفي -

9 11 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 48 32 تعداد ساعت
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مهارت: متالوگرافي و مشاهده میکروسکوپي دانه )دو نمونه فوالد نرماله شده در 

تعیین درصد فاز و تعیین اندازه دانه با -تشخیص پرلیت -دماهاي آستنیته متفاوت(

 ASTM E111توجه به استاندارد 

3 

 هایپر( -یوتکتوئید -دانش: انواع فوالدها )هیپو

 خواص و کاربرد فوالدهاي ساده کربني غیر آلیاژي -

 نقش عناصر آلیاژي در فوالدها )ازنظر ساختار و خواص( -

مهارت: بررسي ساختار میکروسکوپي فوالدهاي ریخته شده و کارشده )هیپو  13 3

تعیین فازهاي  -توئید آنیل شده و اسفرودایز شده(یوتکتوئید، یوتکتوئید و هایپریوتک

مربوطه و کسر فازي در جهت تشحیص نوع فوالد با محلول هاي حکاکي مختلف 

(Nital, Picral Beraha)-  قرار گیرد موردتوجهحتما خط مقیاس در تصاویر 

 

4 

 هاچدندانش: انواع 

 تعریف، کاربرد -

ي هاچدنخوار، نشکن( اکستري، چکشي سفید، خهاچدن) هاچدنبندي تقسیم -

 هیپویوتکتیک، یوتکتیک و هایپریوتکتیک

 هاچدنخواص فیزیکي و مکانیکي  -
3 6 

 و هیپو سفید) مختلف هايزمینهبا  هاچدن میکروسکوپي ساختار مهارت: بررسي

 کسر و مربوطه فازهاي تعیین -( نشکن و مالیبل هایپر، و هیپو خاکستري هایپر،

 چدن نوع تشحیص هتج در فازي

5 

 مس و آلیاژهاي آندانش:  

 -نمودار تعادلي تشریح نمودار )فازها و تحوالت موجود -روي )برنج( -مس آلیاژ -

 کاربرد در صنعت(

تشریح نمودار )فازها و تحوالت  -نمودار تعادلي -قلع )برنزقلع( -مس آلیاژ -

 کاربرد -موجود(

 تشریح نمودار -ينمودار تعادل -آلومینیم -مس آلیاژ -

4 6 

هاي تک فاز و دو فاز و مهارت: بررسي ساختار میکروسکوپي آلیاژهاي مس )برنج

برنزهاي قلع و آلومینیوم( تعیین فازهاي مربوطه و کسر فازي در جهت تشحیص نوع 

 مس آلیاژ

6 

 دانش: آلومینیم و آلیاژهاي آن

 ارتشریح نمود -نمودار تعادلي -مس -آلومینیم آلیاژ -

 تشریح نمودار -نمودار تعادلي -سیلیسیم -آلومینیم آلیاژ -

 تشریح نمودار -نمودار تعادلي -منیزیم -آلومینیم آلیاژ -

 تشریح نمودار -نمودار تعادلي -آلومینیم -روي آلیاژ -

 نمودار تعادلي تشریح نمودار -قلع -سرب آلیاژ -

 آشنایي با استانداردهاي آلیاژهاي صنعتي -

4 5 

( تعیین فازهاي Al-Siارت: بررسي ساختار میکروسکوپي آلیاژهاي آلومینیم )مه

)یوتکتیک، هایپر یوتکتیک و  آلیاژمربوطه و کسر فازي در جهت تشحیص نوع 
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 .شدهاصالحسیلیسیم  –هیپویوتکتیک(، آلومینیوم 

 48 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
ها و بینيها در پیشهاي فازي آلیاژهاي آهني و غیر آهني و استفاده از آنختمان فلزات و دیاگرامسلط کافي بر مفاهیم سات

 .گريریختهتحوالت فازي در فرایندهاي 

هاي مختلف باکیفیت مطلوب و کسب توانایي الزم جهت شناخت فازها و سازي نمونهآماده هايروشتسلط کافي جهت 

 ات ساختاري.شناسایي فلزات مختلف با مشاهد

 

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

 سیدني اچ اونر آشنایي با متالورژي فیزیکي
عبدالوحید فتي، محمد 

 عرفانیان
 1387 مرکز نشر دانشگاهي

 اصول متالورژي فیزیکي
هیل، -رابرت اي. رید

 رضا عباسچیان

 -صالحيمحمدتقي 

 -پورحسن عبداله 

 فرهاد حسیني نسب 

دانشگاه علم و صنعت 

 ایران
1386 

  حسین تویسرکاني اصول علم مواد
مرکز انتشارات دانشگاه 

 صنعتي اصفهان
1373 

 1385 جزیل  افسانه ربیعي آزمایشگاه متالوگرافي

ASM Handbook 9ed. 

Vol.9.Metallography 

and Microstructures 

   1992 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 به آزمایشگاه استاندارد آموزشي و محلافزارهاي کمکي نرمها و تهیهکالس درس استاندارد، مجهز به دستگاه نمایش داده

 افزارهاي مرتبطها به همراه رایانه و نرمآزمایش متما انجام براي الزم هايدستگاه و تجهیزات همراه

 

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

 (.مطالعه موردي و

 موزشيافزارهاي آآموزشي دیداري و استفاده از نرمو تکرار همراه با وسایل کمک تمرین سخنراني،

سازي محلول حکاکي با توجه نوع نمونه، برطرف نمودن ها باکیفیت موردنظر، آمادهسازي نمونهراهنمایي چگونگي آماده

صورت گروهي و ترغیب شده بهسازي با توجه به نظارت مستمر، توضیح، تفسیر ساختارهاي مشاهدهمشکالت و نواقص آماده

 هاي عملي این درس و سایر دروسیتدانشجویان در جهت ارتباط سازي بین فعال

 

 

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

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

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

 تحقیقات، خود سنجي و...

نمرات طول  شامل پایاني اي، آزمون کتبي، آزمون عملي، ارزیابيپذیري، اخالق حرفهمشاهده رفتار شامل میزان مسئولیت

 باشدو آزمون پایاني مي وتحلیلهتجزی جلسات در شدهحاصل و نتایج نیمسال

 

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

 متالورژی مدرک: دکترا یا کارشناسي ارشد
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 خواص مکانیکي مواد درس -3-5

 تخصصيوع درس: ن

 :-نیازپیش

 -از:نی هم

هدف کلي درس: فراگیر پس از پایان این درس مباني متالورژي مکانیکي را آموخته و توانایي انجام آزمایش و تا حدودي تحلیل 

 رفتار مکانیکي مواد را داشته باشد.

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 نویسينحوه گزارش –یمني و شرایط آزمایشگاه نکات ادانش: مروري بر 

 و مفاهیم اولیه مقاومت مصالح مباني متالورژي مکانیکي

 8 4 هاي ماکروسختي سنجي هايروشاصول علمي و 

)بهتر  ...و انواع راکول و هاي سختي سنجي متفاوت شامل برینل، ویکرزمهارت: انجام آزمون

 ه شده در دروس عملي انجام گیرد.(قطعات ریخت بر رويها است این آزمون

2 

کرنش )تشخیص مناطق و نقاط مهم شامل: ناحیه -دانش: اصول علمي، شناسایي نمودار تنش

کشسان و مومسان، استحکام تسلیم، استحکام نهایي، ازدیاد طول، ضریب کشساني، درصد کاهش 

 6 3 سطح مقطع(

 کربنکمو فوالد  Al-Siمهارت: آزمون کشش نمونه مسي، 

3 
 (2کرنش )مشابه بند -دانش: اصول علمي انجام آزمون فشار و شناسایي نمودار تنش

2 4 
 Al-Siنمونه مسي و نمونه یوتکتیک  بروزيمهارت: انجام آزمون فشار 

4 
 جابجایي-دانش: اصول آزمایش برش، اهمیت آن و شناسایي نمودار نیرو

1 2 
 مهارت: انجام آزمایش برش

5 
 جابجایي-ش: اصول آزمایش خمش و اهمیت آن و شناسایي نمودار نیرودان

1 2 
 مهارت: انجام آزمون خمش

6 
 دانش: معرفي دستگاه و استاندارد آزمون پیچش، اصول علمي و اهمیت انجام آن

1 2 
 مهارت: انجام آزمون پیچش

7 

ه، شکست نرم و ترد، دماي معرفي دستگاه و استاندارد آزمون ضربه، انرژي شکست ضربدانش: 

 تبدیل، عوامل مؤثر بر دماي تبدیل
2 4 

در دماهاي مختلف )یخ و آب، یخ و  کربنکمنمونه فوالد  بر رويمهارت: انجام آزمون ضربه 

 سانتیگراد، آب جوش(درجه 51نمک، آب 

8 
، عوامل معرفي دستگاه و استاندارد آزمون خزش، اصول علمي، نقش تنش، دما و زماندانش: 

 سازيمقاوم
1 2 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 نمونه سربي بر رويمهارت: انجام آزمون خزش 

9 

هاي مفاهیم علمي حاکم، انواع سیکلدانش: معرفي دستگاه آزمون خستگي و استاندارد آزمون، 

 2 1 سازي، عوامل مخرب، تشخیص خستگي از مقطع شکست.مقاوم هايروشنیروهاي اعمالي، 

 غیر آهنيي آلیاژي آهني )فوالدي( و گي بر روي چند نمونهمهارت: انجام آزمون خست

 32 16 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 از آن در درس پروژه و موارد مشابه و استفاده هاي مختلفوانائي تکرار عملي بخشت

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

 سال انتشار اشرن مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 مرکز نشر دانشگاهي شهره شهیدي جورج اي دیتر متالورژي مکانیکي

 رفتار مکانیکي مواد
دکتر سید عبدالکریم 

 سجادي
 

دانشگاه فردوسي 

 مشهد
1394 

8ed, Vol.  th11Metals Handbook,  گروه نویسندگان  ASM 2115 

 (ري مطلوب درسشرایط آموزشي و یادگی)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

کالس با امکانات معمول جهت اداره و  و ها؛الزم براي انجام آزمایش هايدستگاهمحل استاندارد آزمایشگاه به همراه تجهیزات و 

 تدریس مباحث نظري

 

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

 مدرک: کارشناسي ارشد

 هانتایج آزمایش وتحلیلتجزیهمکانیکي و  هايآزمایشاراي تجربه عملي در انجام و تجربي: د تخصصيسوابق 

 

 

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

 (.موردي و

ي عملکرد دانشجویان و هاي عملي و سپس نظارت بر نحوههاي عملي و انجام آزمونارائه مطالب نظري در جهت انجام آزمون

 .شود گرفته رنظ در استاد هر ازاي به نفر 12 کالس ظرفیت عملي بخش در سرفصل اجراي در.برطرف نمودن مشکالت احتمالي

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

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

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

 سنجي و...

 هاي کالسي، آزمون کتبي و عملي.ها، ارزیابيارزیابي گزارش
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 ذوب فلزات هايکورهدیرگدازها و درس  -3-6
 تخصصيوع درس: ن

 مباني برق و کارگاه: نیازپیش

 -نیاز: هم

ذوب فلزات و  هايکورهها، طرز کار با ستفاده در صنایع متالورژي و خواص آنهدف کلي درس: شناخت مواد دیرگداز موردا

 ها.نحوه ساخت، تعمیر و نگهداري کوره

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 ذوب، تعریف کوره هايکورهها، تکامل تاریخچه کوره دانش:

 رگدازخواص مواد دی

 تعریف مواد دیرگداز و نسوز

 آلشرایط دیرگدازي و نسوز بودن ایده

 عنوان مواد دیرگداز )نقش فاصله یوني در نقطه ذوب اکسیدها(اکسیدهاي فلزي به

 شیمیایي: اسیدي، بازي و خنثي( –بندي مواد دیرگداز )فیزیکي و ظاهري تقسیم

 درجه دیرگدازي

 نقطه ذوب و تف جوشي مواد دیرگداز

خواص مهم  (Seger cones زیگر هايمخروط) دیرگداز مواد ذوب نقطه گیرياندازه

مواد دیرگداز )مقاومت در برابر خوردگي سرباره، پایداري در برابر تغییرات ناگهاني درجه 

هاي محیط و باال، انبساط حرارتي، حرارت، مقاومت در مقابل فشار در درجه حرارت

ریسیته، تخلخل و ضریب تخلخل، قابلیت نفوذ در مقابل گاز قابلیت هدایت حرارتي و الکت

 و مقاومت در مقابل ضربه و خزش(

4 - 

2 

 الکتریکي هايکوره دانش:

 هايمنحني – غلظت مثلث – االضالعمتساوي مثلث قضیه – مقدمه) تائيسه هايدیاگرام-

 (ایزوترم

-SiO2 و FeO – 2SiO و 3O2Al – 2SiOو  CaO – 2SiOدیاگرام تعادل سیستم دوتایي 

MnO 
 مواد این چسبندگي در OH یون نقش- (ینتونیت و کائولن) هاآلومینات هیدروسیلیکو

 کوره القایي-

اي یک کوره انواع )با هسته، بدون هسته، مقدار فرکانس(، اساس انتخاب، اساس کار، بخشه

کاربرد هر نوع نسوز، القائي، ظرفیت کوره، نسوز کوره القایي، نسوز )اسیدي، بازي، خنثي(، 

 انتخاب نوع نسوز

7 18 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 64 32 تعداد ساعت
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زینتر کردن کوره القایي، سیکل حرارتي زینتر  هايروشنسوز کاري کوره القایي، : مهارت

اندازي کوره، شارژ کوره، ذوب و امکان تصفیه مذاب کوره، کنترل آنالیز و کوره، راه

توري، مزایا و حرارت، عملیات ذوب، بارگیري، تعمیر و نگهداري و نکات اپرا

صورت که کوره القائي در اختیار نبود آموزش بهالقائي )درصورتي هايکورههاي محدودیت

 بازدید در چند نوبت انجام شود.(

3 

 کوره قوسي دانش:

 بازي دیرگدازمواد نسوز و 

منحني انبساط و انقباض اکسید  –عنوان آجر دیرگداز آهک )دالیل عدم استفاده از آهک به

 یم مرطوب(کلس

 دولومیت و کاربرد آن

 تکلیس کربنات منیزیم –منیزیت 

 MgOشدن به انقباض سنگ منیزیت و کاهش چگالي آن هنگام تکلیس و تبدیل

 طرز تهیه اکسید منیزیم از آب دریا -

 منیزیاي فعال و غیرفعال )گداخته(

 شناخت و کاربرد آجرهاي منیزیتي

 سنگلپوشش ذرات منیزیت توسط قیر قطران زغا

 تهیه و ساختن آجرهاي منیزیتي ارزان )باکیفیت پایین(

آجرهاي دلومیت گرافیتي و آجرهاي  –سنگ پوشش ذرات دلوما توسط قیر قطران زغال

 منیزیت گرافیتي

 SiO2 – MgOو سیستم  FeO – MgOهاي تعادلي سیستم دیاگرام

 تایيسهشناخت و تحلیل نموداري 

 3O1Al– gOM – 1SiOدیاگرام تعادل سیستم 

 FeO – MgO – 1SiOدیاگرام تعادل سیستم 

 CaO – MgO – SiO1دیاگرام تعادل سیستم 

 کرومیتي )ترکیب و خواص( –آجرهاي منیزیت 

انواع، اساس انتخاب، اساس کار، ظرفیت، آنالیز بار، نوع شارژ کوره، نوع نسوز، انتخاب 

اندازي، نحوه شارژ و راه مختلف، نسوز کاري، زینتر کردن نسوز کوره، هايبخشنسوز 

سازي ذوب، کنترل انتخاب الکترود و نوع الکترود، نحوه کنترل درجه حرارت، مراحل آماده

 آنالیز بار،

3 12 

که کوره قوسي در اختیار نبود آموزش بارگیري، نکات اپراتوري، )درصورتي مهارت:

 .صورت بازدید در چند نوبت انجام شود(به

4 

 المنتي يهاکوره دانش:

 موارد مصرف(-ساخت هايروش–هاي سبک )انواع دیرگداز -

 نحوه کاربرد(–مورداستفاده -شکل )انواعهاي بيدیرگداز

 مقاومتي، مدار الکتریکي کوره، هايکورهمباني برق و اجزاء الکتریکي مورد مصرف در 

 هايکورههاي تالمنتي، مزایا و محدودی هايکورهها، کاربرد هاي کنترل در کورهمکانیزم

 المنتي

6 12 
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هاي مورد مصرف در دیرگدازها، شناخت انواع طراحي و تعمیرات تعویض المنت مهارت:

 در مدار الکتریکي یابيعیب ها،جداره و تعمیرات آن و ساختها کوره

5 

 کوره دوار دانش:

 –بلور انواع سیلیس )مت -آجرهاي دیرگداز اسیدي )سیلیس(  -اسیدي  هايدیرگدازي

 شکل(بي

تري -تحوالت و تغییرات انواع سیلیس )کوارتز -انبساط و انقباض حجمي انواع سیلیس 

مراحل ساخت  -( Ostwaldطرز تهیه تري دیمیت )قانون  -کریستوبالیت(  –دیمیت 

 ها در آجرهاي نسوز اسیدي )سیلیسي(اثر ناخالصي -آجرهاي دیرگداز سیلیسي 

خت کوره دوار از قبیل ظرفیت نوع سوخت، انواع نسوزهاي عوامل مؤثر در طراحي و سا-

هاي کوره اساس ، مزایا و محدودیتدوار، انواع شارژ مورداستفاده هايکورهمتداول در 

انتخاب کوره دوار، اساس کار کوره دوار، نوع سوخت و مشعل یا فارسونکا در کوره دوار، 

آن، انتخاب بدنه خارجي کوره و انتخاب قدرت فن، انتخاب نسوز و نحوه آماده کردن 

 هايشابلونضخامت پوسته فوالدي آن، ساخت اگزوز و قسمت دوجداره پیش گرم کوره، 

 کوره

 

6 11 

 هايروشدوار، نحوه نسوز کاري کوره و  کوره هايشابلون و ساختمهارت: تهیه نقشه 

 نگهداري کوره زینتر آن، نحوه روشن کردن و شارژ و بارگیري از کوره دوار، تعمیر و

6 

 کوره زمیني دانش:

 -گرافیت )خواص فیزیکي، مکانیکي(  -گداخته  آلومین و فعال آلومین -مواد نسوز خنثي 

ترکیب  -کاربرد گرافیت در صنایع ذوب فلزات  -مقایسه ساختمان گرافیت با الماس 

-(SiC)سیلسیم کارباید -کاربیدهاي نسوز و دیرگداز فلزات -هاي ذوب فلزات بوته

فاصله خمیري  -ترکیبات سیلیس و آلومین  -( ZrO2 زیرکنیا )اکسید زیرکنیم -کرومیت

 موارد مصرف-ترکیبات سیلیس و آلومین 

، مقدار آلیاژها، نسوزها، نوع زمیني، از قبیل سوخت هايکورهعوامل مؤثر در طراحي -

عاد کوره، تعیین نوع نسوز، اب تعیین . ...شمش، قراضه، برگشتي، مذاب، آنالیز بار، نوع شارژ

 هايکوره، انتخاب نسوز براي (هاي کوبیدنيشناخت انواع نسوزها، )آجر و مالت یا جرم

ها در کوره، تعیین نوع فن و زمیني، تعیین نوع مشعل با توجه به نوع سوخت و محل آن

 ايآجرچیني، تعیین ارتفاع زیر بوته هايروشقدرت الزم براي آن، 

6 12 

روشن کردن و ذوب -جداره کوره زمیني تعمیر کف و-آجرچیني یک کوره زمیني :مهارت

 کوره ساختن درب کوره از بتن نسوز براي-گیري از کوره زمیني

7 

 االمکان در استان(بازدید از یک مرکز صنعتي مرتبط با درس )حتي

درباز ساعات صرف شده درباز دید عالوه بر ساعات ذکرشده در سرفصل بوده و شرکت 

 دهد.دید و ارائه گزارش به استاد حداقل دو نمره پایاني را به خود اختصاص مي

- - 

 64 32 جمع
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 مقدماتي را دارد. توانائي ونیز اطالعات  هاکورهرا داشته و براي طراحي  هاکورهوانائي تعمیرات مقدماتي ت

 

 (قل سه مورد منبع فارسي و خارجيحدا)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نوان منبعع

Industrial Furnaces 
W.Trinks 
M.H.Mawhinney 

 John Wiley & Sons 1951 

Metallurgical Furnaces 
V. Krivandin, B. 
Markov 

 Mir 
Publishers.Moscow 

1981 

جزوه اصول طراحي و ساخت 

 ذوب فلزات هايکوره

مرتضي گل  گردآوري:

 پرور
 

واحد انتشارات دانشکده 

 مهاجر اصفهان
 

خواص و -دیرگدازها )انواع

 کاربرد(
 

گروه 

مهندسي 

 متالورژي

انتشارات جهاد دانشگاهي 

 صنعتي شریف
1362 

  زیارت علي نعمتي سرامیکي هايدیرگدازي
انتشارات علمي دانشگاه 

 صنعتي شریف
1382 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)ي استانداردهاي آموزش –د 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

صندلي -مترمربع 54مساحت  شده باافزارهاي الزم نصب( با نرمData showها )کالس استاندارد مجهز به سیستم نمایش داده

 -رایانه -ویدئو پروژکتور  -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31دانشجویي 

 ساعت دیواري -آویزرخت -افزار مرتبط مالينرم

 ، فن، کوره القایي و ...کوره زمیني، خاک نسوز، کوره دوار آجرنسوز، کارگاه مجهز به تجهیزات الزم و ساختمان استاندارد

 

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

 هاافزارهاي الزم و مسلط به انجام آزمایشدکترا یا کارشناس ارشد با تسلط بر اجراي سرفصل و تسلط به نرم

صنعتي  هايکورهتعمیر، نگهداري، طراحي و ساخت  ٔ  درزمینهداراي تجربه عملي در صنعت  ترجیحاًو تجربي:  تخصصيسوابق 

 باشد.

 

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

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

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

 سنجي و...

 هاکورهو طراحي  هاکورهدر مورد تعمیرات  ترمطولعملي در  هايآزمون

  

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

 (.موردي و

شده و نظارت بر کار عملي و ارزیابي کار عملي دانشجویان در هر جلسه انجام ري درس و کار عملي بیاندر هر جلسه اصول نظ

 شود.صورت گزارش در جلسه بعد ارائه ميشود. فعالیت و نتایج کار عملي دانشجویان در هر جلسه بهمي

 هاي آموزشي استفاده شود.افزارهاي مرتبط و فیلمدر آموزش از نرم

 .شود گرفته نظر در استاد هر ازاي به نفر 12 کالس ظرفیت عملي بخش در سرفصل اجراي در
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 سازي تخصصيکارگاه مدلدرس  -3-7
 تخصصي نوع درس:

 اصول طرح و ترسیم مدل و قالب :نیازپیش

 -:نیاز هم

 چوبي هايمدلانواع ایجاد توانایي طراحي و ساخت هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 51/1 - و نکات ایمني مربوط به کارگاه سازيآالت کارگاه مدلمعرفي عملي تجهیزات و ماشین 1

 3 - طرز کار با ماشین اره نواري، اصول کار، نکات ایمني 2

 3 - ماشین رنده، اصول کار، نکات ایمنيطرز کار با  3

 - CNC -بعديچاپگر سه یونولیت -فلزي-ها چوبيشناسایي عملي انواع مدل  4

 چوبي غیریکنواختساخت مدل دوتکه با سطح جدایش 

  

- 19 

 شناخت عملي انواع چوب  5

 )زگمنت( اصول تخته چسباني
- 51/1 

 دار از چوبماهیچه هايمدلساخت  6

 گاهدو تکیهل و جعبه ماهیچه عمودي با ساخت مد

 ساخت مدل و جعبه ماهیچه افقي )زانویي(

 

- 36 

 12 - ساخت مدل کره از چوب 7

 راهي زانو )اتصاالت(ساخت مدل و جعبه ماهیچه سه 8

 هاکاري مدلعملیات بتونه و رنگ
- 21 

9 

 االمکان در استان(بازدید از یک مرکز صنعتي مرتبط با درس )حتي

ساعات صرف شده درباز دید عالوه بر ساعات ذکرشده در سرفصل بوده و شرکت دربتاز 

 دهدارائه گزارش به استاد حداقل دو نمره پایاني را به خود اختصاص مي دید و

- - 

 96 - جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 گريریختهمختلف در  هايمدلوانائي طراحي و ساخت ت

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 1 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نوان منبعع

 هايمدلطراحي و ساخت 

 گريریخته
 روبرر. 

مهندس عبداهلل 

 ولي نژاد
 1397 نشر طراح

 هايقالبها و اصول طراحي مدل

 گريریخته

 1371 نشر مؤلف  مراد سلیمي

ها و قالب اصول طراحي مدل

 گريریختهعات قط

مهندس محمدحسن 

 جوالزاده
 

مرکز انتشارات 

جهاد دانشگاهي، 

واحد صنعتي 

 اصفهان

1372 

 

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

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

اجراي کامل سرفصل بعالوه سایر تجهیزات موردنیاز  افزار الزم جهتماشین هايدستگاهصنایع چوب  هايدستگاهکارگاه مجهز به 

آالینده بوده ضمن اینکه ازنظر رعایت نکات ایمني  هايدستگاههاي غبارگیر بر روي تمام است. این کارگاه باید مجهز به سیستم

 اصول استاندارد رعایت گردد.

 

 

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

 کارشناس ارشد باتجربه عملي کافي جهت تدریس این درس.

 

 

 

اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه اه، آزمایشگاه، پروژهتمرین و تکرار، کارگ اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.موردي و

در صورت لزوم نقشه الزم ارائه شود. در پایان هر جلسه کار عملي  شده ودر ابتداي هر جلسه اصول موردنیاز توسط مدرس بیان

ین درس نیاز به یک جلسه بازدید براي کار دانشجو، نمره در نظر گرفته شود. در ا شده ضمن ارائه تذکرات الزمدانشجویان بررسي

 باشد.خارج از دانشکده مي

 .شود گرفته نظر در استاد هر ازاي به نفر 12 کالس ظرفیت عملي بخش در سرفصل اجراي در

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

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

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

 سنجي و...

 .گیرد انجام نیمسال پایان در عملي آزمون و نیمسال طول در عملکردي ارزیابي
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 گريریختهافزارهاي تخصصي در کاربرد نرم درس -3-8
 يتخصص نوع درس:

 -:نیازپیش

 -:نیاز هم

 در عمل استفاده کند. گريریختهافزارهاي تواند از نرمدر حد کاربرد آشنا شده و مي ICDLهدف کلي درس: فراگیر پس از پایان درس با 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 Powerو  Word ،Excelافزارهاي مپیوتر و آشنایي با نرمدانش: معرفي مفاهیم پایه کا

point. 

افزار هاي اصلي نرم(، شناخت پنجرهMicrosoft Wordپرداز )افزار واژهبررسي نرم

Wordهاي متفاوت براي هر سند، ، ایجاد سند جدید، ذخیره نمودن اسناد و نسخه

فع اشتباهات، چک کردن امال کپي و چسباندن متن، پیدا کردن و جایگزیني متن، ر-برش

هاي مختلف براي اسناد، بندي صفحه و تنظیم پاراگراف، اعمال تم و سبکو گرامر، قالب

 .افزارکلیدهاي میانبر پرکاربرد و انجام چند پروژه کاربردي در محیط نرم

ها و جداول، با داده کردن کار(، Microsoft Excelافزار صفحه گسترده )بررسي نرم

ها، اضافه نمودن نمودارها و بندي دادهها، مرتب کردن و جمعدادهمحاسبات رويانجام 

 ها و نمودارها.برگ ها، چاپ کارگرافیک

(، ایجاد یک ارائه، اضافه Microsoft Power Pointافزار ارائه مطلب )بررسي نرم

اشکال  تصاویر، اضافه کردن بنديقالبحذف و چینش دوباره اسالیدها، افزودن و -کردن

و ایجاد نمودار، افزودن صوت و ویدئو کلیپ، نمایش ارائه، نمایش متن و نمودار، اضافه 

هاي گذر مابین اسالیدها، انجام یک مثال کاربردي در محیط کردن صدا، استفاده از حالت

 افزار.نرم

1 4 

هاي نمودار سازيآمادهو  word افزارنرممهارت: تهیه گزارش مکتوب با استفاده از 

( در مورد PowerPoint افزارنرمو ارائه سمینار )به کمک  Excelمربوطه با استفاده از 

 یکي از مباحث متالورژي

2 

با رویکرد طراحي قطعات مکانیکي، قالب  CAD افزارنرمبا  کشينقشهدانش: مروري بر 

، Catia ،Solid Works ازجمله گريریختهافزارهاي و ارسال به نرم گريریخته

Inventor افزار هاي سیستم کامپیوتري براي نصب نرمو قابلیت و ... . معرفي مشخصات

Catia. 

 

3 12 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 آن کاري هايمحیط معرفي و Catia افزارنرم اندازيراه و مهارت: نصب

 Part محیط در مکانیکي قطعات بعديسه سازيمدل

 Catiaافزار راهگاهي و تغذیه گذاري در نرم هايسیستمطراحي 

 قطعه در دارجهت انجماد ایجاد منظوربه گذاري مبرد و اگزوترمیت هايتغذیه طراحي

 Catia افزارنرم در گريریخته

 Catiaافزار راهگاهي و تغذیه گذاري در نرم هايسیستممهارت: طراحي 

 قطعه در دارجهت انجماد ایجاد منظوربه گذاري مبرد و اگزوترمیت هايتغذیه طراحي

 Catia افزارنرم در گريتهریخ

 Assembly محیط در گريریخته قطعه و قالب دمونتاژ و مونتاژ

 Drawing محیط در مختلف هايحالت در بعديسه مدل از دوبعدي نقشه گیري نما

نظیر  گريریخته تخصصي افزارهاينرم به گريریخته مدل فایل ارسال و سازيآماده

Quick Cast، Pro cast و Sut Cast 

3 

 به گريریخته قطعات تولید اتوماسیون و گريریخته سازيشبیه مفهوم دانش: معرفي

 Magma،Pro ازجمله گريریخته تخصصي افزارهاينرم معرفي و کامپیوتر کمک

cast،Sut Cast،Quick Cast و... 

 Pro افزارسازي و مش بندي در نرممعرفي فرآیند مهندسي روش اجزاي محدود در شبیه

cast یا... 
11 26 

 افزارو اصالح آن در نرم بعديسهبر روي مدل  بندي مشمهارت: بررسي نتایج فرآیند 

Pro cast سازي به کمک تعیین خصوصیات مواد و شرایط مرزي در فرآیند شبیه...یا

و انجماد قطعات، بررسي و تحلیل نتایج  گريریختهفرآیند  سازيشبیه Pro cast افزارنرم

 Pro cast افزارک نرمبه کم

 Pro castافزار سازي در نرماز نتایج فرآیند شبیه Reportتهیه 

 

حداقل )...در متالوگرافي، آلیاژسازي، کلید فوالد و مورداستفاده افزارهاينرممعرفي  دانش:

 (افزارنرمدر هر مورد یک 
2 6 

 فوق افزارهاينرمتمرین کار کردن و استفاده از  مهارت:

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 گريریختهمختلف در  افزارهاينرم کارگیريهب
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نوان منبعع

Casting Design 

Handbook 
  American Society for 

Metals (ASM) 
1962 

Modeling of Casting 

and Solidification 

Processes 

Jianzheng Guo, 

Mark Samonds, ESI 

US R&D 
 American Society for 

Metals (ASM) 
2111 

 Catiaطراحي مکانیکي با 
مهندسین هادي جعفري 

 و مصطفي هیهات
 1389 نشر آفرنگ 

 

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

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 موردنیاز افزارهاينرم با کامپیوتري سایت

 

رفع عیب -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، اهي،هاي شفپرسش) سنجش و ارزشیابي روش -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارشده، تولید نمونه کار پرسشسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( و...(

 خود سنجي و... هاي تحقیقات،ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 

 

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

 افزارهاي مربوطهمسلط به تدریس نرم گريریخته ارشد کارشناسي یادکترا 

 

 
 

 

 

 

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

 (.موردي و

لسه را بیان نموده و اهداف یادگیري دانشجویان از همان جلسه را در آموزش بخش عملي در ابتداي هر جلسه، مدرس موضوع ج

دهد. در انتهاي هر موضوع ضمن ارزیابي کار عملي هاي الزم را براي کار عملي ميو به دانشجویان راهنمایي نمایدميبیان 

لسه بازدید خارج از دانشکده شود. در این درس نیاز به یک جهاي الزم و ارائه بهترین روش انجام ميدانشجویان راهنمایي

 باشد.مي

 افزارهاي مرتبطدرس و مسلط به نرم این تدریس توانائي و باسابقه متالورژي ترجیحاً کارشناسي یا ارشد کارشناسي

 .شود گرفته نظر در استاد هر ازاي به نفر 12 کالس ظرفیت عملي بخش در سرفصل اجراي در
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 کنترل کیفي قطعات ریختگيدرس  -3-9
 تخصصي نوع درس:

 -:یازنپیش

 -:نیاز هم

 را شرح دهد. هاآنمطالعه و تشخیص  هايروشهدف کلي درس: فراگیر پس از پایان این درس، عیوب قطعات ریختگي، علل و 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 دانش: مقدمه

 و اصول آن QCتعریف -

 تائید تعیین کیفیت و حد-

 و گزارش هابرگه-

 بندي عیوبتعاریف و تقسیم -

 استاندارد و حد سالمت-

 علل بروز عیوب و نقش نیروي انساني -

 روش مطالعه و بررسي عیوب ریختگي -

 بندي عیوبانواع تقسیم -

 نشانه هاي اضافي(-ابعاد-شکل-محل) مشخصات عیب -

4 - 

2 

 جلوگیري هايروشرائه راهکار و دانش: تشخیص عیوب متداول، تعیین علت و ا 

 -ریشه -خیز درجه -پرک -تریشه -زدگي حرارتي ویژه -ايرگه -هاي فلزي )پلیسهزایده -

 هراش( -رخمه گوش -خیز ماهیچه و قالب -انداختن سر -ماسه شوئي -قالب شکنندگي

 -ریزمک سطحي -مک گوشه -مک سرباره -سوسه -حفره گازي -ها )مک گازيحفره -

 مک سوزني( -انقباض مرکزي -انقباض داخلي -پراکنده انقباض

-دو پوستي-سرد جوشي -پارگي گرم-ترک سرد -گرم شکني-گسستگي )سردشکني-

 (ايدانهبینخوردگي 

 -کشیدگي -رگه -کیس -زبري -ردبار -درزه -پیر پوستي -پوستيچینسطوح معیوب ) -

 -تفته جوش -سوختگي -هریش -نفوذ مذاب -ماسه جوش -ماسه سوز -هاي سربارهآخال

 شدن( پوستهپوسته

 -بیرون زدن -آمدکم -نیامد -چکه رنگ -نادرست بودن ابعاد با شکل قطعه )لب گردي -

 باز جا -جابجایي -کمانش -بادکردگي -انقباض نامجاز -درزه شکن -راه شکن -ریخته شکن

 تاب قطعه( -خزش قالب -تاب مدل -کردن

مک  -غیرفلزيآخال  -خراش -ساچمه -)آخال فلزي ديغیرعایا ساختارهاي  هاآخال -

 گرافیت( -تبرید معکوس -تبرید الماسه -سخت ریزه -سیاه خال -آخال ماسه -سرباره

8 14 

مهارت: بازرسي چشمي شامل آشنایي با وسایل و تجهیزات الزم و تشخیص عملي عیوب 

 سطحي( هايحفرهو  هاترکسطحي )کنترل ابعادي، نیامدها، 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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3 

 دانش:

مربوطه، نحوه استفاده و تفسیر نتایج )نافذ،  هايسیستمغیر مخرب، اجزا و  هايروششناخت 

 گردابي( جریانذرات مغناطیسي، فراصوتي، پرتونگاري، 

 تولید قطعه صنعتي و اهمیت آن تیراژمتناسب با نوع، جنس و  مخرب غیرطراحي بررسي 

 چگالي سنجي و تعیین درصد تخلخل هايروش

 مربوطه استانداردهايفي معر

4 18 

مواد نافذ، ذرات  هايروشبه مهارت: مطالعه و تشخیص عیب در چند قطعه صنعتي 

 مغناطیسي، فراصوتي، پرتونگاري )تفسیر فیلم(، جربان گردابي

 انجام فرایند چگالي سنجي و تعیین درصد تخلخل در یک نمونه آلومینیومي ریخته شده

 32 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 هاآنگیري از رفع عیوب و پیش هايروشو  وانائي یافتن عیب، تشخیص علت عیوبت

 

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

 ناشر مترجم مؤلف نوان منبعع
سال 

 انتشار

 اطلس عیوب قطعات ریختگي
 -جالل حجازي

 پرویز دوامي 
 

ه انتشارات جامع

 ریخته گران ایران
1365 

Metals handbook 

11ed.vol15.casting defect ASM  ASM 1988 

 1385 دانشگاه صنعتي شریف  افضل مخرب یرغهاي آزمون
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 جهیزات مربوط به آزمایشگاهکالس استاندارد همراه با ت

 

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

 (.موردي و

 هاي عملي و انجام آنو تکرار همراه با توضیح جنبه تمرین با همراه سخنراني

 

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

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

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

 سنجي و...

 و تکالیف کالسي و آزمون عملي هاتمرینآزمون کتبي، 

 

 

 

 

 

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

 یا دکترا متالورژي لیسانسفوقمدرک: 

 آلیاژهاي آهني و غیر آهني گريریخته ٔ  درزمینه طوالني وو تجربي: داراي تجربه مفید  تخصصيسوابق 
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 قطعات چدني گريریختهدرس  -3-11
 تخصصي نوع درس:

 و آزمایشگاه : متالورژي فیزیکينیازپیش

 -نیاز: هم

و  هاچدن گريریختهي ساده و آلیاژي را آموخته، سپس هاچدن گريریختههدف کلي درس: فراگیر بعد از پایان این درس اصول 

 مربوطه را انجام دهد. هايآزمایش

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 

 سیلیسیم –کربن  –منحني آهن و کربن، منحني آهن  دانش:

 اريمحاسبات ذوب، سیستم راهگاهي و تغذیه گذ

سیالیت با روش مارپیچ و  آزمایش کیفي )کنترل ترکیب شیمیائي با استفاده از کوانتومتر، هايکنترل

 صفحه(

 

2 12 

و انجام محاسبات و طراحي سیستم راهگاهي و تغذیه گذاري براي یک  بردارينقشهمهارت: 

 مذاب انجام عملیات کنترلي روي-تهیه ذوب-قالب گیري-خاکستري چدن قطعه صنعتي از

الزم  هايواپایشانجام –انجام شات بالست روي قطعه -ذوب ریزي-کوانتومتري و سیالیت()

بررسي  ترجیحاً-عملیات تکمیلي جداسازي اضافات-(گريریختهروي قطعه ریخته شده )عیوب 

سختي سنجي، استحکام کششي و  آلیاژبررسي خواص مکانیکي -ساختار میکروسکوپي قطعه

مختلف )آنیل  هايحرارتيانجام عملیات  ...مت به ضربه با روش چارپي فشاري و خمشي، مقاو

متالوگرافي و مکانیکي به  هايآزمایشانجام  –( بر روي قطعه ...، کونچ تمپر و نرماله فریتي کننده،

تعیین کالس چدن قبل و بعد از عملیات -شرح فوق بر روي قطعه پس از عملیات حرارتي

 حرارتي

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 ي خاکستريهاچدنخواص  بر( ... Cu-Cr-Mn)عناصر آلیاژي  تأثیردانش: 

 آلیاژي ي خاکستريهاچدن گريریختههاي خواص ویژگي

2 12 

و انجام محاسبات و طراحي سیستم راهگاهي و تغذیه گذاري براي یک  بردارينقشهمهارت: 

تهیه -قالب گیري-درصد مس،  2آلیاژي حاوي حداکثر  چدن خاکستري قطعه صنعتي پیچیده از

انجام شات بالست -ذوب ریزي-کوانتومتري و سیالیت() مذابانجام عملیات کنترلي روي -ذوب

عملیات تکمیلي -(گريریختهالزم روي قطعه ریخته شده )عیوب  هايکنترلانجام –روي قطعه 

سختي  آلیاژسي خواص مکانیکي برر-بررسي ساختار میکروسکوپي قطعه -جداسازي اضافات

انجام عملیات  ...سنجي، استحکام کششي و فشاري و خمشي، مقاومت به ضربه با روش چارپي 

انجام  –( بر روي قطعه ...، کونچ تمپر و نرماله مختلف )آنیل فریتي کننده، هايحرارتي

تعیین -حرارتيمتالوگرافي و مکانیکي به شرح فوق بر روي قطعه پس از عملیات  هايآزمایش

 کالس چدن فبل و بعد از عملیات حرارتي

 با چدن ساده آلیاژمقایسه خواص این 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 16 تعداد ساعت
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3 

ئي بر ساختار میکروسکوپي و خواص مکانیکي چدن خاکستري در  زا جوانه تأثیردانش: بررسي 

مختلف مثل در پاتیل، در قالب و همراه ذوب  هايروشمورد یک قطعه صنعتي )جوانه زائي به 

 م شود(انجا

 

1 8 
 مهارت:

 زیر در دو حالت جوانه زائي شده و بدون جوانه زائي هايآزمایشو انجام  گريریخته -

 زایي جوانهها قبل و بعد از مشاهده ساختار میکروسکوپي نمونه -

 زائيسختي قبل و بعد از جوانه گیرياندازه -

 زائيبررسي مقاومت به کشش قبل و بعد از جوانه -

 آن از جلوگیري هايو راه جوانه زا میرائي بررسي-

4 

و پوشش بر ساختار میکروسکوپي و خواص مکانیکي چدن  نوع قالب تأثیردانش: بررسي 

 پیچیده خاکستري و سیستم راهگاهي و تغذیه گذاري در مورد یک قطعه صنعتي

 

1 
 

8 

ت سدیم، قالب ریژه، تر، قالب خشک، قالب با چسب سیلیکاقطعه در قالب گريریختهمهارت: 

 هاقالبدادن  پوشش ،سرامیکيقالب 

 هاآزمایش -

 هاي مختلفو با پوشش هاقالببررسي ساختار میکروسکوپي در انواع  -

 هادر انواع قالب گريریختهمقایسه سختي چدن پس از  -

 مقایسه سیالیت چدن -

 هاقالبدر انواع  گريریختهپس از  -

 هاقالبت ریخته شده در انواع مقایسه کیفیت سطحي قطعا -

 هاي ریخته شده در انواع قالبانجام آزمایش گوه براي نمونه -

 

5 

 سیالیت(-انقباض-استحکام وسختي-کربن معادل بر خواص چدن )ساختار تأثیردانش: بررسي 

 

2 8 

هیپو، ) مختلف هايمعادلیک قطعه صنعتي پیچیده از چدن خاکستري با کربن  گريریختهمهارت: 

 و یوتکتیک( هیپر

 موارد زیر بررسي شود

تغذیه، ساختار میکروسکوپي، خواص  راندمان وسیالیت، سیستم راهگاهي، نوع انجماد تغذیه 

 ذوب ریزي دماي مکانیکي )سختي، استحکام، مقاومت به ضربه(،

 
6 

و طراحي  اصول محاسبه – ي داکتیلهاچدن گريریختههاي خواص ویژگي-هاچدندانش: انواع 

محاسبه -مذاب سازيآمادهاصول تهیه و -قالب گیري هايروش-سیستم راهگاهي و تغذیه گذاري

 کنترل کیفي مذاب چدن داکتیل هايروشو زمان افزودن منیزیم به مذاب  روش ها-میزان منیزم

2 12 



43 
 

یک و انجام محاسبات و طراحي سیستم راهگاهي و تغذیه گذاري براي  بردارينقشهمهارت: 

تلقیح با -تهیه ذوب-قالب گیري-مختلف تلقیح هايروشچدن داکتیل در  قطعه صنعتي پیچیده از

انجام -ذوب ریزي-کوانتومتري و سیالیت() مذابانجام عملیات کنترلي روي -مختلف هايروش

-(گريریختهالزم روي قطعه ریخته شده )عیوب  هايکنترلانجام –شات بالست روي قطعه 

بررسي خواص -بررسي ساختار میکروسکوپي قطعه -جداسازي اضافات عملیات تکمیلي

سختي سنجي، استحکام کششي و فشاري و خمشي، مقاومت به ضربه با روش  آلیاژمکانیکي 

( بر روي ...، کونچ تمپر و نرماله مختلف )آنیل فریتي کننده، هايحرارتيانجام عملیات  ...چارپي 

في و مکانیکي به شرح فوق بر روي قطعه پس از عملیات متالوگرا هايآزمایشانجام  –قطعه 

 تعیین کالس چدن فبل و بعد از عملیات حرارتي-حرارتي

7 

 ، سیالیت،گريریختهدماي ذوب، دماي  عناصر آلیاژي بر خواص چدن داکتیل تأثیردانش: بررسي 

 عملیات حرارتي، کاربرد دماهاي ومکانیکي، ساختار میکروسکوپي، نوع  خواص

2 12 

و انجام محاسبات و طراحي سیستم راهگاهي و تغذیه گذاري براي یک  بردارينقشهمهارت: 

درصد نیکل و حداکثر یک  2مثالً حاوي حداکثر ) آلیاژيچدن داکتیل  قطعه صنعتي پیچیده از

کوانتومتري و ) مذابانجام عملیات کنترلي روي -تهیه ذوب-قالب گیري-درصد مولیبدن(

الزم روي قطعه ریخته  هايکنترلانجام –انجام شات بالست روي قطعه -یزيذوب ر-سیالیت(

بررسي ساختار میکروسکوپي  -عملیات تکمیلي جداسازي اضافات-(گريریختهشده )عیوب 

سختي سنجي، استحکام کششي و فشاري و خمشي، مقاومت  آلیاژبررسي خواص مکانیکي -قطعه

، کونچ نرماله مختلف )آنیل فریتي کننده، هايحرارتيانجام عملیات  ...به ضربه با روش چارپي 

متالوگرافي و مکانیکي به شرح فوق بر روي قطعه  هايآزمایشانجام  –( بر روي قطعه ...تمپر و 

 تعیین کالس چدن فبل و بعد از عملیات حرارتي-پس از عملیات حرارتي

 با چدن داکتیل ساده آلیاژمقایسه خواص این 

8 

 ي سفید و چدن مالیبلهاچدندانش: 

عملیتات حرارتتي  -عناصتر آلیتاژي  تتأثیر - گريریختتهعملیات  -مشخصات عمومي و کاربرد 

 ي سفید و مالیبلهاچدنکاربرد  -مالیبل کردن 

2 12 

و انجام محاسبات و طراحي سیستم راهگاهي و تغذیه گذاري براي یک  بردارينقشهمهارت: 

انجام -تهیه ذوب-قالب گیري-تهیه چدن مالیبل منظوربه چدن سفید قطعه صنعتي پیچیده از

انجام شات بالست روي قطعه -ذوب ریزي-کوانتومتري و سیالیت() مذابعملیات کنترلي روي 

عملیات تکمیلي جداسازي -(گريریختهالزم روي قطعه ریخته شده )عیوب  هايکنترلانجام –

سختي سنجي،  آلیاژص مکانیکي بررسي خوا-بررسي ساختار میکروسکوپي قطعه -اضافات

مختلف  هايحرارتيانجام عملیات  ...فشاري و خمشي، مقاومت به ضربه با روش چارپي 

 هايآزمایشانجام  –( بر روي قطعه ...و مغز سفید و سیاه مغزي مالیبل هاچدنتهیه  منظوربه)

 یین کالس چدنتع-متالوگرافي و مکانیکي به شرح فوق بر روي قطعه پس از عملیات حرارتي

 

9 

 ي سفید آلیاژيهاچدندانش: 

شتتیمیائي و نقتتش عناصتتر مختلتتف بتتر ختتواص هتتر چتتدن، ستتاختار  ترکیتتب انتتواع و کتتاربرد،

نیکتل ) ي مقاوم به ستایشهاچدن -ي سفید آلیاژي هاچدنمیکروسکوپي، عملیات حرارتي انواع 

2 12 
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 غیتري هاچتدن -ارت ي مقتاوم بته حترهاچدن-ي مقاوم به خوردگي هاچدن -پر کرم( -سخت

 مغناطیسي

و انجام محاسبات ذوب و طراحي سیستم راهگاهي و تغذیه گذاري براي  بردارينقشهمهارت: 

زره آسیاب و یا  مثل( چدن سفید آلیاژي )پرکرم و یا نیکل سخت یک قطعه صنعتي پیچیده از

انتومتري و کو) مذابانجام عملیات کنترلي روي -تهیه ذوب-قالب گیري-چکش آسیاب

الزم روي قطعه ریخته  هايکنترلانجام –انجام شات بالست روي قطعه -ذوب ریزي-سیالیت(

بررسي ساختار میکروسکوپي  -عملیات تکمیلي جداسازي اضافات-(گريریختهشده )عیوب 

سختي سنجي، استحکام کششي و فشاري و خمشي، مقاومت  آلیاژبررسي خواص مکانیکي -قطعه

 –مختلف )آنیل، کونچ تمپر( بر روي قطعه  هايحرارتيانجام عملیات  ...چارپي  به ضربه با روش

-متالوگرافي و مکانیکي به شرح فوق بر روي قطعه پس از عملیات حرارتي هايآزمایشانجام 

 انجام تست سایش بر روي قطعه

 

 

 االمکان در استان(بازدید از یک مرکز صنعتي مرتبط با درس )حتي

و شده درباز دید عالوه بر ساعات ذکرشده در سرفصل بوده و شرکت درباز دید ساعات صرف 

 .دهدميگزارش به استاد حداقل دو نمره پایاني را به خود اختصاص  ارائه

  

 96 16 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب
 موردنیاز هايطراحيانجام قطعات چدني و  گريریختهوانائي ت

 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي) ع درسيمنب -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نوان منبعع
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-دکتر امیر عابدي

 مهندس وحید مهدوي
 

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجائي
1388 

قطعات  گريریختهدر  تغذیه گذاري

 ديفوال
 1384 انتشارات آزاده  رئوف پرورش
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 

 

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

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

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

 سنجي و...

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (.موردي و
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 قطعات فوالدي گريریختهدرس  -3-11
 تخصصينوع درس: 

 ریخته گري قطعات چدني: نیازپیش

 -هم نیاز:

ي فوالدها را آموخته و سپس و عملیات حرارت گريریختههدف کلي درس: اصول 

 مربوطه را انجام دهد. هايآزمایشو  گريریخته

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 فوالدها بنديدستهو  بر مشخصاتمروري  :شدان

 مشخصات عمومي و کاربرد فوالدهاي ریختگي

 فوالدهاي ریختگي بنديدسته

 ذوب فوالدهاي ساده کربني

 ذوب هايکوره بنديدسته

 هاشارژ و مزایا و محدودیت نحوه( القائي )انواع ازنظر فرکانس و جداره و... هايکوره

 هاو محدودیت مزایا( احل و نحوه شارژکوره قوس الکتریکي )نوع مر

 زدائيو اکسیژن اکسیژن عملیات کیفي مذاب فوالدهاي ساده کربني، گاززدائي،

 ،ايماسته هتايدر قالب گريریخته) فوالدها گريریختهتولید قطعات در  هايروشمروري بر 

 (و سرامیکيفلزي 

قالب در  کردنخشکروش مثل ضروریات در هر ) هاقالبمشخصات مواد قالب و ماهیچه در 

 (...ماسه ترو

 مشخصات پوشش قالب

 سیستم راهگاه و تغذیه در فوالدها

 ترمیم مثل جوشکاري( -عملیات تکمیلي )جدا کردن اضافات

 انواع عملیات حرارتي بر روي فوالدهاي ساده کربني

11 42 

تغذیه گذاري براي  و انجام محاسبات شارژ و طراحي سیستم راهگاهي و بردارينقشه مهارت:

تهیه -قالب گیري-، پرکربنکربنمیان، کربنکمفوالدهاي ساده  سه قطعه صنعتي پیچیده از

انجام عملیات -سرباره گیري و اکسیژن زدائي ذوبذوب و انجام عملیات کیفي بر روي 

–انجام شات بالست روي قطعه -ذوب ریزي-کوانتومتري و سیالیت() مذابکنترلي روي 

عملیات تکمیلي جداسازي -(گريریختهالزم روي قطعه ریخته شده )عیوب  هايلکنترانجام 

سختي سنجي،  آلیاژبررسي خواص مکانیکي -بررسي ساختار میکروسکوپي قطعه -اضافات

انجام عملیات  ...استحکام کششي و فشاري و خمشي، مقاومت به ضربه با روش چارپي 

 هايآزمایشانجام  –( بر روي قطعه ...ر و ، کونچ تمپنرماله مختلف )آنیل، هايحرارتي

 -متالوگرافي و مکانیکي به شرح فوق بر روي قطعه پس از عملیات حرارتي

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 16 تعداد ساعت
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2 

ذوب )القتائي و  هتايکوره-محاستبه شتارژ-آلیتاژي کربنمیتانفوالد  گريریختهدانش: اصول 

-ت کیفي مذابعملیا-نحوه افزودن عناصر آلیاژي-عملیات تهیه ذوب-ها(قوسي و مقایسه آن

 دماي مناسب ذوب

-ترقالب در ماسه کردنخشک-پوشش-گیري )ماسه مصنوعي(نوع ماده قالب-گیريقالب

استفاده از مواد گرمازا -کرمیتي( ماسه ومبرد گذاري )فلزي -تغذیه گذاريسیستم راهگاهي و 

 )سالکس( ساز سربارهدر جداره و روي تغذیه و 

 ام محاسبات شارژ و طراحي سیستم راهگاهي و تغذیه گذاري برايو انج بردارينقشه مهارت: 18 2

تهیته ذوب و -قالب گیري-(127225مثل فوالد ) آلیاژي کربنمیانفوالد  قطعه صنعتي پیچیده از

انجام عملیتات کنترلتي روي -سرباره گیري و اکسیژن زدائي ذوبانجام عملیات کیفي بر روي 

 هتايکنترلانجام –انجام شات بالست روي قطعه -ذوب ریزي-کوانتومتري و سیالیت() مذاب

بررسي  -عملیات تکمیلي جداسازي اضافات-(گريریختهالزم روي قطعه ریخته شده )عیوب 

قبل و  آلیاژمشاهده ساختار -آنیل کردن قطعه–آنالیزشیمیائي قطعه -ساختار میکروسکوپي قطعه

 بعد از آنیل

3 

ذوب )القتائي و  هايکوره-محاسبه شارژ-آستنیتي زنزنگ ن فوالدهاي گريریختهدانش: اصول 

-عملیات کیفي مذاب-نحوه افزودن عناصر آلیاژي-عملیات تهیه ذوب-ها(قوسي و مقایسه آن

سیستتم راهگتاهي و -گیري )ماسته مصتنوعي( نوع ماده قالب-گیريقالب-دماي مناسب ذوب

 )سالکس( ساز سربارهو  استفاده از مواد گرمازا در جداره و روي تغذیه -تغذیه گذاري
 و انجام محاسبات شارژ و طراحي سیستم راهگاهي و تغذیه گذاري براي بردارينقشه مهارت: 18 2

تهیته ذوب -قالب گیتري-(124311مثل فوالد ) آستنیتي فوالد زنگ نزن قطعه صنعتي پیچیده از

ملیتات کنترلتي انجتام ع-سرباره گیري و اکستیژن زدائتي ذوبو انجام عملیات کیفي بر روي 

انجتام –انجتام شتات بالستت روي قطعته -ذوب ریتزي-کوانتومتري و سیالیت() مذابروي 

عملیتات تکمیلتي جداستازي -(گريریختتهالزم روي قطعه ریختته شتده )عیتوب  هايکنترل

 قطعه شیمیائي آنالیز- -اضافات

4 

وب )القتائي و ذ هتايکوره-محاستبه شتارژ-فوالد منگنتزي آستتنیتي گريریختهدانش: اصول 

-نحتوه افتزودن عناصتر آلیتاژي-عملیات تهیه ذوب-نوع جداره کوره-ها(قوسي و مقایسه آن

-گیري )ماسه مصنوعي( نوع ماده قالب-گیريقالب-دماي مناسب ذوب -عملیات کیفي مذاب

 ستربارهاستفاده از مواد گرمازا در جتداره و روي تغذیته و - تغذیه گذاريسیستم راهگاهي و 

 محدوده مناسب سختي بعد از عملیات حرارتي-عملیات حرارتي این فوالد ها-کس()سال ساز

 و انجام محاسبات شارژ و طراحي سیستم راهگاهي و تغذیه گذاري براي بردارينقشه مهارت: 18 2

تهیته ذوب و -قالب گیتري-)مثل فوالد هادفیلد( آستنیتي فوالد منگنزي قطعه صنعتي پیچیده از

انجام عملیتات کنترلتي روي -سرباره گیري و اکسیژن زدائي ذوبیفي بر روي انجام عملیات ک

 هتايکنترلانجام –انجام شات بالست روي قطعه -ذوب ریزي-کوانتومتري و سیالیت() مذاب

- -عملیتات تکمیلتي جداستازي اضتافات-(گريریختتهالزم روي قطعه ریخته شده )عیتوب 

 سختي سنجي-قطعهانجام عملیات حرارتي  -آنالیزشیمیائي قطعه

5 

 االمکان در استان(بازدید از یک مرکز صنعتي مرتبط با درس )حتي

ساعات صرف شده درباز دید عالوه بر ساعات ذکرشده در سرفصل بوده و شرکت درباز دیتد 

 .دهدميگزارش به استاد حداقل دو نمره پایاني را به خود اختصاص  و ارائه

-  
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 96 16 جمع

 و تخصصي مورد انتظار وميعم هايمهارت -ب
 موردنیاز هايطراحيانجام قطعات فوالدي و چدن داکتیل و  گريریختهوانائي ت

 

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

ASM Handbook 

ed.vol15&vol1   ASM 1992 میالدي 

 آلیاژهاي آهني گريریخته
-کتر امیر عابديد

 مهندس وحید مهدوي
 

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجائي
1388 

قطعات  گريریختهدر  تغذیه گذاري

 فوالدي
 1384 انتشارات آزاده  رئوف پرورش

 

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

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 ستانداردهاي معتبر فضاي آموزشيدر بخش نظري: طبق ا

القائي، زمیني و دوار و کوانتومتر جهت تعیین و  هايکورهگیري و کارگاه با فضاي مناسب و تجهیزات مورد لزوم قالب در بخش عملي:

 -عدد 1تاد صندلي اس -عدد 31صندلي دانشجویي -مترمربع 54کالس با مساحت  و لوازم و امکانات الزم سایر وتنظیم ترکیب شیمیائي 

 ساعت دیواري -آویزرخت - -رایانه -ویدئو پروژکتور  -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد 

 

( رفع عیب و...(-یابيعیب) آزمون شناسایي -تب، عملکرديآزمون ک حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

 هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

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

 و...

 امتحان عملي پایاني و امتحان کتبي –عملکردي در طول نیمسال 

 

 

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

 الیاژهاي آهني. گريریختهدکترا، کارشناسي ارشد یا کارشناسي متالورژي باتجربه عملي و آموزشي در 

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

 (.موردي و

 .شودمياجرا  زمانهمتوسط یک استاد و  لزوماًو مهارت دانش  بخش :نکته مهم

و به دانشجویان  نمایدميدر ابتدا هر جلسه، مدرس موضوع جلسه را بیان نموده و اهداف یادگیري دانشجویان از همان جلسه را بیان 

هاي الزم و ارائه بهترین نشجویان راهنمایيدهد. در انتهاي هر موضوع ضمن ارزیابي کار عملي داالزم را براي کار عملي مي هايراهنمایي

 نفر به ازاي هر استاد در نظر گرفته شود. 12شود. در اجراي سرفصل در بخش عملي ظرفیت کالس روش انجام مي

 .باشدميدر این درس نیاز به یک جلسه بازدید خارج از دانشکده 
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 1 يآهنآلیاژهاي غیر  گريریختهدرس  -3-12
 تخصصي نوع درس:

 و آزمایشگاه : متالورژي فیزیکينیازپیش

 :نیاز هم

 باکیفیتو بتواند قطعات صنعتي از این آلیاژها را  داشته را شدهمطرحآلیاژهاي  گريریختههدف کلي درس: توانایي تشریح اصول 

 کند. گريریخته لقبوقابل

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 دانش: آلومینیم

دمتاي مناستب -گريریختته-مشخصات شتیمیائي –مشخصات مکانیکي  -فیزیکي مشخصات-

 -ومینیمهاي سیستم راهگتاهي در آلیاژهتاي آلتویژگي -سیستم راهگاهي و تغذیه  -ذوب ریزي

 هاي چند نوع کوره مهم ذوبویژگي -ذوب  هايکورهبندي تقسیم -کورهاي ذوب آلومینیم

انتخاب کرده و انجام  را( مختلف هايضخامتداراي ) پیچیدهیک قطعه صنعتي  مهارت: 16 4

 مختلفقطعه از آلومینیم خالص در دماهاي  گريریخته-آن  گريریختهمحاسبات الزم را جهت 

متالوگرافي - هامذاب بر رويانجام تست سیالیت  –( گرادسانتيدرجه  911، 731، 681)

 مقایسه قطعات–قطعات  هاينمونهماکروسکوپي بر روي 

 و در آزمایشگاه مکانیکي استفاده شود. شدهتهیهاین قطعات نمونه کشش  از نکته:

2 

-فالکس پوششي-زائيجوانه -زدایيو آخال  هاآخال -گازها و گاززدائي -عملیات کیفي :دانش

قالتب و  هتايروش -آلومینیتوم گريریختتهمواد قالب در  -تولید قطعات فنّاوري -فیلتر گذاري

 Al-Cu آلیاژهاي گريریختهبررسي -Al-Cu آلیاژي سیستم بررسي -سازيماهیچه

ام انتخاب کرده و انج را( مختلف هايضخامتداراي ) پیچیدهیک قطعه صنعتي  مهارت: 12 3

انجام تست - زدایيانجام آخال  –Al-425Cu آلیاژآن از  گريریختهمحاسبات الزم را جهت 

انجام –قطعات  هاينمونهمتالوگرافي ماکروسکوپي بر روي - هامذاب بر رويسیالیت 

 مقایسه قطعات-کشش، ضربه و سختي بر روي قطعات  هايآزمودن

 

3 

-جوانته- جوانه زاهاي زائي با استفاده از قرصجوانه- Si – Alاصالح ساختار آلیاژهاي  :دانش

هتا بتا استتفاده از دانته کردن ریز-)تیتانیوم، زیرکنیم و ...( جوانه زازدائي با استفاده از سایر مواد 

 سدکردنسرعت 
انتختاب کترده و انجتام  را( مختلتف هايضتخامتداراي ) پیچیتدهیک قطعته صتنعتي  مهارت: 12 3

انجتام تستت -انجام عملیات اصالح  – Si – Al آلیاژآن از  گريریختههت محاسبات الزم را ج

انجتتام –قطعتتات  هاينمونتتهمتتتالوگرافي ماکروستتکوپي بتتر روي - هامتتذاب بتتر رويستتیالیت 

 مقایسه قطعات-کشش، ضربه و سختي بر روي قطعات  هايآزمودن

4 
، عملیات حرارتتي، گريختهری سیستم آلیاژي، اصول ازنظر Al-Cu-Mg-Si آلیاژ بررسي دانش

 کاربرد ، شیمیائي(،یکيمکان ساختار میکروسکوپي، خواص )فیزیکي،
2 8 

 عملي نظري 

 1 1 واحد تعداد
 64 16 تعداد ساعت
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 هايضخامتداراي ) پیچیدهیک قطعه صنعتي  گريریختهمهارت: انجام محاسبات الزم را جهت 

کنترلي بتر روي  هايتستانجام -هامذاب بر رويانجام تست سیالیت -–از دورآلومین (مختلف

 هايتستتانجتام  – ستختي پیترانجتام عملیتات -قطعته گريریخته-(NDTکوانتومتري،) قطعه

 مقایسه قطعات-متالوگرافي و مکانیکي قبل و بعد از عملیات حرارتي 

5 

، عملیتات حرارتتي، گريریختته سیستم آلیتاژي، اصتول ازنظر Mgپایه  آلیاژهاي بررسي دانش:

 کاربرد ، شیمیائي(،يیکمکان ساختار میکروسکوپي، خواص )فیزیکي،

 هايضخامتداراي ) پیچیدهیک قطعه صنعتي  گريریختهمهارت: انجام محاسبات الزم را جهت  8 2

تستت  انجتام( ...، فالکس پوششتي و آلیاژسازيتهیه مذاب )شامل -منیزیم آلیاژاز یک  (مختلف

 انیکيمتالوگرافي و مک هايتستانجام  –قطعه گريریخته-هامذاب بر رويسیالیت 

6 

، عملیتات حرارتتي، گريریختته سیستتم آلیتاژي، اصتول ازنظر Znپایه  آلیاژهاي بررسي دانش:

 کاربرد ، شیمیائي(،یکيمکان ساختار میکروسکوپي، خواص )فیزیکي،

 هايضخامتداراي ) پیچیدهیک قطعه صنعتي  گريریختهمهارت: انجام محاسبات الزم را جهت  8 2

، فالکتس آلیاژستازيتهیته متذاب )شتامل - زامتاک( هتايیکي از گریتد ) آلیاژاز یک  (مختلف

 هايتستتانجتام  –قطعته گريریختته-هامتذاب بتر رويتستت ستیالیت  انجتام( ...پوششي و 

 2 مکانیکيمتالوگرافي و 

7 

 االمکان در استان(صنعتي مرتبط با درس )حتي مرکزبازدید از یک 

و عات ذکرشده در سرفصل بوده و شرکت درباز دیتد ساعات صرف شده درباز دید عالوه بر سا

 .دهدميگزارش به استاد حداقل دو نمره پایاني را به خود اختصاص  ارائه

- - 

 64 16 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب
 موردنیاز هايطراحيانجام قطعات آلومینیومي و  گريریختهیي وانات

 

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

  جالل حجازي آلیاژهاي غیر آهني گريریخته
انتشارات جامعه 

 گران ایرانریخته
1361 

ASM Handbook 

ed.vol15&vol2   ASM 1992 میالدي 

 1385 آزاده  اردشیر طهماسبي آلومینیم
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(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس) آموزشياستانداردهاي  –د   

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

وایت  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي -مترمربع 54کالس با مساحت در بخش نظري: 

 دیواريساعت  -آویزرخت - -رایانه -ویدئو پروژکتور  -متر 4متر و طول  5/1برد با عرض 

القائي، زمیني و کوانتومتر جهت تعیین  هايکورهگیري و در بخش عملي: کارگاه با فضاي مناسب و تجهیزات مورد لزوم قالب

 و تنظیم ترکیب شیمیائي و سایر لوازم و امکانات الزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (.مطالعه موردي و

نماید و به در ابتدا هر جلسه مدرس موضوع جلسه را بیان نموده و اهداف یادگیري دانشجویان از همان جلسه را بیان مي

دهد. در انتهاي هر موضوع، ضمن ارزیابي کار عملي دانشجویان، هاي الزم را براي کار عملي را ميدانشجویان راهنمایي

 شود.هاي الزم و ارائه بهترین روش انجام ميایيراهنم

 نفر به ازاي هر استاد در نظر گرفته شود. 12در اجراي سرفصل در بخش عملي ظرفیت کالس 

 باشد.در این درس نیاز به یک جلسه بازدید خارج از دانشکده مي

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

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

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

 ي و...تحقیقات، خود سنج

 عملکردي در طول نیمسال، امتحان عملي پایاني و امتحان کتبي.

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

 آلیاژهاي غیر آهني گريریختهدکترا، کارشناسي ارشد یا کارشناس متالورژي باتجربه عملي و آموزشي در 
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 2آلیاژهاي غیر آهني  گريریختهدرس  -3-13
 تخصصي نوع درس:

 1آلیاژهاي غیر آهني  گريریخته: نیازپیش

 :نیاز هم

و  هاآنمس، روي، سرب و آلیاژهاي  گريریختههدف کلي درس: آشنایي و توانایي تشریح 

 .گريریختهانجام عملیات 

 وس مطالبسرفصل آموزشي و رئ -الف

 رئوس محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 دانش: مس

دماي مناسب ذوب -گريریخته-مشخصات شیمیائي –مشخصات مکانیکي  -فیزیکي مشخصات

کورهاي  -هاي سیستم راهگاهي در آلیاژهاي مسویژگي -سیستم راهگاهي و تغذیه  -ریزي

 ذوب آلیاژهاي هايکوره هايژگيویبندي و تقسیم -ذوب مس و آلیاژهاي آن
انتخاب کرده و انجام  را( مختلف هايضخامتداراي ) پیچیدهیک قطعه صنعتي  مهارت: 12 2

قطعه از مس خالص بدون انجام عملیات  گريریخته-آن  گريریختهمحاسبات الزم را جهت 

انجام – هاابمذ بر رويتست سیالیت -کیفي بر روي ذوب و با عملیات کیفي بر روي مذاب 

 مقایسه نتایج دو نوع ذوب –قطعه  مکانیکي و متالوگرافي میکروسکوپي بر روي نمونه هايتست

 

2 

، عملیات حرارتي، گريریخته سیستم آلیاژي، اصول ازنظر Cu-Zn آلیاژهاي بررسي دانش:

 کاربرد ، شیمیائي(،یکيمکان ساختار میکروسکوپي، خواص )فیزیکي،

2 12 
 هايضخامتداراي ) پیچیدهیک قطعه صنعتي  گريریختهجهت  جام محاسبات الزممهارت: ان

انجام تست -–دوفازياز هرکدام از آلیاژهاي برنج قرمز، برنج زرد تک فاز و برنج  (مختلف

 گريریخته-(NDTکوانتومتري،) قطعهکنترلي بر روي  هايتستانجام -هامذاب بر رويسیالیت 

 مقایسه قطعات-وگرافي و مکانیکي متال هايتستانجام  –قطعه

3 

، عملیات حرارتي، گريریخته سیستم آلیاژي، اصول ازنظر Cu-Sn آلیاژهاي بررسي دانش:

 کاربرد ، شیمیائي(،یکيمکان ساختار میکروسکوپي، خواص )فیزیکي،

2 11 
 يهاضخامتداراي ) پیچیدهیک قطعه صنعتي  گريریختهجهت  مهارت: انجام محاسبات الزم

-هامذاب بر رويانجام تست سیالیت -–Cu-12Snو  Cu-7Sn آلیاژهاياز هرکدام از  (مختلف

 ايماسهقطعه در دو قالب  گريریخته-(NDTکوانتومتري،) قطعهکنترلي بر روي  هايتستانجام 

-متالوگرافي و مکانیکي  هايتستانجام عملیات آنیل بر روي یکي از قطعات انجام  –و فلزي 

 تایجمقایسه ن

4 

، عملیات حرارتي، گريریخته سیستم آلیاژي، اصول ازنظر Cu-Al آلیاژهاي بررسي دانش:

نظیر ) آلیاژيبررسي عناصر -کاربرد ، شیمیائي(،یکيمکان ساختار میکروسکوپي، خواص )فیزیکي،

Fe ،Mn ،Ni  و...) 

2 11 

 عملي نظري 

 1 1 احدتعداد و
 64 16 تعداد ساعت
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 هايضخامتداراي ) هپیچیدیک قطعه صنعتي  گريریختهجهت  مهارت: انجام محاسبات الزم

 هايتستانجام -هامذاب بر رويانجام تست سیالیت -–Cu-11Al-3Fe-1Mn آلیاژاز  (مختلف

انجام  –و فلزي  ايماسهقطعه در دو قالب  گريریخته-(NDTکوانتومتري،) قطعهکنترلي بر روي 

ز عملیات متالوگرافي و مکانیکي قبل و بعد ا هايتستانجام  -قطعه بر روي عملیات حرارتي

 مقایسه نتایج-حرارتي 

5 

، عملیات حرارتي، گريریخته سیستم آلیاژي، اصول ازنظر Cu-Mn آلیاژهاي بررسي دانش:

نظیر ) آلیاژيبررسي عناصر -کاربرد ، شیمیائي(،یکيمکان ساختار میکروسکوپي، خواص )فیزیکي،

Fe  و...) 

 هايضخامتداراي ) پیچیدهقطعه صنعتي  یک گريریختهجهت  انجام محاسبات الزم :مهارت 11 2

 هايتستانجام -هامذاب بر رويانجام تست سیالیت -–Cu-5Mn-123Fe آلیاژاز  (مختلف

انجام  –و فلزي  ايماسهقطعه در دو قالب  گريریخته-(NDTکوانتومتري،) قطعهکنترلي بر روي 

کي قبل و بعد از عملیات متالوگرافي و مکانی هايتستانجام  -قطعه بر روي عملیات حرارتي

 مقایسه نتایج-حرارتي 

6 

، عملیات حرارتي، ساختار گريریخته سیستم آلیاژي، اصول ازنظر Cu-Si آلیاژهاي بررسي دانش:

و  Feنظیر ) آلیاژيبررسي عناصر -کاربرد ، شیمیائي(،یکيمکان میکروسکوپي، خواص )فیزیکي،

...) 

 هايضخامتداراي ) پیچیدهیک قطعه صنعتي  گريریختهت جه رت: انجام محاسبات الزمامه 11 2

کنترلي  هايتستانجام -هامذاب بر رويانجام تست سیالیت -–Cu-5Si-122Fe آلیاژاز  (مختلف

متالوگرافي و مکانیکي قبل  هايتستانجام  -قطعه  گريریخته-(NDTکوانتومتري،) قطعهبر روي 

 مقایسه نتایج-و بعد از عملیات حرارتي 

7 

، ساختار گريریختهسیستم آلیاژي، اصول  ازنظر Cu-5Sn-5Zn-5Pb آلیاژهاي بررسي دانش:

 کاربرد ، شیمیائي(،یکيمکان میکروسکوپي، خواص )فیزیکي،

2 11 
 هايضخامتداراي  پیچیدهیک قطعه صنعتي  گريریختهجهت  مهارت: انجام محاسبات الزم

 قطعهکنترلي بر روي  هايتستانجام -مذاب بر رويانجام تست سیالیت -فوق  آلیاژمختلف از 

متالوگرافي و  هايتستانجام  -و فلزي ايماسهقطعه در دو قالب  گريریخته-(NDTکوانتومتري،)

 مقایسه نتایج-مکانیکي بر روي قطعات 

8 

ر ، ساختاگريریخته سیستم آلیاژي، اصول ازنظر پایه قلع و سرب() یتباب آلیاژهاي بررسي دانش:

 بررسي عناصر آلیاژي-کاربرد ، شیمیائي(،یکيمکان میکروسکوپي، خواص )فیزیکي،

 هايضخامتداراي ) پیچیدهیک قطعه صنعتي  گريریختهجهت  مهارت: انجام محاسبات الزم 11 2

قالب  قطعه در گريریخته -هامذاب بر رويانجام تست سیالیت -–بابیت آلیاژ از یک (مختلف

 متالوگرافي و مکانیکي بر روي قطعات هايتستانجام –یاتاقان فلزي وبر روي  ايماسه

9 

 االمکان در استان(بازدید از یک مرکز صنعتي مرتبط با درس )حتي

و ساعات صرف شده درباز دید عالوه بر ساعات ذکرشده در سرفصل بوده و شرکت درباز دید 

 .دهدميد اختصاص گزارش به استاد حداقل دو نمره پایاني را به خو ارائه

- - 

 64 16 جمع
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 مورد انتظار و تخصصي عموميمهارت هاي  -ب
 موردنیاز هايطراحيانجام قطعات آلیاژهاي مسي و سایر آلیاژهاي و  گريریختهوانائي ت

 

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

  جالل حجازي یاژهاي غیر آهنيآل گريریخته
انتشارات جامعه ریخته گران 

 ایران
1361 

ASM Handbook 

9ed.vol.15&vol.2 
  ASM 1992 

 میالدي
Copper and Copper Alloys 

Edited byJ. R. 

DavisDavis & 

Associates 
 ASM 2111 

 

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

 ت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساح -

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي -مترمربع 54کالس با مساحت  در بخش نظري و

زات در بخش عملي: کارگاه با فضاي مناسب و تجهی ساعت دیواري -آویزرخت - -رایانه -ویدئو پروژکتور  -متر 4متر و طول  5/1

 لوازم و امکانات الزم و سایرالقائي، زمیني و کوانتومتر جهت تعیین و تنظیم ترکیب شیمیائي  هايکورهگیري و مورد لزوم قالب

 

 

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

 آلیاژهاي غیر آهني گريریختهدکترا، کارشناسي ارشد یا کارشناس متالورژي باتجربه عملي و آموزشي در 

 
 

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

 (.موردي و

نماید و به دانشجویان جلسه مدرس موضوع جلسه را بیان نموده و اهداف یادگیري دانشجویان از همان جلسه را بیان مي در ابتداي هر

الزم و ارائه  هايراهنمایيدهد. در انتهاي هر موضوع، ضمن ارزیابي کار عملي دانشجویان هاي الزم را براي کار عملي ميراهنمایي

در این . شود گرفته نظر در استاد هر ازاي به نفر 12 کالس ظرفیت عملي بخش در سرفصل جرايا شود. دربهترین روش انجام مي

 باشد.درس نیاز به یک جلسه بازدید خارج از دانشکده مي

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

 (و...(

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهر محیطکار دنجام ا

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 امتحان کتبيامتحان عملي پایاني و –عملکردي در طول نیمسال
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 الب به کمک رایانهاصول طرح و ترسیم مدل و قدرس  -3-14
 تخصصي نوع درس:

 -:نیازپیش

 -:نیاز هم

 افزارهاي مربوطه.در نرم گريریختهسازي و هاي مدلنقشه و ترسیم ماهیچه گذاريهدف کلي درس: توانائي طراحي و ترسیم قالب و 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر
 زمان یادگیري

 عملي نظري

1 

 گريریختهو صنعت  فنّاوريیین نقش رایانه در دانش: تب

، Solid Worksو طراحي مدل و قالب ازجمله  کشينقشهجهت  CADافزارهاي معرفي نرم

CATIA  وAuto CAD Mechanical ... و 

و معرفي  Solid Worksافزار سیستم رایانه براي نصب نرم هايقابلیتمعرفي مشخصات و 

 مختلف آن هايمحیط

 اجراي فرمان هايروشهاي کاري و اندازي و معرفي انواع محیطهارت: راهم 15 5

، تعمیر و باز کردنسازي، ها با پسوندهاي مختلف )شناسایي، ایجاد، ذخیرهمدیریت انواع فایل

 هاي ترسیمي مطابق با استانداردهاي مختلف....(، بررسي و اعمال فایل

(، 2DSketchن به بخش ترسیم دو بعدي )، چگونگي وارد شدPart Designمعرفي محیط 

-گذاري و قید گذاري ترسیمهها، اندازههاي ترسیمي، دستورات ویرایشي ترسیماجراي فرمان

 ها.

2 

دانش: مروري بر تبدیل نقشه مکانیکي به نقشه مدل سازي، شناخت کامل عالیم و 

 ، شیب، انقباض و اضافه تراشاستانداردها

3 14 

هاي هاي ایجاد کننده قطعات صلب، بررسي گزینهدل سه بعدي، معرفي فرمانمهارت: ایجاد م

، ایجاد مدل سه بعدي قطعات مکانیکي و Extrude/ Cut ،Revolve/Cut Revolveمختلف 

 .گريریختهساده  هايمدلانواع 

، اجراي گريریخته هايمدلسه بعدي قطعات و تعبیه شیب و انقباض  هايمدلویرایش 

، ایجاد صفحات ترسیم Draft ،Fillet ،Chamfer،Mirror ،Circular Patternدستورات 

(Plane( و مدیریت آن، ایجاد محور )Axis.) 

3 

 دانش: شناخت انواع ماهیچه و جعبه ماهیچه ها

1 4 

و عبور حجم از سطح مقطع  (Sweepسازي با استفاده از پیمودن مسیر )مهارت: مدل

سه راهي با قطرهاي داخلي و خارجي  هايمدلطراحي و به کمک آن  (Loftمشخص )

خور ماهیچه هايمدلسازي انواع مدل هاي ساده.یکسان و متفاوت و طراحي جعبه ماهیچه

 ساده، افقي وعمودي.

4 
 مدل زانوئيهاي سه بعدي و شناخت دانش: شناخت عناصر هندسي و منحني

1 6 
، ایجاد منحني با استفاده از Helix/Spiralهاي منحني مارپیچ مهارت: اجراي فرمان

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 64 16 تعداد ساعت
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Composite Curve  وProjected Curve زانوئي و منحني شکل بر  هايمدل، طراحي انواع

 روي صفحه مدل.

5 

 خشتي و مروري بر مدل با قطعه آزاد هايقالبدانش: شناخت 

1 6 
وارد  ،Solid Bodiesمهارت: طراحي و مدیریت بدنه، شناسایي نکات مربوط به استفاده از 

 Combineهاي فرمان (، بررسي عملیاتSplit، بریدن قطعات )Partکردن یک قطعه به محیط 

 و به کمک آن، طراحي مدل با قطعه آزاد و طراحي مدل با قالب خشتي آن.

6 

هاي فیزیکي شامل تهیه شناسنامه، سه بعدي و اختصاص کمیت هايمدلدانش: سنجش 

غییر رنگ و پارامتر اندازه، استفاده از موارد مذکور در طراحي مدل با تعیین جنس ماده، ت

 ها.گیري آنهاي دور )بلوکي(، متحرک )برگردان(، متداخل و قالبماهیچه
2 6 

 گزینه بررسي صلب، قطعات کننده ایجاد هاي فرمان معرفي بعدي، سه مدل مهارت: ایجاد

هاي ماهیچه بعدي سه مدل ایجاد ،Extrude/ Cut، Revolve/Cut Revolve مختلف هاي

 دور )بلوکي(، متحرک )برگردان(، متداخل.

7 

 ايپروانه هايمدلو  مدل پوسته پمپدانش: شناخت 

3 13 

، چگونگي وارد کردن و حرکت دادن Assembly Design یطمهارت: مونتاژ قطعات در مح

(، گرفتن نماي انفجاري Mateقطعات داخل محیط کاري مونتاژ، مدیریت قیود سه بعدي )

( و به کمک آن. طراحي مدل و نقشه قالب گیري پوسته Eploded Viewمجموع مونتاژي )

ها و چپلت گذاري در محیط کاري مونتاژ، اي و مونتاژ کردن قالبپروانه هايمدلو  پمپ

 ها ثابت و متحرک در جعبه ماهیچه(.طراحي و مونتاژ قالب مدل پوسته پمپ )پره

، چگونگي وارد شدن به محیط نقشه دو Drawingهاي ساخت از قطعات در محیط نقشهتهیه 

ها، وارد کردن قطعه به داخل محیط کاري، انواع بعدي، ایجاد جداول و کادر، مدیریت الیه

 ها و توضیحات نقشه و به کمک آن نماگیري دو بعدي در محیطنماگیري، مدیریت اندازه

Drawing  اي.پروانه هايمدلاز مدل و قالب 

 .(و ... PDF، JPEG،drwهاي مختلف نقشه )سازي با فرمتمدیریت چاپ نقشه، ذخیره

 64 16 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب
 آن در درس پروژه و موارد مشابه. و استفاده ازمختلف  هايبخشوانائي تکرار عملي ت

 

 (فارسي و خارجي حداقل سه مورد منبع)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مولف نوان منبعع

طراحي مکانیکي با 
SolidWorks 

 1386 نشر آفرنگ  مهندس هادي جعفري

 هايمدلطراحي و ساخت 

 گريریخته

R.Roller  مهندسي عبداله ولي

 نژاد

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

 حت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمسا -

کالس با مساحت  و موردنیاز افزارهاينرم با کامپیوتري نفره، سایت 2هاي آزمایشگاهي و کارگاهي نفره و گروه 12بر اساس کالس 

ویدئو  -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 12صندلي دانشجویي -مترمربع 54

 ساعت دیواري -آویزرخت - -رایانه -پروژکتور 

 

 

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

 قطعات گريریخته ینهدرزمکار عملي  تجربه وافزارهاي مربوطه ارشد مسلط به تدریس نرم کارشناسي یادکترا 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (.موردي و

دانشجویان از همان جلسه را بیان در آموزش بخش عملي در ابتداي هر جلسه، مدرس موضوع جلسه را بیان نموده و اهداف یادگیري 

دهد. در انتهاي هر موضوع ضمن ارزیابي کار عملي دانشجویان هاي الزم را براي کار عملي ميمي نماید و به دانشجویان راهنمایي

 شود.هاي الزم و ارائه بهترین روش انجام ميراهنمایي

 .شود گرفته نظر در ستادا هر ازاي به نفر 12 کالس ظرفیت عملي بخش در سرفصل اجراي در

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

پذیر، رعایت مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارپرسش شده، تولید نمونه کار،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط( و...(

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...و گزارش فعالیت ( پوشه مجموعه کار و ارائه طرح.و اياخالق حرفه

 هاي شفاهي، آزمون کتبي و عملي.پرسش
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 ابزارینماشکارگاه درس  -3-15
 تخصصي نوع درس:

 -:نیازپیش

 -:نیاز هم

 تراشکاري و فرم دادن مکانیکي قطعات. توانایي وهاي ابزار هدف کلي درس: آشنایي با ماشین

 مطالبسرفصل آموزشي و رئوس  -الف

 رئوس محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 لنگارههاي مختلف ماشین معرفي قسمت

با  کاري ارهروش  - لنگارهاندازي ماشین ، راهکاري اره در ایمني رعایت عملي نکات

 ماشین اره

 نها، اصول تمیزکاري ماشیهاي کنترل روغن و روش کنترل میزان روغن آنمعرفي دریچه

- 5 

2 
 اصول تیز کردن ابزارهاي برشي معمولي

 کاري تیز در ایمني رعایت عملي نکات
- 3 

3 

 هاي مختلف ماشین تراشتراشکاري، معرفي عملي تراشکاري، شناخت قسمت

 اجراي عملي نکات ایمني در تراشکاري

 توانایي تنظیم سرعت برش در تراشکاري اندازي دستگاه تراش،راه

 سرعت برش در تراشکاري جدول ازاستفاده 

 مقدار پیشروي در کیفیت سطح تأثیرروش انتخاب تعداد دوران مناسب، مشاهده 

 روش انتخاب مقدار پیشروي

 ، بغل تراش، پیشاني تراش و برشتراش روهاي هاي مختلف رندهشناخت قسمت

 وسایل بستن قطعه کار در تراشکاري

 قطعات بلند تراش رو-قطعات کوتاه  تراش رو

 ، داخل تراشيزنيپخ شاني تراش، شیار تراشي، برشکاري،پی

 مخروط تراش با انحراف سوپرت

 هاکنترل روغن و روش کنترل میزان روغن آن هايدریچهمعرفي 

 ماشین تراش، تمیزکاري ماشین تراش کاريروغنسرویس و 

کار  وانعنبهمکانیکي را  هايآزمایش هاينمونه تواندميفوق مدرس  هايبخشنکته: در 

 عملي در نظر بگیرد

- 48 

4 

این فصل بخش عملي به همراه توضیحات، در محل و بر روي ) فرزکاري در حد معرفي

 (شودميدستگاه فرز توسط مدرس انجام 

 معرفي فرزکاري

 -عمودي –مختلف ماشین فرز افقي  هايقسمتشناخت -

 فرزکار در ایمني نکات-

 اندازي ماشین فرزهاراه

- 14 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 1 تعداد ساعت
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 فرزهاتیغهبرنده شناخت لبه 

 براي فرزکاري مواد مختلف فرزتیغهانتخاب 

 غلطکي فرزتیغهتشخیص -

5 

 سنگ زني، معرفي سنگ زني

 شناخت قسمت هاي مختلف ماشین سنگ کف ساب

 مشاهده تاثیرسرعت برش در سنگ زني

 استفاده ازجدول سرعت برش در سنگ زني

 پیشروي، انتخاب مقدار مناسب پیشروي انتخاب تعداد دوران مناسب سنگ، تعیین مقدار

 معرفي مشخصات سنگ سمباده

 انواع سنگ سمباده

 وسایل بستن قطعه کار در سنگ زني

 زني سنگ در ایمني رعایت عملي نکات

 سنگ زني سطوح تخت

 کنترل میزان روغن جعبه دنده ها

 سرویس و روغن کاري ماشین سنگ

- 12 

6 
بخش عملي به همراه توضیحات، در محل و  این فصل } CNCمعرفي عملي اصول کار 

 مدرس انجام مي شود توسط CNC بر روي دستگاه
- 8 

 6 - اسپارک -واتر جت  -اصول کار وایرکات معرفي عملي 7

 96 - جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب
 ارد مشابهاز آن در درس پروژه و موو استفاده مختلف درس  هايوانائي تکرار عملي بخشت

 

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

 1374 دانشگاه علم و صنعت  ابراهیم صادقیان هاي ابزارماشین

–مواد و فرآیند هاي تولید 

 جلد سوم
Taul.D.Degarmo 1385 دانشگاه فردوسي مشهد دکتر علي حائریان 

 ماشین ابزارکارگاه 

-دکتر آیدین سلیمي اصل

 -مرتضي یگانه پور

 دکتر اسماعیل صیدي

 1396 دانشگاه پیام نور 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 مرتبط يافزارهاهوشمند به همراه نرمتابلو  لیاز قب گرید يکمک آموزش لیپروژکتور، وسا دوئویبرد، و تیوا

 نیو ماش يدست ،يزیروم لیدر ،يستون لیانواع دستگاه در ،کاريتراش برداريبراده يدستگاه تراش با متعلقات و به همراه ابزارها

 موردنیاز يبا ابزارها نوارياره و لنگو دستگاه اره کاريسوراخ يبه همراه انواع ابزارها الیرادمته

 

 

 

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

 رشناس ماشین افزار باتجربه عملي کافي جهت تدریس این درس.کارشناس ارشد یا کا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) ش تدریس و ارائه درسرو -

 (.موردي و

در آموزش بخش عملي در ابتداي هر جلسه، مدرس موضوع جلسه را بیان نموده و اهداف یادگیري دانشجویان از همان جلسه را 

دهد. در انتهاي هر موضوع ضمن ارزیابي کار عملي هاي الزم را براي کار عملي مياهنمایينماید و به دانشجویان ربیان مي

 شود.هاي الزم و ارائه بهترین روش انجام ميدانشجویان راهنمایي

 باشد.در این درس نیاز به یک جلسه بازدید خارج از دانشکده مي

 .شود گرفته نظر در استاد ره ازاي به نفر 12 کالس ظرفیت عملي بخش در سرفصل اجراي در

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

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

هاي تحقیقات، خود ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه پذیر،مسئولیت)

 سنجي و...

هاي انجام کار در محیط (رفع عیب و ... -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش

پذیري، رعایت اخالق مسئولیت)هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار پرسش( هااختهسانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيشبیه

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...حرفه

 



61 
 

 کارگاه جوشکاريدرس  -3-16
تخصصينوع درس:    

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

 و گاز.جوشکاري و توانایي انجام جوشکاري قطعات فلزي به روش قوس  فنّاوريهدف کلي: تسلط بر اصول 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 5/1 - اصول جوشکاري باقوس الکتریکي معرفي عملي  1

 1 - مشاهده اثر حرارتي قوس و اثر آمپر و ولتاژ در آن 2

 5/1 - مولد نیروي الکتریکي در جوشکاري هايدستگاهمعرفي   3

 1 - ب قطر الکترود برحسب شدت جریان و ضخامت قطعه کارانتخا 4

5 
آشنائي عملي باانواع الکترودها و اثر نوع روپوش در جوشکاري و حفاظت 

 حوضچه جوش
- 1 

 5/1 - مشاهده اثر زاویه الکترود و فاصله نوک آن با قطعه کار درجوشکاري 6

 1 - کياجراي عملي حفاظت و ایمني در جوشکاري با قوس الکتری 7

 2 - سازي محل اتصالجوشکاري چند پاسه در قطعات ضخیم و آماده 8

 51/1 - هاي پسماند در جوشکاريمشاهده تغییر شکل و تنش 9

 2 - کار با دستگاه جوش برق 11

 2 - هاي فوالديایجاد قوس و حوضچه مذاب در ورق 11

 3 - جوشکاري تخت ورق فوالدي 12

 3 - د با الکترودهاي مختلف )قلیائي، روتیلي، اسیدي(جوشکاري تخت ورق فوال 13

 3 - عمودي ورق فوالدي جوشکاري افقي و 14

 2 - جوشکاري لب به لب دو ورق فوالدي 15

 3 - هاي فوالدي در حالت تختجوشکاري سپري ورق 16

 2 - جوشکاري لب به لب چند پا سه ورق ضخیم فوالدي 17

 2 - ي به وسیله جوشکاريپوشش دادن سطح ورق فوالد 18

 2 - آلومینیوم –جوشکاري قوسي  19

 2 - برشکاري به وسیله قوس الکتریکي 21

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 2 - برشکاري به وسیله دستگاه پالسما 21

22 
 کاري سخت )برنج جوش(معرفي عملي لحیم

 ها در برنج جوشسازها و اثر آنروان
- 4 

 3 - جوش برنج )لحیم سخت( دو ورق نازک فوالدي 23

 3 - جوش برنج اتصال سه پري دو ورق نازک فوالدي 24

 3 - برشکاري به وسیله اکسیژن و گاز مایع 25

 4 - (2COمحافظ ) جوشکاري با گاز هاي 26

 4 - نزنفوالدهاي زنگ-)آرگون( TIGجوشکاري  27

 4 - جوشکاري چدن 28

 2 - وسیله اکسیژن و گاز استیلن )جهت چدن(برشکاري به 29

 64 - معج

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب
 از آن در درس پروژه و موارد مشابهو استفاده مختلف درس  هايوانائي تکرار عملي بخشت

 

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

 اصول نوین جوشکاري
شیر هنر محمد سلطان بیگي ارد

 بخش
 

انشارات محمد 

 جعفري
1366 

 1383 انتشارات آزاده  دکتر امیر حسین کوکبي نکنو لوژي جوشکاري

جوشکاري با شعله گاز  فنّاوري

 )فني و حرفه اي(

 ابراهیم محمودي

 محمد ازقندي

 محمد حسین باغستاني راد

 

شرکت چاپ نشر 

کتابهاي درسي 

 ایران

1379 
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 آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( د ـ استانداردهاي

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

، دستگاه منبع قدرت GMAW، دستگاه منبع قدرت GTAW، دستگاه منبع قدرت SMAWدستگاه رکتیفایر جوشکاري 

SAWمورد نظر و لوله هايضخامتهاي فوالدي به ، ورق( ها، الکترودهاي روتیليE6113قل ،)( یایيE7118 و سلولزي )

(E6111در سایزهاي مختلف، سیم )هاي جوشER715-6 (، فالکس و 224اي )و شاخه (122اي )قرقرهE71T-1 (122) کپسول ،

CO2 و آرگون 

 

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

 (.دي ومطالعه مور

 به و نماید مي بیان را جلسه همان از دانشجویان یادگیري اهداف و نموده بیان را جلسه موضوع مدرس جلسه، هر ابتداي در

 دانشجویان عملي کار ارزیابي ضمن موضوع هر انتهاي در. دهدمي عملي کار براي را الزم هاي¬راهنمائي دانشجویان

 .شودمي انجام روش بهترین ارائه و الزم هايراهنمایي

 .باشدمي دانشکده از خارج بازدید جلسه یک به نیاز درس این در

 نفر به ازاي هر استاد در نظر گرفته شود. 12در اجراي سرفصل در بخش عملي ظرفیت کالس 

 

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

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

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

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

انجام کار در  (رفع عیب و ... -یابيعیب) آزمون شناسایي -سئله، آزمون کتبي، عملکرديهاي شفاهي، حل مپرسش درس

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهمحیط

هاي تحقیقاتي، ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)

 سنجي و ... خود

 

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

 کارشناسي ارشد وکارشناس جوشکاري مسلط به مباحث نظري جوشکاري وتوانایي انجام تمرین

 جوشکاري
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 زبان فنيدرس  -3-17
 تخصصي نوع درس:

 خارجيزبان : نیازپیش

 -:نیاز هم

 و کسب مهارت در خواندن و درک مطالب تخصصيآشنایي با کلمات، اصطالحات و متون هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 Pattern and patternmakingمدل و مدلسازي 

 مقدمه

 اصطالحات فني در صنعت مدلسازي

 در ساخت مدل مورداستفادهمواد 

 نحوه ساخت یک مدل ساده

 نحوه ساختن جعبه ماهیچه

 حفاظت و ایمني در کارگاه چوب

 تجهیزات و ابزار مدلسازي

6 - 

2 

 گريریخته

 ايهاي ماسهطبیعت قالبها و ماهیچه

 موقت هايقالبساخت 

 ايت ماهیچه ماسهنحوه ساخ

 نحوه قرار دادن ماهیچه در قالب

 (گريریخته هايکورهذوب فلزات )

 و مذاب رساني )تغذیه( قطعات و فرآیند انجماد فلز گريریخته

 تمیزکاري و بازرسي قطعات ریختگي و عیوب ریختگي

 گريریختهحفاظت و ایمني در 

11 - 

3 

 فلزات و آلیاژهاي صنعتي گريریخته

 م و آلیاژهاي آنآلومینیو

 مس و آلیاژهاي آن

 آهن و فوالد

11 - 

 - 2 عملیات حرارتي 4

 - 2 متالورژي فیزیکي و متالوگرافي 5

 - 2 متالورژي مکانیکي 6

 - 32 جمع

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 مورد انتظارو تخصصي  عمومي هايمهارت -ب

 .ترگسترده به منظور بهره از منابع علمي در متون انگلیسي تخصصيوانایي استفاده از متون ت

 

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

English for the Students of Materials 

Science: Metallurgy 
 1389 سمت  فالحي، محمد

ASM Handbook 9ed.vol11&vol1   ASM 1992 میالدي 

introduction to physical metallurgy Avner  McGraw-

Hill 
1974 

 

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

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 زبان آزمایشگاه ساعت دیواري -رایانه - پروژکتورویدئو  -همراه با متعلقات الزم -مناسبکالس با مساحت 

 

 

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

 انگلیسي زبان مدرسین، انگلیسي زبان به مسلط رشته با مرتبط متخصص مدرسین، باالتر و ارشد کارشناسي

 باشد. تخصصين مدرس داراي مدرک ارشد و باالتر متالورژي و داراي تسلط کافي به تدریس زبا ترجیحاًرشته  با آشنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (.موردي و

 ي موردي، پژوهشاي، تمرین و تکرار، ترجمه، مطالعهمباحثه

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

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

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

 سنجي و...

 وانيآزمون کتبي، پرسش شفاهي، روخ
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 مباني برق و کارگاه درس -3-18
 تخصصي نوع درس:

 1 : ریاضي عمومينیازپیش

 -:نیاز هم

 هدف کلي درس: آشنایي با مباني مهندسي برق و کاربردهاي آن در مهندسي متالورژي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا فدیر
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 هادانش: واحدها و مقیاس 

 (SIآشنایي با سیستم آحاد )

 ترتر و کوچکدهي براي ارتباط با واحدهاي بزرگآشنایي با سیستم ده

 دهي(نوشتن عدد با واحد مناسب و با استفاده از سیستم ده) نمایش مهندسي اعداد

( I, i) [، جریانC( ]Q, q) بار الکتریکيحدهاي الکتریکي شامل: ها و واتعریف کمیت

[Aولتاژ ،] (V, v[ )Vو توان ] (P. p[ )W] 

 

 

 

 

3 12 
 تابلویي( -حملقابل) گیري الکتریکياندازه هايدستگاهمهارت: کار با  

 مترتاومتر، متر، اهمآمپرمتر، ولت

 فاده در کارگاه برقشناسایي و استفاده از ابزارها و وسایل مورداست

 (فشارقويفشار ضعیف و ) انواع سیم و کابل

کاري بندي، لحیمفرم) آشنایي با چگونگي اتصاالت و نصب وسایل الکتریکي و الکترونیکي

 غیر لحیمي( هايدهندهاتصالو 

 

 

2 

 هاي الکتریکيدانش: دانش: آشنایي با ماشین

 دیل انرژيهاي الکتریکي ازنظر نوع تبآشنایي با ماشین

 آن دهندهتشکیلآشنایي با مولد ساده جریان مستقیم و اجزاي 

 طرز کار مولد جریان ساده جریان مستقیم

 آشنایي با موتور جریان مستقیم

 طرز کار موتور جریان مستقیم

 روش تغییر جهت گردش در موتور جریان مستقیم

 هاکرد آنو چگونگي عمل فاز سهو  فاز تکآشنایي با موتورهاي الکتریکي 

 هاآن دهندهتشکیلو اجزاي  فاز سهو  فاز تکآشنایي با ترانسفورماتور 

 آشنایي با تبدیل ولتاژ و تبدیل جریان در ترانسفورماتور

 سهو  فاز تک ترانسفورماتور اتوو چگونگي عملکرد یک  دهندهتشکیلآشنایي با اجزاي 

 فاز

 

5 21 

 هاترانسفورماتورها و توضیح ساختمان داخلي آن مهارت: باز و بسته نمودن الکتروموتورها،

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 64 16 تعداد ساعت
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3 

 دانش: شناخت عناصر الکتریکي

 منابع ولتاژ و جریان مستقل

 منابع ولتاژ و جریان وابسته

 مقاومت، سلف، خازن

 هاها و خازنها، سلفسري و موازي کردن منابع، مقاومت

 آشنایي با قوانین پایه در تحلیل مدارهاي الکتریکي

 اهمقانون 

 (KVL, KCLقوانین کیرشهف )

 مدار با دو گره( -تحلیل گره و مش )مدار با یک حلقه

 آشنایي با ولتاژ و جریان متناوب

 شکل موج ولتاژ و جریان متناوب

 دوره تناوب

 فرکانس

 ايتوان لحظه

 توان متوسط

 مقادیر مؤثر ولتاژ و جریان

 توان ظاهري و ضریب توان

 وان مختلطتوان اکتیو، توان راکتیو و ت

 آشنایي با مدارهاي سه فاز

توان  -ولتاژ خط، جریان خط -(: ولتاژ فاز، جریان فاز، توان فازY-Y) اتصال سه فاز ستاره

 خط

توان  -ولتاژ خط، جریان خط -(: ولتاژ فاز، جریان فاز، توان فاز∆) اتصال سه فاز مثلث

 خط

 آشنایي با مباني الکترومغناطیس

 بیعيتعریف میدان مغناطیسي ط

 حامل جریان پیچسیممیدان مغناطیسي اطراف سیم، حلقه و 

 القایي گردابي )فوکو( هايجریاننیروي لورنس، پدیده القاء، خودالقایي و 

 کاربردهاي الکترومغناطیس در صنعت

 دانش: آشنایي با اصول اولیه ایمني در برق

 گرفتگيبرق

 زدگيبرق

 گرفتگيعوامل مؤثر در برق

 گرفتگيقبرمرگ در اثر 

 گرفتگيگیري از خطرات برقپیش هايروش

 گرفتگيحفاظت در برابر برق هايروش

8 

 

 

32 
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 مهارت: آشنایي با وسایل و مدارات مورداستفاده در روشنایي و اجراي مدارهاي مربوط

 ، کلید دو پل، کلید تبدیلپل تککلید 

 دیمر- شستي – پریز

 ارات فرمان و اجراي مدارهاي فرمان مقدماتيآشنایي با وسایل مورداستفاده در مد

هاي سیگنال، کلید تایمر(، المپ) بي متال(، رله زماني) کنتاکتور، فیوز، شستي، رله حرارتي

 محافظ جان

 يالحظه صورتبه فاز سه الکتروموتور ياندازراه 

 نقطه دو از کنترل يالحظه صورتبه فاز سه لکتروموتورا ياندازراه

 نقطه کی از کنترل صورتبه فاز سه الکتروموتور ياندازراه

 نقطه دو از کنترل صورتبه فاز سه الکتروموتور ياندازراه

 کیاتومات استپ صورتبه فاز سه الکتروموتور ياندازهرا

 و کاربردهاي آن در مدارهاي قدرت و فرمان PLCآشناي با 

 سرویس و نگهداري تجهیزات برقي میکروسکوپ

المنتي و محاسبات مربوط بته طراحتي یتک کتوره  هايکورهآشنایي با تجهیزات الکتریکي 

 المنتي

 القایي هايکورهلکترونیکي مورداستفاده در تابلو فرمان هاي الکتریکي و اآشنایي با قسمت

آزمایشتگاه  هايدستتگاههاي الکتریکتي و الکترونیکتي مورداستتفاده در آشنایي با قستمت

 ...سختي سنج و–مکانیکي کشش 

 64 16 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب
 آن در درس پروژه و موارد مشابهه و استفادمختلف درس  هايبخشوانائي تکرار عملي ت

 

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

 گروپ اصول الکترونیک

احمد ریاضي، سید 

محمد صموتي و محمود 

 همتایي

مجتمع آموزش و پژوهش 

 تهران فنّاوري
1384 

تشریح اصول مهندسي 

 الکترونیک

چشمه  حسین

 قاصاباني
 

انتشارات جهاد دانشگاهي 

 )دفتر مرکزي(
1395 

   3و  2، 1کار درجه کتاب برق
انتشارات سازمان فني و 

 ايحرفه
1396 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 -وایت برد با عرض با اندازه مناسب -میز استاد  -صندلي استاد  -صندلي دانشجویي -کالس با مساحت مناسب در بخش نظري:

 ساعت دیواري -آویزرخت -رایانه  -ویدئو پروژکتور 

نمونه مدارهاي الکترونیک عمومي، نمونه مدارها و تابلوهاي برق خانگي، عملي: کارگاه مجهز برق و الکترونیک شامل  بخش در

 هاي برق صنعتي، قطعات مصرفي الکترونیکي و ...نمونه مدارها و تابلو

 

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

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

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

 سنجي و...

 ترمپایانبراي مباحث نظري برگزاري آزمون کتبي در میان ترم و 

 براي سنجش آزمون مباحث عملي، انجام کار در آزمایشگاه و کارگاه -

شده، سازيهاي شبیه، انجام کار در محیط(یابي، رفع عیب و ...عیب) هاي شفاهي، تکالیف، عملکردي، آزمون شناسایيپرسش -

سنجي و ارائه  ، پوشه مجموعه کار، خود(اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار پرسش

 گزارش کار

 
 

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

 کارشناسي ارشد یا دکتري برق با تسلط به کار عملي مرتبط با درس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (.موردي و

س شده و مشاهده عیني اي، ارائه درس در آزمایشگاه الکترونیک و برق صنعتي براي آموزش کلیات مطالب تئوري تدریمباحثه

ي انواع مدارهاي الکترونیکي، تدریس نحوه کار با تجهیزات در روقطعات و مدارهاي نمونه کاربردي، کار عملي بر 

 متر و ...( و قطعات مختلف.متر، اهم/کارگاه به کمک امکانات )مولتيآزمایشگاه
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 کارآفریني درس -3-19
 تخصصي نوع درس:

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

و بتواند طرح توجیهي و  فراگرفتهکارآفریني را  -نوآوري–هدف کلي درس: فراگیر پس از گذراندن این درس مباني نظري خالقیت 

 .را انجام دهد گريریختهي تولیدي واحد صنعت درزمینهبوم کارآفریني  ارائه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

موفقیت هاي کلي اقتصاد مقاومتي و ي کارآفریني با توجه به سیاستتوسعه ضرورت واهمیت 

خودیابي و  -قیتهاي رسیدن به موفراه -ي مسیر شغلي: تعریف موفقیتزیربرنامهو 

-مثبت اندیشي و هدف -چراهاي موفقیت )چیستي و چرایي( -خودشناسي از دیدگاه علم

 ي مسیرهاي شغليزیربرنامه -زندگینامه کارآفرینان موفق-گذاري

1 - 

2 

توسعه  -فرآیند خالقیت -ضرورت و نقش خالقیت -خالقیت فیتعر خالقیت و نوآوري:

 -توهم خالق -وفان فکريطافزایش خالقیت )هاي روشو  هافن -آنخالقیت و موانع 

تعریف  -ي و آزمون محصولسازنمونه -تخریب خالق شومپیتر  -دلفي و ...(  -اسکمبر

 -انواع نوآوري  -سطوح نوآوري -فرآیند نوآوري -تفاوت نوآوري و خالقیت -نوآوري

ارک علم و فناوري، نظام ملي نوآوري ایران، پ) ينوآورو ساختارهاي حمایتي  هانظاممعرفي 

 تبدیل ایده به محصول -مرکز رشد فناوري، مراکز نوآوري( 

2 - 

3 

-خطرها -فرآیند کارآفریني -نیو کارآفرکارآفریني  -فیتعر مفاهیم و کلیات کارآفریني:

رویکردهاي -صفات کارآفرینان -ي و فرهنگي و اخالقي کارآفرینياقتصاد تأثیرات اجتماعي،

هنر تیم  -ي(اجتماع ي،سازمان انواع کارآفریني )فردي، -کارآفریني گیزهان-رفتاري کارآفریني

هاي روش -تعریف ایده -ایده و ایده پردازي -عناصر فرایند کارآفریني -سازي و کار تیمي

 وکارکسبایده  -هاي یافتن ایده -خلق ایده

2 - 

4 

هنجارهاي قالب بر باورها و  -ي توسعه و فرهنگ کارآفرینيکارهاراه :وکارکسبفرهنگ 

تدوین برنامه طرح  -در ایران و سایر کشورها وکارکسبفرهنگ  -موفق وکارکسبمحیط 

انتخاب -انتخاب نام -وکارکسبانتخاب شکل قانوني و تأسیس  -انتخاب مکان -وکارکسب

مالي و  نیتأم -وکارکسبي برداربهرهو پروانه  سیتأسمراحل صدور جواز  -نوع شرکت

 ابع و امکاناتگردآوري من

2 - 

5 
 -خلق فرصت -کشف فرصت -فرصت فیتعر :وکارکسبتشخیص فرصت و تحلیل محیطي 

 وکارکسبتحلیل فضاي  -وکارکسبتحلیل محیطي  -منشأ فرصت
1 - 

6 

وکار کسبکارکردهاي مدیریت -ي چرخه عمر کسب و کارمعرف :وکارکسبمدیریت 

وکار کسبمباني مدیریت منابع انساني در  -(ي، کنترلراهبرد ي،دهسازمان ي،زیر)برنامه

 و استخدام نیرو، جذب ،وکارکسبي وربهرهي انساني و روین ،وکارکسبساختار یک )

مقررات تأسیس وکار )کسبمسائل حقوقي در -و دستمزد( حقوق و ارتقاء نیرو، آموزش

8 - 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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تجاري  متعال ،patentمالکیت معنوي حق انحصاري  میمفاه ،هاشرکت انواع ،وکارکسب

trade mark ،تأمین وکار )کسبمدیریت مالي  -واردات و صادرات( مقررات ،تیرايکپ برند

آشنایي با عوامل مهم  يابیبازارو  فروش مسائل خرید، -مالي شرکت( هاگزارش هیته مالي،

 شناخت آتي( و نقش آن در استراتژي بازاریابي، توسعه ،متیق ،محل محصول،) يابیبازار

، سرعت و راحتي(، تبلیغات و خدمات نوآوري، تیفیک مشتري مداري،) يرقابتي هاطیمح

( در ICTارتباطات )نقش فناوري اطالعات و -، فنون ارتباطات و مذاکرهآنابزارهاي 

 وکارکسب

7 

 -وکارکسبخالصه اجرایي طرح - گريریختهواحد  وکارکسبي طرح معرف :وکارکسبطرح 

برنامه  -برنامه فروش -برنامه تولید یا فني -برنامه بازاریابي -وکارکسببرنامه منابع انساني 

 گريریختهواحد  کیوکار کسببوم مدل  -مالي
- 48 

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصي  عمومي هايمهارت -ب
رقابت در دنیاي  تیباقابل گريریخته روزبهتولید قطعات  در هاي نوایدهمتالورژي با داشتن  درزمینه وکارکسبایجاد وانائي ت

 کنوني

 

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

  حسین نریماني کارآفرینيخالقیت نوآوري 
انتشارات کانون 

 پژوهش
1393 

 1393 نگاه دانش  محموداحمدپورداریاني-سید محمد مقیمي مباني کارآفریني

کارآفریني یک جرعه از 

 نهایتبي
  علیرضا فیض بخش

موسسه کار و 

 اجتماعي امور
1391 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس) استانداردهاي آموزشي –د 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 با متعلقات الزم همراهمناسب با مساحت  کالس

 

رفع عیب -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) شیابيروش سنجش و ارز -

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

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

 سنجي و...

 آزمون کتبي، ارزیابي پروژه و ارزیابي کارگروهي

  

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

 هايهاجرایي در کارگا با داشتن سه سال سابقه مدیریتي و گريریختهکارشناسي ارشد یا کارشناسي 

دارا بودن حداقل مدرک کارشناس ارشد کارآفریني یا مدیریت آشنا به یک واحد کارگاهي، یا  اندازيراهمتالورژي و سابقه  

 گريریختهصنعت  واحدهاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (.موردي و

بازدید گروهي دعوت از کارآفرین  ...، مطالعه موردي واي، پژوهشاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه

 وي هايدیدگاهموفق و استفاده از 
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 ترمودینامیک مقدماتي درس -3-21
 نوع درس: تخصصي

 فیزیک حرارت :نیازپیش

 -:نیاز هم

 فیزیک را درک کند. هايپدیدههدف کلي درس: فراگیر رابطه بین تحوالت شیمیایي و 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 سرفصل و ریز محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 1 و ترمودینامیک مواد فیزیکشیميبر  ايمقدمه 1

2 
آووگادرو، قانون مخلوط گازي،  گیلوساک، قانون بویل، قانون ا )قانونخواص و حاالت گازه

 حجم و کسر جزیي، قانون گراهام(
9 - 

3 
 آل گازها کامل و رفتار غیر ایده گازهاي يرابطه

 
2 - 

4 
سیستم،  سیستم، تحول ، انواع تحول، تعادلترمودینامیکي هايسیستمترمودینامیک )انواع 

 ژول، قانون کپ، مفهوم آنتروپي( آنتالپي، آزمایش ابعترمودینامیک، ت قوانین
12 - 

5 

 ترموشیمي

 قوانین ترموشیمي

 تعیین گرماي واکنش

 تعادل شیمیایي

6 - 

 - 2 حرارتي هايماشین 6

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصي  عمومي هايمهارت -ب
 فیزیک هايپدیده و شیمیایي تحوالت بین در مورد ارتباط ناختش

 

 

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

 1395 جهاد دانشگاهي علي سعیدي دیوید گسکل بر ترمودینامیک مواد ايمقدمه

 مهندسي ترمودینامیک و فیزیکشیمي

 متالورژي و مواد
 1389 گسترش علوم پایه  خسروي حامد

 و مواد میکترمودینا درس کتاب

 متالورژي
 آهیندرا گوش

 تجاریان، علیرضا

 ساعتچي احمد
 1387 دانش ارکان

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس) استانداردهاي آموزشي –د 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

صندلي  -مترمربع 54با مساحت  مرتبط افزارهاينرم-عیوب هايفیلمتصاویر و – هادادهکالس استاندارد و تجهیزات نمایش 

 -ویدئو پروژکتور  -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31دانشجویي 

 ساعت دیواري -آویزرخت - -رایانه

 

 (و ...طالعه موردي اي، پژوهشي، گروهي، متمرین و تکرار، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 دیداري آموزشيکمکهمراه با وسایل  تکرار و تمرین با همراه سخنراني

 

 هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارآزمون کتب، پرسش حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي -

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

 خود سنجي و...

 

 

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

 یا دکترا متالورژي لیسانسفوقمدرک: 

 متالورژي استخراجيدر زمینه  طوالني وو تجربي: داراي تجربه مفید  تخصصيسوابق 
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 کارآموزيدرس  -3-21
 تخصصينوع درس: 

 2 غیر آهنيآلیاژهاي  گريریخته -قطعات فوالدي گريریخته: نیازپیش

 :نیاز هم

 .در دانشگاه در یک محیط صنعتي شدهآموختهمباني نظري و عملي  کارگیريبههدف کلي درس: توانایي 

 لبسرفصل آموزشي و رئوس مطا -الف

 رئوس محتوا دیفر
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 صنعتي واقعي محیط دردانش نظري  کارگیريبه 

 آنچه، داراي تجهیزات کافي، مطابق رگاهکاو یا  گذراندن دوره کارآموزي در یک کارخانه

 ازنظردر این گرایش ضروري است و زیر نظر مربي آگاه و متعهد و در محیطي سالم 

 شودميانجام  اخالقي

- 241 

 241 - جمع

 مورد انتظارو تخصصي  عمومي هايمهارت -ب
 ..و. کارکنانبا  رفتار وحیط کار محیط کار ضروریات رفتاري در م نیازهاي شنایي کافي با محیط کار،آ

 

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

 تخصصيابع دروس من

 

 عملي نظري 

 2 1 د واحدتعدا
 241 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 .(باشد ریزي قطعههاي شرکت االمکانحتيو فلزات غیر آهني )فلزات آهني )کوره القایي(  گريریختهدارا بودن امکانات 

 

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

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

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

 ...تحقیقات، خود سنجي و

با حضور مستمر در  واگذارشدههاي عملي مرتبط و سنجش میزان تسلط کارآموز بر کارهاي عملي ارزیابي با طرح پرسش

گزارش کتبي و ارزشیابي سرپرست  ارزشیابيمحل کارآموزي و همچنین آزمون کتبي و شفاهي در پایان دوره همراه با 

 کارآموزي.

 

 

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

 تولیدي مؤسسات باالبرباید آگاهي  کارآموزيمسئول و  گريریختهکارشناسي ارشد یا کارشناسي 

 دروس رشته محل مناسب را به دانشجو هايسرفصلبراي کارآموزي دانشجویان داشته باشد و با توجه به  مناسب ومرتبط 

 .برداري بیشتر دانشجویان را فراهم آوردزمینه بهره مؤسساتو صمیمي با مدیریت معرفي نماید. ضمناً با ارتباط نزدیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (.مطالعه موردي و

 آن واحد کارآموزي تولیدي وهاي الزم با توجه به فرایند فني يراهنمای کارآموز و رب نظارت مستمر
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 گريریختهنوین  فناوريدرس  -3-22
 تخصصي نوع درس: 

 2 غیر آهني آلیاژهاي گريریخته -قطعات فوالدي  گريریخته: نیازپیش

  -ز:نیا هم

 ها در صنعتو کاربرد آن گريریختهو فرایندهاي نوین  هافنّاوريهدف کلي درس: آشنایي با 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 هاها و انواع آندانش: معرفي کامپوزیت

 قانون مختلف هايشکل ملشا) هاآن به مربوط محاسبات و هاکامپوزیت طراحي

 ...( و هاطمخلو

 هاکامپوزیت تولید هايروش

 هاکامپوزیت مکانیکي و فیزیکي خواص

 هاکامپوزیت از استفاده اهمیت و هامحدودیت مزایا،

 هاکامپوزیت صنعتي کاربردهاي
9 28 

 اکسید ذرات کنندهتقویت با آلومینیومي پایه هايکامپوزیت عملي مهارت: ساخت

 زدني هم گريریخته روش به آلومینیوم

 فوالدي هايسیم کنندهتقویت با آلومینیومي پایه هايکامپوزیت عملي ساخت

 به آلومینیوم اکسید کنندهتقویت با آلومینیومي پایه هايکامپوزیت عملي ساخت

 (Infiltration) دهي نفوذ روش

2 

 آن اهمیت و يکوبش گريریختهقطعه به روش  تولید و دانش: معرفي

 کوبشي گريریخته روش به تولیدشده قطعات مکانیکي و فیزیکي خواص

 24 4 کوبشي گريریخته صنعتي کاربردهاي و هامحدودیت مزایا،

 Al-Si آلیاژ ریزساختار بر کوبشي گريریخته فرایند تأثیر عملي مهارت: بررسي

3 

 آمورف آلیاژهاي تولید هايروشدانش: 

 12 3 آمورف آلیاژهاي صنعتي کاربردهاي و هایتمحدود مزایا،

 ساخت عملي آلیاژهاي آمورف

 64 16 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب
 مشابه موارد و پروژه درس در آن از استفاده و درس مختلف هايبخش عملي تکرار وانائيت

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 64 16 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نوان منبعع

ASM Handbook Volume 11: Composites گروه نویسندگان  ASM 1992 
ASM Handbook Volume 11: Casting 

 
  ASM  گروه نویسندگان

Semi-Solid processing of aluminum alloys 
shahrooz Nafisi, Reza 

Ghomaschi 
 

SPRI

NGE

R 

2116 

Solidification and Crystallization Processing in 

Metals and Alloys 

Hasse Fredriksson, 

Ulla Åkerlind 
 WIL

EY 
2112 

Principles of Solidification: An Introduction to 

Modern Casting and Crystal Growth Concepts 

Martin Eden 

Glicksman 
 

SPRI

NGE

R 

2114 

 

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

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 مرتبط افزارهاينرمو  هافیلمجهت ارائه  پروژکتورکالس با مساحت مناسب همراه با ویدئو 

 و سایر ملزومات آبگردفوالدي با پوشش سرامیکي، پرس دستي، قالب فوالدي، قابل مسي  همزنتجهیزات: بوته، 

 

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

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

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

 هاي تحقیقات، خود سنجي و ...گزارش فعالیت

 ترمپایاندر بخش نظري: آزمون کتبي میان ترم و 

 عملي، تولید نمونه کار، گزارش از کارهاي عملي هايارزیابيو گروهي،  ايحرفهدر بخش عملي: مشاهده رفتارهاي 

 

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

 دکتري و یا کارشناسي ارشد مسلط به فرایندهاي تولید موارد سرفصل

 

 

 

 

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

 (.مطالعه موردي و

در آموزش بخش عملي در ابتداي هر جلسه، مدرس موضوع جلسه را بیان نموده و اهداف یادگیري دانشجویان از همان 

دهد. در انتهاي هر موضوع ضمن ارزیابي هاي الزم را براي کار عملي ميان راهنمایيو به دانشجوی نمایدميجلسه را بیان 

 ظرفیت عملي بخش در سرفصل اجراي شود. درهاي الزم و ارائه بهترین روش انجام ميکار عملي دانشجویان راهنمایي

 .شود گرفته نظر در استاد هر ازاي به نفر 12 کالس



79 
 

 شیمي کاربردي در متالورژي درس -3-23
 اختیاري نوع درس:

 -:نیازپیش

 -نیاز: هم

 گیري برخي از عناصر شیمیایي در آلیاژها.زههدف کلي درس: معرفي و توضیح مباني شیمي و شیمي تجزیه و نحوه اندا

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر
 ساعات یادگیري

 عملي نظري

1 

 عناصر، انرژي شیمي، علم ماده تعریف عمومي شیمي هايدانش: مروري بر سرفصل

 وزن شیمي، در گیرياندازه واحدهاي شیمیایي، و فیزیکي خواص شیمیایي، ترکیب

 الکتریکي طبیعت شیمیایي، معادالت در وزني رابطه مول گرم، مولکول ،گرماتم اتمي،

 موارد و خواص تناوبي، جدول ،اتمالکتروني ساختمان آن، دوگانه طبیعت و نور ماده،

 تناوبي قانون استعمال

 الکترونگاتیویته، اتم، توسط الکتروني جذب تمایل و یونیزاسیون دانش: انرژي

 بین شیمیایي پیوند نوع بینيپیش الکتروني، ساختمان اساس بر عناصر بنديتقسیم

 هاياوربیتال تئوري-هامولکول تشکیل چگونگي و شیمیایي پیوندهاي تئوري عناصر،

 هندسي ساختمان فلزي، پیوند ،دواتمي هايمولکول الکتروني آرایش مولکولي،

 پیوندي، زوایاي الکتروني دافعه ند،پیو زوایاي و اوربیتالي هیبریداسیون ،هامولکول

 نوع و ساختمان با اجسام خواص رابطه ،دوقطبي ممان و قطبي کوواالنسي پیوندهاي

 بر حرارت اثر شدن، حل مکانیسم ها،محلول غلظت ها،محلول آن در موجود پیوند

 مارقا- اکیواالن وزن و احیا و اکسیداسیون هايواکنش الکترولیت، هايمحلول حاللیت،

 آزمایش: الکترون e/m نسبت محاسبه-استوکیومتري و گیرياندازه هايدستگاه ،بامعني

 نظریه-سیاه جسم تابش و تابش کالسیک نظریه ،الکترومغناطیس امواج-تامسون

 دوگانه خاصیت-بوهر اتمي نظریه-عناصر اتمي طیف-فوتوالکتریک اثر-پالنک کوانتمي

 جعبه در ذره-شرودینگر معادله-هایزنبرگ قطعیت عدم اصل-الکترون موجي -ايذره

، عناصر بنديطبقه کلي تاریخچه-تناوبي جدول -شرودینگرانتمي معادله و بعديیک

 تغییر کلي روند-فلزها شبه و نافلزها فلزها،-(موزلي و مندلیف دیدگاه) تناوبي جدول

، یونش-انرژي، یوني شعاع و اتمي شعاع-هسته بارموثر-تناوبي جدول در عناصر خواص

 مولکولي ساختار و کوواالنسي پیوند: شیمیایي پیوند-، الکترونگاتیويخواهيالکترون

 نظریه ،اکسایش قراردادي، عدد بار-لوئیس ساختارهاي، کوواالنسي پیوند، یوني پیوند

-مولکولها هندسي ساختار: شدن هیبرید نظریه و ظرفیت پیوند نظریه-ظرفیت پیوند

 هايکمپلکس در هیبریدي اوربیتالهاي-اصلي عناصر رکیباتت در هیبریدي-اوربیتالهاي

 الیه هايالکترون جفت دافعه نظریه-رزونانس و ظرفیت پیوند نظریه-واسطه عناصر

12 - 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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-حاللیت در فشار و دما اثر: ها محلول-ها مولکول هندسي ساختار(: VSEPR) ظرفیت

، مواللیته، هموالریت، معمولي غلظت، درصد و مولي کسر، مختلف واحدهاي: غلظت

 سازي محلول-ppb و ppm ،نرمالیته

2 

مراحل اصلي در یک -آن بنديتقسیمتعریف شیمي تجزیه و  -دانش: مباني شیمي تجزیه

 و عناصر بنديطبقه) کیفي تجزیه-شناسایي و انحالل-برداري نمونه-تجزیه شیمیایي-

 -رسوبي) اویمتريگر انواع -مناسب رسوب یک شرایط -گراویمتري-(هاآن شناسایي

جزء جزءبه رسوب -معدني و آلي دهندهرسوب هايمعرف -(الکترولیتیک -فرار

 ازنظر تیتراسیون انواع -(برگشتي مستقیم،) طورکليبه تیتراسیون انواع -تیتراسیون

 استاندارد محلول -هاواکنش

 یک اجزا -آن کاربرد و المبرت -بر پي قانون -معایب و مزایا -دستگاهي هايروش

 نورسنج -فوتومتر و اسپکتر -(نمونه چاي -دتکتور -نور منبع) شیمیایي تجزیه دستگاه

 ایکس اشعه Xrf -(تفرق) ایکس اشعه Xrd -اتمي جذب -(Flame) ايشعله

 (فلورسانس)

4 32 

 32 16 جمع

 

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب
عملي بتواند  صورتبهبر مباني علم شیمي احاطه پیدا نموده و سپس  ابتدارس رود پس از گذراندن این دز دانشجو انتظار ميا

 در محاسبه عناصر شیمیایي در برخي از آلیاژها استفاده نماید.
 

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

 1387 مرکز نشر دانشگاهي سالجقه عبدالرضا Skoog&vest اصول تجزیه دستگاهي

 فرشاد صیرفي زاده Skoog&vest مباني شیمي تجزیه
موسسه انتشارات جهاد 

 دانشگاهي
1375 

 مورتیمر شیمي عمومي
احمد خادم یا دیگر 

 مترجمان
  نشر دانشگاهي
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس) استانداردهاي آموزشي –د 

 وسایل موردنیاز درس مساحت، تجهیزات و -

 بخش نظري: کالس مناسب همراه وسایل و تجهیزات مربوطه

 موردنیازبخش عملي: آزمایشگاه شیمي همراه با وسایل و مواد شیمیایي 

 

 

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

 یا دکترا شیمي یا متالورژي لیسانسفوقمدرک: 

 اي شیمیایي در متالورژيدر زمینه فراینده طوالني وو تجربي: داراي تجربه مفید  تخصصيسوابق 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

 (.مطالعه موردي و

جدید انتقال مطالب و مفاهیم با در نظر داشتن  هايشیوهبا استفاده از  همراهارائه مطالب نظري در قالب سخنراني و ارائه 

 نمودن مطالب. ايمباحثهو  هاپرسشمشارکت دادن دانشجویان و طرح 

و همچنین مشاهده عیني و  در قالب کار عملي هاآن، ایجاد پرسش و سپس جواب دادن سؤالدر بخش آزمایشگاهي نیز طرح 

 .شدهدادهو توضیح  شدهطراحياز قبل  هايآزمایشوارد نمودن عملي دانشجویان در 

 

هاي عملي پرسش آزمون شناسایي، -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي -

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

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت
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 گريپیشرفته ریخته فناوريدرس  -3-24
 اختیارينوع درس: 

 1 آهني غیر آلیاژهاي گريریخته: نیازپیش

 :نیاز هم

 ها در صنعتآن و کاربرد گريریختهو فرایندهاي نوین  هافنّاوريهدف کلي درس: آشنایي با 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 نیمه جامد و اهمیت آن گريریختهفرایند  يمعرف: دانش

 نیمه جامد گريریختهمختلف  هايروش
6 6 

مکانیکي خواص فیزیکي و  نییتع ونیمه جامد  گريریختهقطعات به روش  دیتول: مهارت

 دشدهیتولقطعات 

2 
 نیمه جامد گريریختهمزایا، محدودیت هاو کاربردهاي صنعتي  :دانش

2 8 
 دارنیمه جامد در قالب شیب گريریخته :مهارت

3 

 و اهمیت آن دارجهتمعرفي فرایند انجماد  :دانش

 دارجهتو کاربردهاي صنعتي فرایند انجماد  هاتیمحدودمزایا، 
3 14 

 و تولید تک کریستال دارجهتایجاد انجماد  هايروش :رتمها

 دارجهتخواص فیزیکي و مکانیکي حاصل از فرایند انجماد 

4 

 ( و اهمیت آنShell moldingاي )پوسته گريریختهمعرفي فرایند  :دانش

 ايپوسته گريریختهمزایا، محدودیت هاو کاربردهاي صنعتي  -

4 22 
هاي مناسب در قالب دار با استفاده از پوششرایند انجماد جهتاجراي عملي ف :مهارت

 ايپوسته

 ايپوسته گريریختهمختلف  هايروشانجام -

 ايپوسته گريریختهبه روش  دشدهیتولتست خواص فیزیکي و مکانیکي قطعات  -

5 

 هاهاي فلزي و اهمیت آنفوم :دانش

 فلزي يهافومساخت  هايروش-

 فلزي يهافومها و کاربردهاي صنعتي تمزایا، محدودی -

1 
 

 عملي فوم ساخت: مهارت 14

 هاي فلزيخواص فیزیک و مکانیکي فوم يریگاندازه -

 

 64 16 جمع

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 64 16 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 مشابه موارد و پروژه درس در آن از و استفاده درس مختلف هايبخش عملي تکرار وانائيت

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)بع درسي من -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نوان منبعع

ASM Handbook Volume 21: 

Composites 
 ASM 1992  گروه نویسندگان

ASM Handbook Volume 15: Casting 

 
 ASM 1992  گروه نویسندگان

Semi-Solid processing of aluminum 

alloys 
shahrooz Nafisi, Reza 

Ghomaschi 
 SPRINGER 2116 

Solidification and Crystallization 

Processing in Metals and Alloys 

Hasse Fredriksson, 

Ulla Åkerlind 
 WILEY 2114 

Principles of Solidification: An 

Introduction to Modern Casting and 

Crystal Growth Concepts 

Martin Eden 

Glicksman 
 SPRINGER 2116 

 

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

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 کالس با مساحت مناسب همراه با متعلقات الزم و

 

 

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

 دکتري و یا کارشناسي ارشد مسلط به فرایندهاي تولید موارد سرفصل

 

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

 (.مطالعه موردي و

در آموزش بخش عملي در ابتداي هر جلسه، مدرس موضوع جلسه را بیان نموده و اهداف یادگیري دانشجویان از همان جلسه 

دهد. در انتهاي هر موضوع ضمن ارزیابي کار عملي هاي الزم را براي کار عملي ميو به دانشجویان راهنمایي نمایدميرا بیان 

 شود.هاي الزم و ارائه بهترین روش انجام ميجویان راهنمایيدانش

 .شود گرفته نظر در استاد هر ازاي به نفر 12 کالس ظرفیت عملي بخش در سرفصل اجراي در

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

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

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

 تحقیقات، خود سنجي و...

 ترمپایاندر بخش نظري: آزمون کتبي میان ترم و 

 عملي، تولید نمونه کار، گزارش از کارهاي عملي هايارزیابيو گروهي،  ايحرفهدر بخش عملي: مشاهده رفتارهاي 
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 دقیق گريریختهدرس  -3-25
 تخصصي نوع درس:

 -:نیازپیش

 -:نیاز هم

 دقیق و توانایي انجام آن. گريریختهشناخت و تسلط بر مباني و اصول هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 دقیق و مراحل آن گريریختهمروري بر فرایند  دانش: 

7 16 

 طراحي، روش ساخت( مهارت: تهیه مدل اولیه )انواع،

 شودسازي تهیه ميتذکر: مدل اولیه بر اساس اصول مدل

 ساخت قالب اولیه جهت موم

 قالب فلزي )تعریف، انواع، روش ساخت، محاسن و معایب( -

 قالب گچي )تعریف، انواع( -

 خت، محاسن و معایب()روش سا

 سیلیکوني )تعریف، انواع، روش ساخت، محاسن و معایب( هايقالب -

 استفاده از یونولیت در ساخت مدل -

2 

 هاي هر نوع(دانش: موم )انواع، شناسایي محاسن و محدودیت

 (...، انقباض، استحکامجوشنقطهخواص فیزیکي و مکانیکي انواع موم )نقطه ذوب،  -
4 12 

 ثقلي، تزریق() قالبورود موم داخل  هايروشرت: انجام انواع مها

 مونتاژ اجزاء مدل مومي

3 

 اي، توپر(ثانویه )پوسته هايقالبدانش: 

 اصول تهیه دوغاب

 (...هاي مورد مصرف، انواع چسب، دیرگدازاجزاء )انواع  -

 حذف موم هايروشذوب موم،  هايروشساخت قالب،  هايروش -

 دقیق گريریختهقطعات عیوب در  -
5 36 

 فوالد(- -برنز –)آلومینیوم  ریزي ذوبمهارت: 

 حذف اضافات

11 

 االمکان در استان(صنعتي مرتبط با درس )حتي مرکزبازدید از یک 

ساعات صرف شده درباز دید عالوه بر ساعات ذکرشتده در سرفصتل بتوده و شترکت 

 .دهدمينمره پایاني را به خود اختصاص  گزارش به استاد حداقل دو و ارائهدرباز دید 

- - 

 64 16 جمع

 انتظار موردعمومي و تخصصي  هايمهارت -ب
آن در درس پروژه و موارد مشابه از استفاده مختلف درس و هايبخشوانائي تکرار عملي ت  

 

 عملي نظري 

 1 1 واحدتعداد 
 64 16 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 
 نتشارسال ا ناشر مترجم مؤلف نوان منبعع

ASM Handbook. 9th. Edition 

Vol.11.Casting 
 ASM 1992  گروه نویسندگان

CASTING JOHN CAMPBELL  BUTTERWORTH 
2113 

 

 گريریخته در سرامیکي قالب و موم

 دقیق

 مسعود کاویاني، سعید

 رنگي
 1394 سادس 

 

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

 حت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمسا -

شده و کارگاه مجهز به تجهیزات افزارهاي الزم نصب( با نرمData showها )کالس استاندارد مجهز به سیستم نمایش داده

 الزم و ساختمان استاندارد جهت اجراي سرفصل

 

 

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

 افزارهاي الزمبا تسلط بر اجراي سرفصل و تسلط به نرم ارشد کارشناسدکترا یا 

 دقیق. گريریخته ٔ  درزمینهداراي تجربه عملي در صنعت  ترجیحاًجربي: و ت تخصصيسوابق 
 

 

 

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

 (.مطالعه موردي و

-و نظارت بر اجراي کار عملي و ارزیابي عملکرد دانشجویان انجام مي شدهبیاندر هر جلسه اصول نظري درس و کار عملي 

ه، مدرس هاي مفید استفاده شود. در آموزش بخش عملي در ابتداي هر جلسافزارهاي مرتبط و فیلمشود. در آموزش از نرم

هاي الزم نماید و به دانشجویان راهنمایيموضوع جلسه را بیان نموده و اهداف یادگیري دانشجویان از همان جلسه را بیان مي

هاي الزم و ارائه بهترین روش دهد. در انتهاي هر موضوع ضمن ارزیابي کار عملي دانشجویان راهنمایيرا براي کار عملي مي

 ظرفیت عملي بخش در سرفصل اجراي باشد. دررس نیاز به یک جلسه بازدید خارج از دانشکده ميشود. در این دانجام مي

 .شود گرفته نظر در استاد هر ازاي به نفر 12 کالس

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

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

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

 تحقیقات، خود سنجي و...

 ترمپایاندر بخش نظري: آزمون کتبي میان ترم و 

 عملي، تولید نمونه کار، گزارش از کارهاي عملي هايارزیابيو گروهي،  ايحرفهبخش عملي: مشاهده رفتارهاي  در

 



86 
 

 دائم هايقالبدر  گريریخته درس -3-26
 اختیاري نوع درس:

 -:نیازپیش

 -:نیاز هم

 دائم هايقالبدر  گريریختههدف کلي درس: آشنایي با مفاهیم و اصول 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -فال

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 هاآناصلي  هايویژگيموقت و ذکر  هايقالبتعریف، مورد کاربرد، مقایسه با   1

 

2 - 

2 

 دائم هايقالبدر  گريریختهفلزات و آلیاژهاي مناسب براي 

 آلیاژهاي آلومینیم -

 آلیاژهاي مس -

 اژهاي روي )زاماک(آلی -

 چدن خاکستري -

4 - 

3 

 دائم هايقالبدر  گريریخته هايروش

 وزني )ثقلي( گريریخته -

 طراحي قالب و عمر قالب -

 ماهیچه -

 نکات متالورژیکي -

 )دایکاست( فشارتحت گريریخته -

 هاماشینانواع  -

 و ADCI هايگرام ومن روش-محاسباتي روش) دائمي هايقالب در راهگاهي سیستم محاسبه

DCRF) 

 طراحي قالب و ماهیچه -

 مواد پوششي -

 نکات متالورژیکي -

 ايمرحلهتزریق سه -هاي تحت خالکاهش حبس هوا در قالب )سیستم هايروش-

تزریق در حالت نیمه -تو در تو هايپیستوناستفاده از -هاي سه ضربیا ماشین

 جامد(

8 

 

 

 

 

 

12 

- 

 

 

 

 

 

- 

4 

 ذاب با تالطم کم در قالبورود م هايروش

 کم فشارتحت گريریخته-

 Cosworthروش -

 Tilt pouringروش -

 (Inversion casting) معکوس گريریخته-

-Casting by squeezing 

2 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 - 4 دائمي هايقالبفرآیندهاي پیشرفته در  5

 - 32 جمع

 

 انتظار موردعمومي و تخصصي  هايمهارت -ب
 در دروس بعدي هاآناز و استفاده موجود در درس  هايپدیدهها و وانائي تحلیل فرآیندت

 

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

High integrity die casting 

processes/ E.j.Vinarcik  Wiley-Interscience 2112 

Casting J.Campbell  Butterworth-

Heinemann 
2113 

ASM 

Handbook/Vol.15/Casting 
 به بعد ASM 2115  گروه نویسندگان

 

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

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

متر  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1 میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي -مترمربع 54کالس با مساحت  و

 ساعت دیواري -آویزرخت -رایانه  - پروژکتورویدئو  -متر 4و طول 

 

 

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

 در مباحث مربوطه باتجربهمسلط و  گريریختهاسي کارشناسي ارشد یا کارشن

 

 

 

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

 (.موردي و

 دیداري آموزشيکمکوسایل همراه با  تکرار و تمرین با همراه سخنراني

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

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

هاي تحقیقات، خود ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وعایت اخالق حرفهپذیر، رمسئولیت)

 سنجي و...

 کالسي هافعالیتهمراه با ارزیابي  ترمپایانآزمون کتبي میان ترم و 
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 یزيرشمش درس -3-27
 تخصصينوع درس: 

 قطعات فوالدي گريریخته :نیازپیش

  -نیاز: هم

 پیوسته. گريریختهو  ریزيشمشهدف کلي درس: آشنایي با مفاهیم و مباني 

 شي و رئوس مطالبسرفصل آموز -الف

 رئوس محتوا دیفر
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 :مقدمه دانش:

 هاهاي مورد نیز در ساختار شمشمشخصه ترینمهم

 سرد کردنهاي مکانیزم 

 هاي حرکتمکانیزم

 هاي جدا کردن و انتقالمکانیزم

 پیوسته گريریختهتاریخچه تحوالت در 

 

5 

 
- 

2 

 ریزي تسمهمتحرک و دوار  هايقالبر روش مداوم د دانش:

2 12 
دستگاه دوار تسمه ریزي و تعیین  وسیلهبهتسمه آلومینیمي  گريریختهانجام  مهارت

 نکات ایمني با دقت و شدت رعایت شود() بهینهسرعت چرخش 

 بررسي کیفیت قطعات تولیدي

3 

روش -د )روش تاسکرثابت باز با سیستم آبگر هايقالبپیوسته در  گريریخته دانش:

 تروتس(
2 12 

ثابت باز با سیستم آبگرد نکات  هايقالبتسمه آلومینیمي در  گريریختهانجام  مهارت:

 بررسي کیفیت قطعات تولیدي -ایمني با دقت و شدت رعایت شود

4 
 روش آتا(-ثابت بسته )روش الدرل هايقالبپیوسته در  گريریخته دانش:

نکات ) آبگردثابت باز با سیستم  هايقالببیلت آلومینیمي در  گريیختهرانجام  مهارت: 12 2

 بررسي کیفیت قطعات تولیدي -ایمني با دقت و شدت رعایت شود(

5 

 دائمي هايقالبدر  باري تک ریزيشمش دانش:
نکات ایمني با دقت و ) دائمي هايقالبشمش آلومینیمي در  گريریختهانجام  مهارت: 2 2

 کیفیت قطعات تولیدي بررسي( ایت شودشدت رع
 - 1 دائمي هايقالبهاي ریخته شده در ساختار میکروسکوپي شمش دانش: 6

 - 1 هاعیوب شمش دانش: 7

 - 1 مداوم گريریختهنوین  هايروش دانش: 8

 - 32 جمع

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 انتظار موردعمومي و تخصصي  هايمهارت -ب
 از آن در درس پروژه و موارد مشابه و استفادهرس مختلف د هايبخشوانائي تکرار عملي ت

 

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

  جالل حجازي ریزيشمش
موسسه جامعه 

 ریخته گران ایران
1384 

 هانس ف شروه پیوسته فوالد گريریخته
 محمدرضا

 افضلي

مرکز انتشارات 

 نعت فوالدص

 چاپ اول

1371 

 Metals handbook هايکتابسري 

 15چاپ دهم جلد 
 1991چاپ دهم  ASM  گروه نویسندگان

 

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

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

-مترمربع 54کالس با مساحت  و ؛افزارهاي مرتبطید و استفاده از نرمها، نمایش فیلم و اسالکالس استاندارد و تجهیزات نمایش داده

 -ویدئو پروژکتور  -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي 

 ساعت دیواري -آویزرخت - -رایانه

 

 

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

 پیوسته گريریختهو  ریزيشمش درزمینهو تجربي مفید و کافي  تخصصي، داراي سوابق گريریختهارشد  کارشناسي یادکترا 

 

 

 

 

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

 (.موردي و

 ...آموزشي دیدارياي، تمرین و تکرار همراه با وسایل کمکسخنراني، مباحثه

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

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

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

 سنجي و...

 آزمون کتبي و شفاهي در طول نیمسال
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 متالورژي استخراجي درس -3-28
 اختیاري ع درس:نو

 و آزمایشگاه متالورژي فیزیکي :نیازپیش

 :نیاز هم

و  مهم غیر آهنيها و اصول کلي استخراج فلزات آهني و فلزات هدف کلي درس: فراگیر پس از پایان این درس، باید در مورد روش

 شناخت پیدا کند. خوبيبههمچنین فوالدسازي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 وس محتوارئ ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 1 بر متالورژي استخراجي و تاریخچه ايمقدمه 1

2 

 آهن هايکاني

 آهن هايکاني سازيآماده

 آگلومره کردن و سینتر سازي

 احیا مستقیم و غیرمستقیم

 فوالدسازي

11 - 

 - 2 س، تشویه، گدازش(به روش حرارتي )تکلی غیر آهنيشناخت فرایندهاي استخراج فلزات   3

 - 6 مهم به روش حرارتي )مس، سرب و روي( غیر آهنيتولید فلزات  4

 - 6 ترروش اصول تولید فلزات غیر آهني به  5

6 

 شامل: ترروش به  غیر آهنيتهیه و تصفیه فلزات 

 تهیه مس

 تصفیه الکترولیزي مس

 تهیه روي

 الکترولیز مذاب آلومینیوم و منیزیم

7 - 

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 و همچنین فوالدسازي مهم غیر آهنيها و اصول کلي استخراج فلزات آهني و فلزات مورد روش ناخت درش

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

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

 حبشي فتحي مس استخراجي متالورژي
 انتظاري علي

 زرندي
 1395 نشر نون

 پلک رابرت استخراجي متالورژي فرایندهاي تک
 - سعیدي علي

   ابوالفضل

 دانشگاهي جهاد

 اصفهان صنعتي
1389 

Principles of extractive 

metallurgy 
Fathi Habashi  Taylor 

Rosenguist 
 

Extractive Metallurgy of 

Copper, Fifth Edition 

Mark E. 

Schlesinger, 

Matthew J. 

King, et al. 

 Elsevier 2111 

Extractive Metallurgy 

Sujay Kumar 

Dutta, Avinash 

B. Lele, Yakshil 

B. Chokshi 

  2118 

Extractive Metallurgy Alain Vignes  Wiley 2111 

 

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

 ت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساح -

صندلي  -مترمربع 54با مساحت  افزارهاي مرتبطنرم-عیوب هايفیلمتصاویر و –ها کالس استاندارد و تجهیزات نمایش داده

 -ویدئو پروژکتور  -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31دانشجویي 

 ساعت دیواري -آویزرخت - -رایانه

 

 

 

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

 يیا دکترا متالورژ لیسانسفوقمدرک: 

 متالورژي استخراجي ٔ  درزمینه طوالني وو تجربي: داراي تجربه مفید  تخصصيسوابق 

 

 

 

 (و ...اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي تمرین و تکرار، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 آموزشي دیداريهمراه با وسایل کمک تکرار و تمرین با همراه سخنراني

 هاي عملي انشایي، مشاهده رفتار، پرسشآزمون کتب حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش سنجش و ارزشیابي روش -

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

 خود سنجي و...
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 فرو آلیاژهاتولید  درس -3-29 
 اختیاري نوع درس:

 و آزمایشگاه متالورژي فیزیکي :نیازپیش

 -:نیاز هم

 بهتولید این مواد  هايروشرا دریافته و شناخت مناسبي از  فرو آلیاژهادرس، باید اهمیت هدف کلي درس: فراگیر پس از پایان این 

 .آوردمي دست

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 ، اهمیت و بیان کاربردفرو آلیاژهامقدمه و معرفي  1

2 

 فرو آلیاژها تولید ترمودینامیکي اصول

 الینگهام نمودار کاربرد و مفهوم

 غیرمستقیم و مستقیم احیا

 موردنیاز حرارتي انرژي

 سرباره-فلز تعادل

 ... و کاربیدها ،هاناخالصي

8 - 

3 

 شامل: هاآنتولید  و فرآیند مختلف و مواد اولیه آلیاژهاي فروشناخت 

 فروکروم

 فرومنگنز و فروسیلیکومنگنز

 فرومولیبدن 

 یلیسیمفروس

 فرووانادیم

 فروتیتانیم

16 - 

 - 4 کربنکمتولید فروآلیاژهاي  4

 - 2 الکتروشیمیایي و ... هايروششامل  فرو آلیاژهانوین تولید  هايروش 5

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 دست بهتولید این مواد  هايروشخت مناسبي از را دریافته و شنا فرو آلیاژهاپس از پایان این درس، باید اهمیت انشجو د

 .آوردمي

 

 

 عملي نظري 

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

Handbook of extractive 

metallurgy: Ferroalloy Metals, 

Alkali Metals, Alkaline Earth 

Metals2 
Fathi Habashi  VCH 1997 

Production of Manganese 

Ferroalloys 

Sverre E. Olsen, 

Sverre Olsen, 

Merete 

 Fagbokforlaget 2117 

The Complete Book on 

Ferroalloys: Ferroalloy 

production, Ferroalloys 

B.P Bhardwaj  
NIIR PROJECT 

CONSULTANCY 

SERVICES 

2114 

 

 (موزشي و یادگیري مطلوب درسشرایط آ)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

صندلي  -مترمربع 54با مساحت  افزارهاي مرتبطنرم-عیوب هايفیلمتصاویر و –ها کالس استاندارد و تجهیزات نمایش داده

 -رایانه -ویدئو پروژکتور  -متر 4 متر و طول 5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31دانشجویي 

 ساعت دیواري -آویزرخت -

 

 

 

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

 یا دکترا متالورژي لیسانسفوق: مدرک

 متالورژي استخراجي ٔ  درزمینه طوالني وو تجربي: داراي تجربه مفید  تخصصيسوابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 آموزشي دیداريهمراه با وسایل کمک تکرار و تمرین با همراه سخنراني

 هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارآزمون کتب، پرسش حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي -

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

 سنجي و...
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 هایوست پ
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 یکپیوست 
 گريریختهرشته  پیوستهاني کارد دوره موردنیازتجهیزات استاندارد 

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه عنوان درس ردیف

1 
متالورژي فیزیکي و 

 آزمایشگاه

 میکروسکوپ-

 دستگاه سنباده-

 سازي نمونهتجهیزات آماده-

 دستگاه پولیش-

 اچ هايمحلول-

 ...سنباده و -

 خواص مکانیکي مواد 2

 دستگاه کشش یونیورسال-

 ضربهدستگاه آزمایش -

 دستگاه سختي سنج یونیورسال-

 دستگاه سختي سنج پرتابل-

 دستگاه آزمایش خستگي-

 دستگاه آزمایش خزش-

 دستگاه آزمایش خمش-

 دستگاه آزمایش پیچش-

 هاي آزمایشتجهیزات و امکانات ساخت نمونه

ها و سایر موارد آزمایش هاينمونه

 مصرفي

3 
 هايکورهها و دیرگداز

 ذوب فلزات

جهت آموزش  هاآن هاينمونَکدیرگداز یا آجرهاي -

 هاي دیرگداز کورهساخت جداره

 هاتابلوهاي برق جهت آموزش مدارهاي کوره-

هاي کنترلي تجهیزات الزم جهت آموزش سیستم-

 ...ها، پیرو متر و ها، ترموستاتها نظیر ترموکوپلکوره

 

 تأمیندر صورت اجراي تعمیرات 

 موردنیازاولیه  مواد

 

 سازيمدلرگاه کا 4

چوبي نظیر اره فلکه،  هايمدلساخت  آالتماشین-

 ...رنده، گندگي، خراطي و 

 بعديسهتجهیزات پرینتر -

 ها، رنگهاچسبمواد اولیه چوبي، 

 ...و 

5 
افزارهاي نرم کاربرد

 گريریختهتخصصي در 

 صنعت درها افزارنرمرایانه توانمند به اجراي 

 تهوابس ايبخشهو  گريریخته
 مرتبط افزارهاينرم

6 

آزمایشگاه عملیات 

جهت سرویس ) حرارتي

 گريریختهبه دروس 

قطعات فوالدي و چدني 

 و 1و کارگاه غیر آهني 

2) 

 

 

درجه  1251آستنیته تا حداکثر دماي  هايکوره-

 گرادسانتي

تمپر مجهز به سیستم گردش هوا تا  هايکوره-

 گراددرجه سانتي 811حداکثر 

 گراددرجه سانتي 911ام نمک تا دماي کوره حم-

 گراددرجه سانتي 511کوره حمام نمک تا دماي -

 سختي سنج-

 دستگاه آزمایش جامیني-

 انواع آلیاژها مطابق سرفصل-

 زغال-

 براده چدن-

 یمسدیم، کلسیم و بار هايکربنات-

 هاي نسوزجعبه-

 دستکش -

 عینک-

 انبر-
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 تجهیزات متالوگرافي- 

 سازيتجهیزات نمونه-

 مخازن آب و روغن-

 سیستم دمش هوا -

 

7 
قطعات  گريریخته

 فوالدي و چدني

 کیلوگرم 111کوره القائي با ظرفیت حدود -

 2coو ماهیچه سازي و  ترماسهگیري تجهیزات قالب-

 تجهیزات ایمني فردي-

 تجهیزات ذوب ریزي -

 مرتبط هايآزمایشگاهدر اختیار بودن -

 شمش یا ضایعات چدن-

 ش یا ضایعات فوالدشم -

 آلیاژانواع فرو  -

 گرانول -

 مواد افزودني -

 نظیر سالکس و غیره ذوبکمک -

 2 و 1کارگاه غیر آهني  8

 کوره مقاومتي یا سوختي

 سازيتر و ماهیچهگیري ماسهتجهیزات قالب

 2COگیري ماسه تجهیزات قالب

 تجهیزات ایمني فردي

ها یا ضایعات آلیاژهاي شمش -

 مربوطه

 ماسه طبیعي -

 ماسه سیلیسي -

 چسب سیلیکات سدیم -

 چسب بنتونیت -

 هاي ماسهافزودني -

 2COگاز  -

 گاز طبیعي -

9 
به  و ترسیماصل طرح 

 کمک رایانه
  افزارهاي مرتبطسایت رایانه و نرم

 ابزارماشینکارگاه  11

 دستگاه تراش

 دستگاه فرز

 دستگاه دریل

 ابزارهاي مرتبط

 فلزي موردنیازمیلگرد و قطعات 

 مباني برق و کارگاه 11
کارگاه برق مجهز به تجهیزات موردنیاز و مواد اولیه 

 ضروري جهت اجراي سرفصل
 

12 
شیمي کاربردي در 

 متالورژي

آزمایشگاه شیمي مجهز به تجهیزات و مواد اولیه 

 سرفصلضروري جهت اجراي 
 

 دقیق گريریخته 13

 کم کوره ذوب القایي و سوختي با ظرفیت

 تجهیزات تزریق موم

 تجهیزات ساخت قالب سیلیکوني

 خانه جهت تخلیه موم از قالبگرم

 کوره جهت پخت قالب سرامیکي

 طعاتقهاي تجهیزات جدا کردن اضافه

 انواع موم

 انواع سیلیکون

 گچ نسوز

 دوغاب مورد مصرف

 پودرهاي نسوز موردنیاز

 آلیاژهاي مرتبط Alذوب آلیاژهاي تجهیزات موردنیاز نوین  هايفناوري 14
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 تجهیزات افزودن پودرها و غیره به مذاب گريریخته

 پرس و پتک برقي کوچک یا دستي

 موردنیاز هايقالب

 هاي موردنیازمشعل

 هاي موردنیازآمیژان

 موردنیاز ذوبکمکمواد 

 سایر مواد موردنیاز
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 دوست پیو
 گريکارداني پیوسته رشته ریخته دورهمشخصات استاندارد مدرس موردنیاز 

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلي

سابقه تدریس و تجربه  مقطع

 کاري

نام دروسي که مجاز به 

کارشناسي  کارشناسي تدریس است

 ارشد
 کتراد

 * *  مهندسي مواد 1

داراي سابقه تدریس در 

دروس مرتبط و داراي 

تجربه کار عملي، 

 آزمایشگاهي و یا صنعتي

با توجه به گرایش 

مدرک تحصیلي و سابقه 

تدریس و یا سابقه کار 

 گردد.عملي تعیین مي

 * *  شیمي 2

داراي سابقه تدریس در 

دروس مرتبط و داراي 

تجربه کار عملي، 

 یشگاهي و یا صنعتيآزما

شیمي کاربردي در 

 متالورژي

 * *  مهندسي برق 3

داراي سابقه تدریس در 

دروس مرتبط و داراي 

تجربه کار عملي، 

 آزمایشگاهي و یا صنعتي

 برق و کارگاهمباني 

 * *  زبان انگلیسي 4

داراي سابقه تدریس و 

 مسلط به مفاهیم و

 اصطالحات رشته مواد

 زبان فني

 استفاده شود.التحصیل رشته مهندسي مواد با تسلط بر زبان انگلیسي فني، بهتر است از فارغدرس زبان *

 

 

 

 


