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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 صنایع فلزیبرنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

، برنامه درسی  21/3/2311جلسه تاریخ  هفدهمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: صنایع فلزیبازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش  2011این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (2ماده 

 عالی می شوند قابل اجرا است.

 2011-2012از نیمسال اول سال تحصیلی   صنایع فلزیاین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  (1ماده 

شورای  112مصوب جلسه شماره  صنایع فلزی -صنایع فلزی نامه درسی دوره  کاردانی پیوسته رشته جایگزین بر

 می شود.  3/1/2320عالی برنامه ریزی به تاریخ 

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

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

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

 شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به  3به مدت  2011-2012این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (0ماده 

 ازنگری نیاز دارد.ب
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 مقدمه -1-1
 علم با را خود بتوانند که شوندمي موفق افرادي فن، و علم زیاد بسیار سرعت و فّناوري بیشتر هرچه پیشرفت با جدید دنیاي در

 تئوري روسد در فقط که التحصیالنيفارغ دیگر و کنند حرکت تعالي سمت به فنّاوري با همراه بتوانند و ببرند پیشبه روز

 وینن تخصص با همراه تئوري سواد که است افرادي تشنه امروز صنعت و ندارند جایي کار بازار در هستند قدرتمند محض

 صنایع همانند ،مرتبط صنعتي هايبخش سایر توسعه و رشد به بخشیدن سرعت دلیل به ،صنایع فلزي رشته لذا و باشند داشته

 هايرشته از یکي صنایع فلزي کهازآنجایي. است برخوردار زیادي اهمیت از ساختمان و خودرو صنایع گاز، و نفت و پتروشیمي

 و است رداربرخو باالیي اهمیت از رشته این در متخصص و ماهر نیروي تربیت لذا باشدمي مذکور صنایع توسعه در تأثیرگذار

 همین به. ندباش داشته کار انجام توانایي مختلف هايحوزه بین در محرک موتور یک مانند بایستمي رشته این التحصیالنفارغ

 در و تهشناخ را صنعت نیاز بتواند ايرشتهبین حتي و جامع دروس گذراندن با باید صنایع فلزي کاردان یک که است دلیل

 .برآید آن مشکالت حل راستاي

 

 تعریف -1-2
و اصول ایمني کسب  ايحرفهالزم را با تکیه بر اخالق  هايمهارتش و نکاردان صنایع فلزي فردي خواهد بود که دانش، بی

ته داشمصنوعات فلزي بر صحت انجام فرایند هاي مربوطه نظارت بر اجراي ساخت و تولید عالوه نماید. این فرد قادر است 

 باشد.

 

 هدف -1-3
 همربوط ب هايشغل در کار بازار نیاز تأمین براي ،ايحرفه بااخالق و ماهر کارآمد، انساني نیروي تربیت و آموزش ،دوره هدف

براي احراز مشاغل . آموزش به گونه اي خواهد بود که پس از گذراندن دوره، دانشجو توانایي الزم را باشدمي فلزي صنایع

 داشت. خواهد مرتبط پروژه هاي بزرگ و کارخانجاتکوچک تا  هايکارگاه از را صنایع فلزي گرایش در کاردان

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
 ورکش آن صنایع جوامعي چنین در پیشرفت نمودارهاي از یکي که شودمي محسوب پیشرفت حال در جوامع جز ایران کشور

شور به صنایع ک از عظیمي سیل و آیدمي حساببه صنایع ترینبزرگ از یکي صنایع فلزي و جوشکاري ایران کشور در است.

 لذا ،هستند خورداربر زیادي بسیار از اهمیت ایران کشور در و باالدستي دستيپایینصنایع  اینکه به توجه این رشته نیاز دارند. با

 از کشور صليا صنایع کمیت و کیفیت به بخشیدن سرعت بر رشته این متخصص و ماهر نیروي تربیت و فلزي صنایع رشته

 است. برخوردار باالیي اهمیت
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 التحصیالننقش و توانایي فارغ -1-5
 دروس مرتبط نقش و توانایي

 مواد مصالح، علم استاتیک، مقاومت اي/ بین بخشيبین حرفه هايها و مهارتفعالیت

و دیگر  کارآفریني، خالقیت، مؤثرارتباط  هايمهارت

 غیر فني هايشایستگي
 کارآفرینيکلیه دروس عمومي و 

 زیستمحیط از صیانت و بهداشت رفهح موردنیازقوانین تسلط بر ایمني، بهداشت و رعایت 

 بازرسي –کنترل و نظارت  –تولید 
 فلزات، فرآیندهاي دهي فرم ندهايیفرآ مخرب، غیر بازرسي

 مونتاژ و ساخت فلزات، فرآیندهاي برشکاري

انتخاب  –پذیري مسئولیت –مدیریت مواد و تجهیزات

ها و تفسیر اطالعات، پیگیري مراحل صحیح اجراي، داده

 بردن علم ریاضي بکار

فلزي،  مصنوعات ، طراحيتعمیرات و نگهداري، قیدوبند

 مونتاژ و ساخت ندهايیفرآ آهني، فلزات جوشکاري

ویژه صنایع فلزي و  H.S.Eرعایت قوانین ایمني 

 جوشکاري

 از صیانت و جوشکاري، بهداشت کیفي الزامات

 زیستمحیط

 

 مشاغل قابل احراز -1-6
 دروس مرتبط مشاغل

 فلزات برشکاري فرآیندهاي برشکاريکاردان 

 فلزات دهي فرم فرآیندهاي فرم دهي کاردان

 مونتاژ و ساخت فرآیندهاي مونتاژکاردان 

 لزيف صنایع تکمیلي مونتاژ، عملیات و ساخت فرآیندهايفلزي،  مصنوعات طراحي فلزيساخت سازه کاردان 

 لزيف صنایع تکمیلي مونتاژ، عملیات و ساخت فرآیندهايفلزي،  مصنوعات طراحي ساخت مخازن کاردان

 لزيف صنایع تکمیلي مونتاژ، عملیات و ساخت فرآیندهايفلزي،  مصنوعات طراحي کاريورقکاردان 

 موقت اتصال مونتاژ، فرآیندهاي و ساخت فرآیندهاي نصبکاردان 

 ، تعمیرات و نگهداريآهني فلزات جوشکاري جوشکاريکاردان 

 مخرب غیر بازرسي مخرب غیر آزمایش کاردان

 مخرب بازرسي مخرب آزمایشکاردان 

 فلزي صنایع تکمیلي عملیات سند بالست و رنگکاردان 

 مخرب مخرب، بازرسي غیر جوشکاري، بازرسي کیفي الزامات کیفیت کنترل کاردان

 انيرسآب – دفاع و عمومي امور – نقل و حمل – ساختمان – ساخت و صنعتي تولید:مرتبط اقتصادي هايفعالیت و هابخش

 نفت و پتروشیمي گاز، و برق تأمین – معدن استخراج – سالمتبه مربوط هافعالیت – فروشيخرده و فروشيعمده –
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 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره تابستاني و یک نیمسال تحصیلي و  2 است و هرسال تحصیلي مرکب ازسال  2 کارداني حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره

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

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

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

 باشد.ساعت در نیمسال مي 121معادل  یا کارورزي يدر نیمسال و هر واحد کارآموز ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل 

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 مرتبط و کار و دانشي احرفهي فني و هاشاخه آموختگاندانش -

 قبولي در آزمون ورودي -

 دارا بودن شرایط عمومي -

 

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

 نوع درس
تعداد 

 واحد

درصد 

)برحسب 

 واحد(

 درصد

)برحسب 

 ساعت(

تعداد 

 ساعت

 درصد

 )برحسب ساعت(
 مالحظات درصد مجاز

  45تا  25 39 752 65تا  25 65 47 نظري

  75تا  55 61 1211 75تا  35 35 25 عملي

  111 111 1952 111 111 72 جمع

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
درسي  تعداد واحد برنامه تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 13 13 13 عمومي

 2 4 2 عمومي مهارت

 7 11 5 پایه

 44 47 42 تخصصي

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 دروس عناوین: فصل دوم -2
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 صنایع فلزيپیوسته رشته  کارداني دورهجدول دروس عمومي  -2-1

 درسنام  ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان فارسي 1

   48 1 48 3 زبان خارجي 2

3 
 يیک درس از گروه درس

 «مباني نظري اسالم»
2 32 1 32   

4 
 يیک درس از گروه درس

 «اسالمياخالق »
2 32 1 32   

   32 32 1 1 بدنيیتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت خانوادهدانش  6

   224 32 192 13 جمع

 

 

 صنایع فلزيعمومي دوره کارداني پیوسته رشته  جدول دروس مهارت -2-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیاز هم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 زیستمحیطبهداشت و صیانت از  1

   48 32 16 2 کیفیت کنترل 2

   - - - 2 جمع

 از دروس فوق الزامي است. واحد 2گذراندن  *

 

 کارداني پیوسته رشته صنایع فلزي دورهپایه  دروسجدول  -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازیهم ن نیازپیش

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 1ریاضي عمومي  1

  1 ریاضي عمومي 32 1 32 2 2ریاضي عمومي  2

   32 1 32 2 فیزیک مکانیک 3

   112 1 112 7 جمع
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 صنایع فلزيپیوسته رشته  کارداني دوره تخصصيدروس  جدول -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازین هم نیازپیش

 جمع عملي نظري

  فیزیک مکانیک 48 1 48 3 استاتیک 1

  استاتیک 32 1 32 2 مقاومت مصالح 2

   48 48 1 1 مخرب هايآزمایش 3

   48 1 48 3 علم مواد 4

5 
ماتیک و نیوهیدرولیک و 

 آزمایشگاه
2 16 48 64   

 علم مواد 64 48 16 2 بازرسي غیر مخرب 6
 هايآزمایش

 مخرب

   81 48 32 3 خوردگي و عملیات تکمیلي 7

 81 64 16 3 فرآیندهاي فرم دهي فلزات 8
فرآیندهاي 

 فلزاتبرشکاري 
 

   81 64 16 3 فرآیندهاي برشکاري فلزات 9

   81 64 16 3 طراحي مصنوعات فلزي 11

  مخربغیر بازرسي  96 64 32 3 الزامات کیفي جوشکاري 11

   81 64 16 3 فرآیندهاي ساخت و مونتاژ 12

   64 48 16 2 فرآیندهاي اتصال موقت 13

   96 64 32 3 جوشکاري فلزات آهني 14

  زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 15

   64 48 16 2 کارآفریني 16

 121 121 1 1 1کارآموزي  17
 35گذراندن حداقل 

 واحد
 

  1کارآموزي  121 121 1 1 2کارآموزي  18

   64 64 1 2 ساختپروژه  19

   1361 976 384 44 جمع
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 فلزيصنایع پیوسته رشته  کارداني دوره اختیاريجدول دروس  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   64 48 16 2 عملیات حرارتي 1

   64 64 1 2 نگهداري و  تعمیرات 2

   64 48 16 2 قیدوبند 3

   81 64 16 2 ابزارنیماش 4

   48 32 16 2 جوشکاري فلزات غیر آهني 5

   - - - 6 جمع

 از دروس فوق الزامي است. واحد 6گذراندن  *
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 صنایع فلزيپیوسته رشته  کاردانيبندي پیشنهادي دروس  ترمجدول -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 1 48 3 1ریاضي عمومي  1

  32 1 32 2 فیزیک مکانیک 2

  81 64 16 3 طراحي مصنوعات فلزي 3

  32 32 1 1 بدنيتربیت 4

5 
 يیک درس از گروه درس

 «اسالمياخالق »
2 32 1 32  

  48 1 48 3 علم مواد 6

  48 1 48 3 زبان خارجي 7

  81 64 16 3 فرآیندهاي ساخت و مونتاژ 8

  - - - 21 جمع

 

 

 

 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف 
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  64 48 16 2 کارآفریني 1

  48 48 1 1 مخرب هايآزمایش 2

 فیزیک مکانیک 48 1 48 3 استاتیک 3

 1ریاضي عمومي  32 1 32 2 2ریاضي عمومي  4

 علم مواد 64 48 16 2 بازرسي غیر مخرب 5

  81 64 16 3 فرآیندهاي برشکاري فلزات 6

  64 48 16 2 فرآیندهاي اتصال موقت 7

  96 64 32 3 جوشکاري فلزات آهني 8

  - - - 18 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

1 
 يیک درس از گروه درس

 «مباني نظري اسالم»
2 32 1 32  

 استاتیک 32 1 32 2 مقاومت مصالح 2

  32 1 32 2 جمعیت ودانش خانواده  3

 فرآیندهاي برشکاري فلزات 81 64 16 3 فلزات يفرآیندهاي فرم ده 4

  81 48 32 3 عملیات تکمیليخوردگي و  5

 زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 6

  64 48 16 2 هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه 7

  - - - 2 درس اختیاري 8

 واحد 35گذراندن حداقل  121 121 1 1 1کارآموزي  9

   - - 19 جمع

 

 

 چهارم نیمسال –2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 1 48 3 زبان فارسي 1

 بازرسي غیر مخرب 96 64 32 3 الزامات کیفي جوشکاري 2

  - - - 2 درس اختیاري 3

  - - - 2 اختیاريدرس  4

  - - - 2 درس مهارت عمومي 6

 1کارآموزي  121 121 1 1 2کارآموزي  7

  64 64 1 2 ساختپروژه  8

  - - - 15 جمع
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 1ریاضي عمومي درس  -3-1
 پایهنوع درس: 

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

 هدف کلي درس: آموزش مفاهیم ریاضیات عمومي با رویکرد کاربردي

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

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

2 
یادآوري مفهوم حد، حد در یک نقطه، حد چپ و راستتتت، حدود حد و پیوستتتتگي: 

,صور مبهم )نهایت، بي 


0
0

 طه( و پیوستگي در یک نق
7 - 

3 

سي  شتق، تعبیر فیزیکي و هند شتق یک تابع به کمک تعریف م شتق، م شتق: تعریف م م

مي و نمایي، لگاریتهاي مشتتتق توابع مختلف )جبري، مثلثاتي، کستتري، مشتتتق، فرمول

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

9 - 

4 

ع، آوردن نقاط اکسترمم و عطف تاب دست بهکاربرد مشتق: صعودي و نزولي بودن توابع، 

جدول تغییرات توابع، رسم توابع ساده، مفهوم دیفرانسیل و محاسبه مقادیر تقریبي با 

 استفاده از دیفرانسیل و بسط تیلور و مک لورن

9 - 

5 
هتتاي گیري، روشهتتاي ستتتتاده انتگرالانتگرال: تتتابع اولیتته، انتگرال نتتامعین، فرمول

 نو انتگرال معی (به کسرهاي ساده تجزیهو  جزءجزءبهگیري )تغییر متغیر، انتگرال
12 - 

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

7 
با  2معادله درجه  و حل هاآنجبري بر روي  اعمال ،مختلطاعداد  فیتعر :اعداد مختلط

 ریشه هاي مختلف
3  

 - 48 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 ر منحنيگیري و محاسبه سطح زی، انجام محاسبات کاربردي شامل مشتق، انتگرالپذیري و شایستگي حل مسئلهمسئولیت

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 امید کومش  اکرم اله فرج 1ریاضي عمومي 

 1396 آذر سحرپیک   رحیم لو رضاغالم ریاضي عمومي

 1382 خالدین  سید عبداهلل موسوي ریاضیات عمومي

 1395 آهنگ قلم  کرایه چیان محمدعلي 1ریاضیات عمومي 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد
 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 ارشد ریاضي و باالتر کارشناسي
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وسایل و امکانات معمول موردنیاز کالس نظري
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار با رویکرد افزایش انگیزه، خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشته ساخت و تولیدسخنراني، مباحثه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

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

 1: ریاضي عمومي نیازپیش

 - نیاز: هم

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

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

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

2 
، انحناء و TNBهاي پارامتري، دستگاه توابع برداري: توابع برداري و معرفي منحني

 تاب منحني
6 - 

3 
ند  ثالتوابع چ یان م ند متغیره و ب یهمتغیره: معرفي توابع چ جه دوم هایي از رو هاي در

 استاندارد
4 - 

4 
مشتتتتقات جزئي و کلي: مشتتتتقات جزئي و مشتتتتقات جزئي مراتب باالتر و محاستتتبه 

 دومتغیرهدیفرانسیل کامل یک تابع 
4 - 

5 
سم ر مختصات قطبي: معرفي مختصات قطبي، روابط بین مختصات قطبي و دکارتي و

 معادالت ساده قطبي
4 - 

6 
یري، گهاي آن، توصیف ناحیه انتگرالانتگرال دوگانه: معرفي انتگرال دوگانه و ویژگي

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

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
آشنایي الزم را با بردارها و توابع برداري کسب کند و توابع چند متغیره را درک پذیري و شایستگي حل مسئله و مسئولیت

 و انتگرال دوگانه در مختصات دکارتي و قطبي جزئيهاي کرده و قادر به محاسبه مشتق

  

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

 1388 نشر هستان  دانشمند و حافظي نسب ریاضیات کاربردي

 ریاضیات کاربردي

 هادي محمدي،

 مهدي رمضاني،

 شاه رضایيو محسن  زادهحسنرضا 

 
نشر شار، انتشارات 

 دانشگاه تفرش
1388 

کرایه چیان محمدعلي 2ریاضیات عمومي   1395 آهنگ قلم  

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد ریاضي و باالتر
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وسایل و امکانات موردنیاز یک کالس نظري
 

 روش تدریس و ارائه درس

 لزيصنایع فاي، تمرین و تکرار با رویکرد افزایش انگیزه، خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشته سخنراني، مباحثه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 هاي کتبيتکالیف کالسي و آزمون هاي شفاهي،پرسش
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 فیزیک مکانیکدرس  -3-3
 پایهنوع درس: 

 - :نیازپیش

 -نیاز:  هم

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

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
-بردارها )روش تحلیلي، روش چندضلعي و روش متوازي گیري برآیندجبر برداري، 

 االضالع(
4 - 

2 
ي اجایي، سرعت خطي متوسط و لحظهبههاي جاکمیتسینماتیک حرکت خطي، توصیف 

 و شتاب خطي
2 - 

 - 2 الخط افقي با سرعت ثابت و شتاب ثابت و حرکت قایمحرکت مستقیم 3

 - 4 قوانین نیوتن و انواع نیروهاي مکانیکي 4

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

 انرژي مکانیکي
6 - 

 - 2 مرکز جرم و تکانه خطي 6

 - 2 بعديیکضربه و برخورد  7

 - 4 دوران و متغیرهاي دوران و سینماتیک دوراني 8

 - 2 گشتاور و گشتاور ماند )ممان اینرسي( 9

 - 4 دینامیک دوراني، انرژي جنبشي دوراني، غلتش و لغزش 11

 - 32 جمع
 

 تخصصي مورد انتظارهاي عمومي و مهارت -ب
 در دروس فني مجموعه مکانیک هاآنشناخت قوانین فیزیک و کاربرد داري و پذیري، رعایت ایمني و امانتمسئولیت

  

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

مباني فیزیک مکانیک و گرما 

 )جلد اول(

دیوید هالیدي، رابرت 

 رزنیک و یرل واکر

بین و محمدرضا خوش

 نظرخوش
انتشارات نیاز 

 دانش
1386 

 فیزیک دانشگاهي )جلد اول(

فرانسیس سرز و مارک 

 زیمانسکي

 هیو یانگ

 1373 علوم دانشگاهي اهلل فروتنفضل

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

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي فیزیک
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر دانشجو و ملزومات یک کالس درس 31کالس درس با ظرفیت 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تکرار و تمرینسخنراني، مباحثه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 هاي کتبيهاي شفاهي، تکالیف و آزمونپرسش
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 استاتیکدرس  -3-4
 تخصصي نوع درس:

 : فیزیک مکانیکنیازپیش

 - :نیاز هم

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

 هاآن غیرمستقیممستقیم و 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

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

(MKS)  شدهمنسوخو (CGSآمریکایي، انگلیسي، یادآوري قانون سینوس ،) ها و

 در یک راستا تصویربردارها در یک مثلث و کسینوس

2 - 

2 

)قائم و  دوبعديترکیب و تجزیه بردارها به روش ترسیمي و تحلیلي در دستگاه مختصات 

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

و سه راستاي محورهاي متعامد، بردار واحد، اندازه بردار،  قائم غیرقائم و  دوبعدي

کارتزین و ضرب داخلي و  بعديسههاي هادي یک بردار در دستگاه مختصات کسینوس

 خارجي بردارها

4 - 

3 

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

نیروها  ارزيهم هايسیستممحور در دستگاه مختصات کارتزین، زوج نیرو، گشتاور زوج نیرو، 

 (برعکسکوپل و -)تبدیل نیرو به نیرو

5 - 

4 

دو بعدي  بعدي، تعادلهاي دو گاهترسیمه جسم آزاد، درجه آزادي سیستم، انواع تکیه

عادل ت نقطه(، ، متقارب در یک نقطه، موازي هم و متقاطع در بیش از یکراستاهم)نیروهاي 

بعدي سهل بعدي، تعادهاي سهگاه، شناسایي انواع تکیهدوبعديمعین و نامعین استاتیکي در حالت 

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

 بعديسهتعادل معین و نامعین استاتیکي در حالت 

9 - 

5 

لیل هاي تحروش ،دونیرویياي و فضایي و کاربرد خرپاها، تعریف عضو خرپاهاي صفحه

اي با اعض استاتیکي، ازنظرخرپاها )روش مفصل و روش مقطع(، معین یا نامعین بودن خرپا 

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

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

6 - 

6 

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

 نیروي توزیعي و موقعیت برآیندنحوه محاسبه  ها، قضیه وارینیون،از انواع توزیع هرکدام

ز جرم و ، مرکشدهتوزیعبار )گسسته و پیوسته خطي، سطحي و حجمي( ناشي از کل بار مرکز 

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

 )سطوح گسسته و پیوسته(

6 - 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد
 1 48 تعداد ساعت
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7 

نفي مهایشان و نیروهاي داخلي )با جهات قراردادي مثبت و گاهنوع تکیه ازنظرانواع تیرها 

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

 ساسا بردر مقطع تیر  برشي و گشتاور خمشي (، نیروي محوري وو مرکب غیریکنواخت

 روش مقطع

6 - 

8 

 کدامهرغلتشي و لغزشي و موارد کاربردي  اصطکاک )داخلي، سیال و خشک( و اصطکاکانواع 

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

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

 هاتسمهها و چرخ ها، دیسکدر پیچ فلز با چوب و ...(، کاربردهاي اصطکاک خشک

6 - 

9 

گیري گرالروش انتگشتاور دوم سطح، محاسبه گشتاور دوم سطح سطوح پیوسته با استفاده از 

، قضیه zمحور  ، گشتاور قطبي سطح حولyو  xو سطوح گسسته و مرکب حول محورهاي 

 چرخش سطحانتقال محورها و شعاع 

4 - 

 - 48 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظارهاي مهارت -ب
برداري  يهامؤلفهدر هر راستا، محاسبه  تصویربردارمختلف به هم محاسبه  هايسیستمتبدیل واحدهاي نیرو، جرم، طول در 

و تعیین  اهمبناشي از ترکیب چندین بردار  برآیند، محاسبه بردار قائم غیرناشي از تجزیه یک بردار در دو راستاي قائم و 

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

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

ي نیروی هايسیستماز اعضاي خرپاها، تعیین مرکز جرم و مرکز بار در  هرکداممجهول، تعیین اندازه و نوع نیروي داخلي 

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

اور انتقالي گشت هاي اصطکاکي، محاسبههاي تحت بار محوري، محاسبه گشتاور انتقالي توسط دیسکو بسته کردن پیچ

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

 مسئله

 

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

Engineering Mechanics J. L. Meriam, L. G. Kraige  John Wiley & 

Sons, Inc. 
2112 
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E. Russell Johnston, Jr 
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1996 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 مدرک تحصیلي: دکتري مهندسي مکانیک/ کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک

 مرتبه علمي: استادیار/ مربي

سال 2تدریس: حداقل سوابق   

 باشد.با افراد فعال در عرصه صنعت مي اولویتسوابق تجربي: 
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتورکالس مجهز به 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 کتبي هاي شفاهي، تکالیف و آزمونپرسش
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 مقاومت مصالحدرس  -3-5
 تخصصينوع درس: 

 : استاتیکنیازپیش 

 - نیاز: هم

 هانآآثار بارهاي وارده بر قطعات مکانیکي تحت بارهاي استاتیکي و تعیین ابعاد هندسي  وتحلیلتجزیههدف کلي درس: 

 آموزشيسرفصل  -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

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

 وتحلیلتجزیهدر مقاطع مورب در بارگذاري محوري،  ایجادشدهتنش قائم و برشي 

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

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

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

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

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

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

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

بارمحوريآن با تنش در اعضاي تحت  طول و رابطه  

7 - 

منحني تنش و کرنش براي یک ماده مشخص، محاسبه مدول االستیسیته، رسم 

الذکر و آزمایش هاي شاخص بر روي منحني فوقشناسایي و مشخص کردن تنش

هاآنضربه روي مواد مختلف و تعیین انرژي ضربه   

2 

ها و ضریب اطمینان، معرفي تنش لهیدگي و تنش مجاز و تنش نهایي در طراحي

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

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

هاآنمحاسبه تنش برشي مجاز و تنش نهایي و ضریب اطمینان و راندمان اتصال در   

7 - 

هاآناي و تعیین مدول صالبت رسم نمودار تنش برشي و کرنش زاویه   

3 

 ازنظر هاآنبودن و نبودن  حلقابل: شناسایي انواع تیرهاي معین و نامعین و تعیین 

، رسم منحني نیروي محوري، برشي و یکدرجهنامعین از  مسائل، حل استاتیکي

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

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

هاي و محاسبه تنش دومحورهنسبت پواسون، دایره مور و نحوه رسم آن در تنش 

سر سر گیردار یکهاي یکماکزیمم و تنش حرارتي در میلهاصلي و تنش برشي 

دوسرگیرداردار و فاصله  

8 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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پارامترهاي مختلف مانند جنس تیر، ممان دوم سطح تیر، مقدار بار وارده  تأثیربررسي 

 بر تیر بر روي خمش و شعاع انحناي تیر

4 

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

و  یکدرجههاي تحت پیچش نامعین استاتیکي از االستیک و محاسبه آن، معرفي شفت

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

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

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

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

11 - 

بررسي اثر پارامترهاي مختلف مانند طول میله، جنس میله و ممان قطبي سطح مقطع 

پیچش میله بر روي مواد مختلف میله بر مقدار زاویه  

هاي تولیدي که در این زمینه فعالیت دارند.کارخانهبازدید از مراکز و  5  - - 

 - 32 جمع

 

 انتظار موردهاي عمومي و تخصصي مهارت -ب
ها در اعضاي ها و تغییر مکانتوانایي تبدیل واحدهاي تنش به یکدیگر، توانایي محاسبه انواع تنش و تغییر طول

یک استاتیکي، توانایي محاسبه ابعاد پیچ، پرچ، معین و نامعین از درجهمکانیکي تحت بارگذاري در محدوده مسائل  هايسیستم

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

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

هاي ناشي از تغییرات دما، محاسبه زاویه پیچش و تنش برشي ناشي از پیچش در تیرهاي توپُر و حداکثر، محاسبه تنش

یک استاتیکي و جدار نازک، محاسبه تنش برشي در مقطع سیم فنر، محاسبه تنش خمشي توخالي معین و نامعین از درجه

پذیري و و محاسبه تمرکز تنش در کشش، پیچش و خمش و مسئولیتدر تیرهاي تحت ممان خالص و شعاع انحناي تیر 

ايرعایت اخالق حرفه  

 

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

هاي مدرسویژگي  

مهندسي مکانیکهاي مختلف رشته دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد گرایش  

ايحرفهگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و   
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

نفره 15اساس کالس  بر  

ویدئو پروژکتورکالس معمولي مجهز به رایانه و   
 

 روش تدریس و ارائه درس

 سخنراني، تمرین و تکرار
 

 درس ارزشیابي و سنجش روش

 کتبي آزمون تکالیف، انشایي، و عملي شفاهي، هايپرسش
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 علم مواددرس  -3-6
 تخصصيدرس:  نوع

 - :نیازپیش

 - :نیاز هم

در ارتباط با  هاآنو توانایي  آگاهي یافتن از انواع مواد، خواصهدف کلي درس: 

از قبیل محیط و شرایط کاري بر خواص مواد و همچنین شناخت و بررسي  مؤثرروز، شناخت عوامل  نیازهاي صنعتي

 بتوان همواره در جهت حفظ و بهبود خواص مواد گام نهاد هاآني است که با کاربرد فرآیندهایو  هاروش

 سرفصل آموزشي -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 اصخو ،حياطرو  مهندسيدر  ادمو کارگیريبه اد،مو اعنوا ،مهندسيو  ادمقدمه: مو

تميا يبر پیوندها وريمر اد،مو  
3 - 

2 

تعریف کریستال، خواص عمومي ساختار و آرایش اتمي در جامدات )فلزات(: 

سیستم کریستالي و شبکه  ،، تعریف شبکه کریستالي، تعریف سلول واحدهاکریستال

اندیس گذاري  ،نحوه اندیس گذاري صفحات کریستالي به روش وایس و میلره ،براوه

عیوب شبکه  ،حجميو  ايصفحه ،خطي چگالي ،تميا کماتر ضریبامتدادها، 

ريبلو رساختا نالیزآ ري،بلو غیر ادمو اي،اي، خطي و صفحهکریستالي، عیوب نقطه  

12 - 

3 
اتجامددر  نظميبي و رتبلو  

تما ذنفو ،هانظميبي اعنوا ،جامد لمحلو ،هاژلیاو آ هاناخالصي د،نجماا  
3 - 

4 

اتفلز مکانیکي اصخو  

نیرو، تنش، کرنش(، ارتباط بین کرنش حقیقي و مهندسي، )االستیسیته، مفاهیم اولیه 

کرنش(،  -تنش دارنمو) کششارتباط بین تنش و کرنش، ثوابت االستیک، آزمایش 

شکل فلزات )کار سرد و  تغییر مدول برشي، مدول پواسون، مدول حجمي، پالستیسیته،

، شکست در فلزاتکار گرم( مفاهیم سختي، آزمایش سختي  

9 - 

5 

 ساختمان و خواص مواد چند فاز فلزي )آلیاژهاي مهندسي(

 يهازفا دارنمو فازها،مقادیر  – فازهاشیمیایي  ترکیب ،هازفا دارنمو ،هازفا کیفي بطروا

 د،فوالو  آهن تولیدروش  زي،فا چند سکوپيومیکر رساختا ،کربنو  هنآ سیستم

 ن،نز نگز فوالدهايو  نچد د،فوال خواص بر ژيلیاآ عناصر تأثیر ژي،لیاآ يهادفوال

 آلومینیوم استحکام دهي مواد )رسوب سختي و محلول جامد(، پیر سختي، هايمکانیسم

آن يهاژلیاو آ  

9 - 

6 
 تقطعا تولیدروش  ،پلیمرها تهیه زطرآن،  رساختاو  پلیمرها اعنوا- يپلیمر ادمو

 هاالستیکو  ترموست ،ترموپالستیک چند با شنایيآ ي،پلیمر
3 - 

31/1 صنعتدر  میکياسر ادمو دبررکا ،هاسرامیک اعنوا اص،خوو  رساختا- میکياسر ادمو 7  - 

31/1 مرکب ادمو تولیدآن، روش  دبررکا و مرکب ادمو اعنوا - مرکب ادمو 8  - 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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9 

هاي خوردگي در فلزات، اصول الکتروشیمیایي خوردگي، واکنش- خوردگي در مواد

-هاي گالوانیکي، انواع خوردگي، کنترل خوردگي، ممانعت کنندهآندي و کاتدي، جفت

، هاآن بنديطبقههاي خورنده و ها، حفاظت آندي و کاتدي، روکش دادن، محیط

 آن مکانیسماکسیداسیون و 

6 - 

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
درک  نظمي در مواد،، شناخت آرایش اتمي، ساختارهاي کریستالي و بيهاآنشناخت انواع مواد مهندسي و کاربردهاي 

 خواص مکانیکي مواد، شناخت مواد چند فاز فلزي، درک مقدمات خوردگي در مواد

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 دانشگاه صنعتي اصفهان  حسین تویسرکاني اصول علم مواد

 علي شکوه فر ویلیام. دي کلیستر اصول علم و مهندسي مواد
دانشگاه خواجه نصیر 

 طوسي
1397 

 مواداصول مهندسي و علم 
الرنس اچ. ون 

 ولک

فخرالدین اشرفي زاده، 

 فریبا سعادت،

 اردشیر طهماسبي،

 احمد منشي

 1394 مرکز نشر دانشگاهي

 

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

 هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد مواد، مکانیک و باالتر
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وسایل و امکانات معمول موردنیاز کالس نظري
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تمرین و تکرارايمباحثه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 هاي کتبيحل مسئله، تکالیف کالسي و آزمون
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 مخرب هايآزمایشدرس  -3-7
 نوع درس: تخصصي

 - :نیازپیش

 - :نیاز هم

 حاصل جینتا ریبازرسي مخرب و تفس زاتیتجه ريیکارگ هاي الزم، به بازرسي مخرب، ساخت نمونه توانایيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 همچنین و آن اهداف و ضربه خمش، کشش، شامل مخرب بازرسي هايروش انواع

 آزمون
- 4 

2 
 و دستگاه پارامترهاي تنظیم و اندازيراه و نصب آن، اجزاي و کشش دستگاه با کار

 اصول
- 6 

3 
کشش روي چند نمونه  شینمونه و قرار دادن آن در فک دستگاه، انجام آزما سازيآماده

 هیفلز پا
- 8 

 6 - مرجع استاندارد با نتایج ارزیابي و نمودار رسم گزارش، فرم تهیه 4

5 
 ستگاه وعملکرد د زمیآزمون ضربه و مکان ریو تفس (زودیشارپي و ا)دستگاه ضربه  کار با

 یمنيا اصول
- 6 

 6 - نتایج تفسیر و گزارش فرم تهیه و فلز نمونه چند روي ضربه آزمایش انجام 6

 6 - نمونه سازيآماده روش خمش، آزمون روش و خمش دستگاه با کار 7

8 
 راکول و استاندارد مربوطه کرز،یو نل،یبر)سختي سنجي  هايروشبا انواع  کار

ASTM) 
- 6 

 48 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 مهارت انجام آزمون کشش، آزمون ضربه، آزمون سختي، آزمون خمش، آزمون ماکرو گرافي

 

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

 1988 مک گرو سرسرا  دیتر اي .جورج مکانیکي متالورژي

فلزات هايآزمونو  ندهایمرجع فرا  1988 چاپمن و هال  روبرت. بي روس 

 
 

 

  

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 تانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(اس -د 

 هاي مدرسویژگي

 باالتر و مکانیک جوش ارشد کارشناسي مواد، ارشد کارشناسي
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 آزمایشگاه مقاومت مصالح به همراه نمونه و تجهیزات کامل

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عملي نی، تمرايمباحثهسخنراني، 
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

کار،  و بهداشت در منيیعمومي ا هايشایستگي ابيیتخصصي ارز هايشایستگي ابيیکتبي عملي براي ارز هايآزمون

 کار طیمح الزامات
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 درس بازرسي غیر مخرب -3-8
 تخصصينوع درس: 

 : علم موادنیازپیش

 مخرب هايآزمایش: هم نیاز

غیر مخرب در تعیین کیفیت یک محصول  هايروشدر بازرسي غیر مخرب و به کارگیري  هدف کلي درس: کسب شایستگي

 جوشکاري شده

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ()ساعت

 عملي نظري

 - 2 جوشهاي بازرسي تعریف بازرسي، وظایف بازرسي جوش و معرفي انواع روش 1

 11 2 بازرسي چشمي، بازرسي با مایعات نافذ و ذرات مغناطیسي 2

3 
، مهارت 2Vو  V هايبلوکاصول کار با دستگاه التراسونیک، فیزیک صوت، کار با 

 هااي و کوپلنتهاي نرمال، زاویهکالیبره کردن دستگاه، کار با پراب
3 8 

4 
توجه به استاندارد مرجع، صدور  ها بامعیارهاي پذیرش و عدم پذیرش ناپیوستگي

 دستورالعمل تعمیر نواقص و تکمیل فرم گزارش و ثبت نتایج
3 8 

5 
، يانرژکار با تجهیزات، اصول ایمني کار با پرتوهاي پر  اصول اصول پرتونگاري،

 آشکارسازها، فیلم، پج، اتاق سربي
2 8 

6 
در  مؤثرهاي ایکس و گاما، محاسن و معایب هر یک، عوامل دستگاه عملکردشناخت 

 پرتونگاري
2 8 

 6 2 گاريپرتونهاي استاندارد ارزیابي عیوب در تفسیر فیلم و آشنایي با عوامل آن و مالک 7

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 رادیوگرافي هايفیلمانجام آزمون التراسونیک، تفسیر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

غیر مخرب هايتست  
امیر  زاده،کرامت ملک آیدین هژیر،

شهبازي کرميجواد  ،مهدوي  
 1392 گسترش علوم پایه 

غیر مخربهاي بررسي   حسین تویسرکاني 
اد دانشگاهي، جه

 واحد اصفهان
1391 

کتاب اصول و کاربردهاي 

غیر مخرب هايتست  

(NDT) در جوشکاري 

 بي. راج، تي. جي کومار
مجید 

 مصلي
 1391 طراح

بازرسي جوش به روش 

هاي غیر مخربآزمون  

سلمان مدبري، مجید شیرین 

 آبادي
 

سازمان آموزش فني 

اي، تعاوني و حرفه

 کارکنان

1393 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد مواد، کارشناسي ارشد ساخت تولید و باالتر
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

دستگاه  GMAW,GTAW,SMAWدستگاه جوش  بازرسي جوش، کالس درس همراه با ویدئو پروژکتور، کارگاه

هاي موردنیاز طبق سرفصل در  وجود کلیه دستگاه نمونه، میکروسکوپ نوري، استریو میکروسکوپ. سازيآمادههاي 

 کارگاه

 وسایل و امکانات معمول موردنیاز کالس نظري
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه
 

 درس ارزشیابي روش سنجش و

 کار، رد بهداشت و ایمني) فني غیر هايشایستگي ارزیابي -فني هايشایستگي ارزیابي براي عملي کتبي هايآزمون

 (زمان و منابع مدیریت کار، در ايحرفه اخالق ،محیطيزیست توجهات ،پذیريمسئولیت کار، محیط الزامات

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-424396/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-424396/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-424396/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1849552/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8/
https://www.gisoom.com/search/book/author-275089/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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 درس هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه -3-9
 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 انواع مدارهاي هیدرولیکي و پنوماتیکي ساده را تجزیه و تحلیل کرده و بتواند مدار هاي مورد نظر را ببندد هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 آشنایي با مفهوم هیدرولیک و کاربرد آن در صنعت 1

 - 2 تشریح فشار نسبي و مطلق 2

3 
 ي هیدرولیکيهاپمپشناخت انواع 

 و انجام محاسبات پمپ هاپمپتشریح مکانیزم 
2 - 

4 

 مشخصات سیال انتقال دهنده انرژي

 هیدرولیک هايروغنانواع 

 معرفي موتور هاي هیدرولیک

 هاآنانواع شیرهاي هیدرولیکي و مکانیزم 

 خطوط انتقال انرژي

2 - 

5 

 هیدرولیکي هايپیستونمکانیزم سیلندر 

 و فرمان هیدرولیکي هافشارسنجمکانیزم 

 هیدرولیکي و انواع مدار ها هايفرمانکاربرد 

2 - 

 - 2 مدار هاي هیدرولیک یابيعیب 6

7 
 هیدرولیکمفهوم پنوماتیک و تفاوت آن با 

 هوا براي مصرف در دستگاه پنوماتیک سازيآماده هايروش
2 - 

8 

 هاآنانواع کمپرسور ها و مکانیزم 

 روش گرفتن انشعاب

 انواع سیلندر هاي پنوماتیک

 محاسبات کمپرسور ها

 مدارهاي پنوماتیک

2 - 

 8 - نکات ایمني و حفاظت و بهداشت فردي 9

 21 - پنوماتیکي را ببنددمدار هاي هیدرولیکي و  11

 21 - را ببندد طرفهیکمدار فرمان یک سیلندر و پیستون  11

 48 16 جمع

 

  

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 انواع مدارهاي هیدرولیکي و پنوماتیکي ساده را تجزیه و تحلیل کرده و بتواند مدار هاي مورد نظر را ببندد.

 

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

 طراحي)صنعتي  کیدرولیه

(2و  1جلد  کیدرولیه هايسیستم  

 و ليیدال نیحس

 نهیمد احمدرضا
 1381 پژوهش کانون 

 هواي )کاربرد نیوماتیک مباني

 )صنعت در فشرده
 صنعتي گروه

MARTONAIR 

 فرامرز

 خضرایي
 1376 پرتونگار

 Prentice-Hall 1379  استوارت. اِل هري نیوماتیک و هیدرولیک

 

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

 هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد مکانیک و باالتر

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و آزمایشگاه هیدرولیک پنوماتیک پروژکتور ویدئو با همراه درس کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه
 

.روش سنجش و ارزشیابي درس  

 کار، در بهداشت و ایمني فني غیر هايشایستگي ارزیابي -فني هايشایستگي ارزیابي براي عملي کتبي هايآزمون

پذیريمسئولیت کار، محیط الزامات  
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 درس الزامات کیفي جوشکاري -3-11
 تخصصينوع درس: 

 غیر مخرب: بازرسي نیازپیش

 - :هم نیاز

کنترل ابعادي قطعات، کنترل مشخصات فني دستگاه، کنترل مشخصات مواد اولیه، کنترل رویه  توانایيهدف کلي درس: 

 .باشدميجوشکاري و آشنایي با تایید صالحیت جوشکار 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 تعریف کیفیت

 اهمیت کیفیت در جوشکاري

 یک محصول )جوشکاري شده( با کیفیت هايویژگي

 در تولید یک جوش و محصول با کیفیت تأثیرگذارپارامترهاي 

و استاندارد  5تا  1پارت  3834الزامات کیفي جوشکاري )بر اساس استاندارد ایزو 

 مرجع آن( شامل:

بررسي مدارک فني و قراردادي، تعریف پیمانکار اصلي و فرعي و کارفرما، ارزیابي 

زات (، تجهیهاآنار فرعي، پرسنل جوشکاري و بازرسي )اهمیت تایید صالحیت پیمانک

براي انجام ترتیب جوشکاري(،  ریزيبرنامه)براي تولید  ریزيبرنامهساخت و تولید، 

و انبارش مواد پایه و مصرفي، کالیبراسیون  جایيجابهمشخصات رویه جوشکاري، 

، عدم انطباق در محصول، شناسایي و گیرياندازهتجهیزات و دستگاه هاي جوشکاري و 

 ردیابي مواد

6 4 

2 

 روش کنترل ابعادي

 گیري مطابق نقشهروش کنترل قطعات جزئي و کلي با ابزارهاي اندازه

 ت متر لیزري( سنجزاویهگیري )گیج ت شابلون ت متر ت گونیا ت اندازهانواع روش 

، کنترل گیريکار با ابزارهاي کنترلي و اندازهانطباق ابعاد قطعات جزئي با نقشه گروهي، 

 پیچیدگي، کنترل ابعادي جوش

 تدوین فرم گزارش ابعادي، تهیه گزارش کنترل ابعادي

4 11 

3 

 روش شناسایي و کنترل فني دستگاه هاي جوشکاري

شناسه فني دستگاه هاي جوشکاري شامل )کاتالوگ، روش نصب، روش نگهداري، 

 لیست تعمیر و نگهداري( ، چکدهندهتشکیلاجزاء 

2 4 

4 

 موردنیازروش کنترل مدارک فني و مواد خام که شامل بررسي اطالعات و مشخصات 

 مواد اولیه فلزي )ورق، صفحه، لوله، تیوب، تسمه، میلگرد و مقاطع(،

کنترل مدارک فني مواد خام مواردي نظیر کد متریال، سختي، آنالیز، استحکام و ... مطابق 

 مهندس و یا روش ساختبا نظر 

4 14 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 64 32 تعداد ساعت
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 روش بازرسي سالمت ظاهري مواد و بزار و بازرسي چشمي مواد

 کنترل ابعاد و بازرسي چشمي مواد خام بر اساس استاندارد و مدارک فني

5 

مشخصات رویه جوشکاري، طرح بازرسي، ثبت تایید صالحیت رویه جوشکاري و تایید 

 صالحیت جوشکار

(، رویه ITPالزم براي اجراي جوش شامل طرح بازرسي )روش بررسي کلیه مدارک 

(، تایید صالحیت PQR(، ثبت تایید صالحیت رویه جوشکاري )WPSجوشکاري )

 (WQTجوشکار )

شامل )پارامترهاي تنظیم شده بر  PQRو  WPSروش بررسي اطالعات فني مندرج در 

اولیه، مواد مصرفي، اولیه با مواد  سازيآمادهروي دستگاه جوش و عملیات پیش گرم و 

 (انواع پارامترهاي جوشکاري

پیش گرم،  هايعملیاتقطعه کار، مواد مصرفي، ) WPSتطبیق اطالعات مندرج در 

بر روي برد کنترل الکترونیکي و منبع قدرت  شدهانجاماولیه و تنظیمات  سازيآماده

 (جوشکاري

6 14 

6 

روش  – هاگیجموارد مربوط به بازرسي قبل از جوشکاري که شامل روش استفاده از 

 روش استفاده از استاندارد –کنترل مونتاژ 

 استاندارد جهتکنترل قطعات مونتاژ شده استفاده از  –به کارگیري گیج جوشکاري 

 تعیین روش کنترل پیش گرم

کنترل پارامترهاي جوشکاري، موارد مربوط به بازرسي حین جوشکاري که شامل روش 

 دماي بین پاسي روش کنترل زوایاي جوشکاري، روش کنترل

 اي کار، کنترل دماي بین پاسي ویهازکنترل پارامترهاي جوشکاري، کنترل 

 پیوستگي هاي جوشکاري موارد مربوط به بازرسي بعد از جوشکاري که شامل کنترل نا

 باشدميمشخص کردن حد پذیرش جوش  -مشخص کردن عیوب جوشکاري –

 تدوین و تهیه گزارش بازرسي و تایید صالحیت جوشکار

6 14 

7 

 منابع صالحیتنواع گواهینامه مواد، انواع دستورالعمل ها، روش کالیبراسیون، انواع ا

 انساني

 آوريجمعدستورالعمل ها،  آوريجمع -هیو مواد پا يمواد مصرف نامهیگواه آوريجمع

 تیصالح آوريجمعدستگاه ها،  ونیبراسیکال نامه،یگواه آوريجمعجلسات،  صورت

 کارکنان

با  يمستندساز هايروش ،مستندسازي يها افزارنرماسناد،  گذاريشماره هايروش

 افزارنرم

 مستندسازيو  گذاريشماره

4 4 

 64 32 جمع

 مورد انتظارهاي عمومي و تخصصي مهارت -ب
ابعادي قطعات، کنترل مشخصات فني دستگاه، کنترل مشخصات مواد اولیه، کنترل رویه جوشکاري، تایید صالحیت کنترل 

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

 2115 استاندارد الملليبینسازمان   استانداردکمیته  پارت دوم 3834استاندارد ایزو 

 2115 استاندارد الملليبینسازمان   کمیته استاندارد پارت پنجم 3834استاندارد ایزو 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي مهندسي ساخت و تولید

 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

براي کنترل ابعادي قطعات و جوش،  گیرياندازهپروژکتور، کارگاه جوشکاري، تجهیزات  ویدئوکالس درس همراه با 

 تجهیزات و دستگاه هاي جوشکاري

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه

 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

ار، الزامات ایمني و بهداشت در ک)غیر فني  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتمحیط کار، 
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 ساخت و مونتاژ فرآیندهايدرس  -3-11
 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 هدف کلي درس: کسب شایستگي مونتاژ قطعات بر اساس نقشه ساخت

 سرفصل آموزشي -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 نقشه. سازيپیادهو  خوانينقشه

ها )جوش، پیچ، فرنگي پیچ، پرچ و ...( را در دائم، نمادهاي اتصالانواع اتصال موقت و 

 نقشه.

رسیم ، تفسیر نقشه ساخت، تافزارنرمترسیم نقشه کارگاهي با دست، ترسیم نقشه ها با 

 انواع اتصال در نقشه، تفسیر نوع اتصال در نقشه

گیري اصلي در ت متریک ت اینچي(، واحدهاي اندازه ISOگیري )اندازه هايسیستمانواع 

 سیستم مختلف

 گیري طول، سطح، حجم، دما و ... به یکدیگرتبدیل واحدهاي اندازه

4 8 

2 

 روش استخراج مواد اولیه از نقشه

تحلیل انواع نقشه هاي ساخت، نقشه هاي جزئیات، جدول نقشه، انواع جدول مواد و 

 براي ساخت یک محصول موردنیازتجهیزات 

 هامواد مصرفي را از نقشهاستخراج مواد اولیه و 

2 11 

3 

 ن براي قطعات مختلفوشابل تعیین نیاز یا عدم نیاز به شابلون و نحوه ساخت

 اجرایي ساخت شابلون نقشه ترسیم

 استخراج شده از نقشه موردنیازقطعات  سازيآماده

و  هال گوانواع ورق، انواع پروفیل، انواع اتصال )جوشکاري(، پیچ، پین، فاق و زبانه و 

 گیري طول و ضخامت...، روش اندازه

 و ... قطعات کاريسوراخ، کاريخمکاري، پخ زني، گیري، برشاندازه

شابلون و اتصال دائم و موقت قطعات شابلون به یکدیگر )جوشي، پیچ، پین،  مونتاژ -

 ها با نقشه ساخت شابلونفاق و زباله و ...( انطباق اندازه

4 11 

4 

 قطعات اولیه اتصال

هاي وش(، ر...انواع شابلون، روش انتقال و تنظیم قطعه )جرثقیل، گیره دستي، تیفور و 

 گیريبستن قطعه و ابزارهاي اندازه

ري قطعه گیانتقال قطعه به داخل شابلون، بستن شابلون، انتقال قطعه در موقعیت، اندازه

 برابر نقشه

 کاريهاي اتصال دائم و موقت و مباني جوشکاري و مونتاژروش

2 12 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 ، پرچ، پیچ و ... را به صورت جداگانهجوشخالاتصال اولیه قطعه، 

5 

 انطباق نهایي قطعه با نقشه

 گیريهاي انطباق، پیچیدگي، دویدگي، تنشروش

 گیريتنشانطباق قطعه با رفع پیچیدگي و دویدگي و 

 نهایي با جوش، پیچ یا پرچ تثبیت

مهره، گرید هاي مختلف و متعلقات آن، میزان بار هاي اتصال موقت، انواع پیچ و روش

 هانآگشتاور و استاندارد هاي مربوط به  گیرياندازه، روش چمجاز براي سفت کردن پی

 با تورک متر. گیرياندازهاتصال و محکم نمودن قطعات با پیچ و مهره، 

، روش کاريپرچدر  مؤثر، پارامترهاي کاريپرچهاي اتصال نیمه دائم، انواع روش

 کاريپرچمحاسبه پارامترهاي 

 محاسبه قطر سوراخ پرچ و اتصال قطعه با پرچ را انجام دهد. -

2 12 

6 

انواع متعلقات )چرخ، پایه، قفل، لوال، زهوار، دستگیره، قالب، شیرآالت، لوله، پروفیل و 

 )چسب، جوش، پیچ، پرچ و ...( هاآننصب  هايروش( و ...الستیک 

 متعلقاتنصب انواع 

 ، سندبالست وتمیزکاري، زنيسنگعملیات تکمیلي مانند 

 تمیزکاري، سنگ زدن و اجراي عملیات تکمیلي روي محصوالت ساخته شده.

مورد استفاده در مصنوعات فلزي مانند رنگ، گالوانیزه و ... را شرح  هايپوششانواع 

 هاآندهد و با استاندارد هاي مرتبط با 

 کنترل هايلیستروش کنترل نهایي قطعه، کنترل ابعادي و کیفي محصول و چک 

 ...( و بندآبکنترل کیفیت قطعه، کنترل نهایي قطعه )به لحاظ استحکام، حرکت و 

2 12 

 64 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
نقشه و  سازيپیادهو  خوانينقشهمسلط به  جوشکاري قوسي و هايتکنیکآشنایي با فرایند هاي جوشکاري و مسلط به 

 ابعادي قطعات. کنترل

 

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

 «بست و قید» فیکسچر و جیگ
 ،شهبازي کرمي جواد

 زاده محمود محمدتقي
 1388 آذریون 

 ساخت، در جوشکاري عملي هايتکنیک

 اسخپ و پرسش صورت به تعمیرات و تولید
 1395 طراح خاکزاد امیر مارلو فرانک

 

  

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2714/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD/
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

 هاي مدرسویژگي

 ساخت و تولید، کارشناسي ارشد جوشکاريکارشناسي ارشد 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 پروژکتور ویدئوکارگاه صنایع فلزي، کالس درس همراه با 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارشسخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

ار، ایمني و بهداشت در ک)غیر فني  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 
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 درس زبان فني -3-12
 تخصصينوع درس: 

 : زبان خارجينیازپیش

 - :هم نیاز

 و مدارک فني هاکاتالوگ بر اساس صنایع فلزيهدف کلي درس: توانایي ترجمه متون تخصصي 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 فلزات مانند دهيشکلآشنایي با لغات، اصطالحات، اختصارات، فرایند هاي مرتبط با 

 ، فرم دهينوردکاري، کاريپرس
6 - 

2 

ر جوشکاري دصنایع فلزي و آشنایي با لغات، اصطالحات، اختصارات، عالئم استاندارد 

 صنعت

 صنایع فلزي و تلفظ و درک مفهوم لغات، اصطالحات، اختصارات، عالئم استاندارد

 جوشکاري

8 - 

3 

ع مرتبط با صنای روش استخراج اطالعات فني از استاندارد، کاتالوگ و سایر مدارک فني

 )به زبان انگلیسي( فلزي

 استخراج اطالعات فني از استاندارد و سایر مدارک فني و ارائه گزارش در فرمت انگلیسي

14 - 

 - 4 صنایع فلزيترجمه متون تخصصي  4

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب 
 آشنایي با اصطالحات تخصصي صنایع فلزي، استانداردها و مدارک فني، ترجمه متون تخصصي

 

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

ISO/TR20952-212521 Welding 

and allied processes - Vocabulary 

- Part 2: General terms 

ISO/TC44 Committee  ISO 2116 

Metal Forming Handbook Professor Taylan Altan  
Ohayo State 

Univesity 
1998 

Mechanics of Sheet Metal 

Forming 

Z. Marciniak, J. L. 

Duncan, Jack Hu 
 

butterworth 

heinemann 
2114 

ISO/TR 20952-612521 Welding 

and allied processes - Vocabulary 

- Part 6: Welding processes 

ISO/TC44 Committee  ISO 2116 

AWS A6.5M/A6.512525 

Standard Welding Terms and 

Definitions 

AWS welding 

Committee 
 AWS 2111 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 یادگیري مطلوب درس(د ـ استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و 

 هاي مدرسویژگي

 تولید کارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي مهندسي ساخت و

 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 کتورژپرو ویدئوکالس درس همراه با 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارشسخنراني، مباحثه
 

 سنجش و ارزشیابي درسروش 

ار، الزامات ایمني و بهداشت در ک)غیر فني  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتمحیط کار، 
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 درس عملیات حرارتي -3-13

 اختیارينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 عملیات حرارتي فلز پایه و فلز جوش توانایيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

کوپي فوالدهاي هیپو و سواکنش ه، ساختار میکرو مروري بر نمودار آهن و کربن )فازها،

 (هایپر یوتکتوئي، خاص ساختارهاي تعادلي

 استحاله هاي غیر نفوذي )مارتنزیت، بینیت، خواص، ساختار( 

، بازپخت، نرماله کردن، گیريتنشآنیل کامل، آنیل ) يحرارتمفاهیم و کاربرد عملیات 

تمپر، آنیل محلولي و رسوب سختي در کروي سازي، بازیابي و تبلور مجدد، کوئنچ و 

 آلیاژهاي آهني و غیر آهني(

8 - 

2 

، فرمول کربن معادهاي پیش مؤثرترهاي مپارا :فوالددر  پذیريسختيمفهوم سختي و 

 بر آن )پارامتر قطعه کار و فرآیند( مؤثرگرم و پارامترهاي 

 کارگرم و کارسرد هايعملیات، گیريتابمفهوم 

8 - 

3 

 کوئنچ( هايمحیطکوره و انواع آن، کمربند موضعي، ) يحرارتتجهیزات عملیات 

 و کنترل دما در عملیات حرارتي گیرياندازه هايروش

عملیات حرارتي بر روي یک فوالد ساختماني، مطالعه ساختار و  هايروشاجراي 

 خواص حاصل.

 هاورقو صافکاري  گیريتاب

 با عملیات کارگرم دهيشکل

 با عملیات کارسرد دهيشکل

- 48 

 48 16 جمع

 

 عمومي یا تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
و خواص  حرارتي بر رفتار متالورژیکي هايسیکلعملیات حرارتي و اثر  تأثیرآشنایي با مفاهیم پایه در رفتار فوالد تحت 

 جوش
 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 خارجي(منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

اصول و کاربرد عملیات حرارتي فوالدها و 

 چدن ها

محمد علي 

 گلعذار
 1396 نشر ازکان اصفهان 

 1368 انتشارات دانشگاه تهران  مهدي طاهري اصول عملیات حرارتي فوالد

ISO 26921 ،ISO26116 ،ASME 

 SECVIII ،AWSD2.2 ،AWS D24.1 
  ASM- Latest edition  

 

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

 هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد مهندسي مواد

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

درجه  1111، کوره عملیات حرارتي تا مترمربع 311کالس درس همراه با ویدئو، پروژکتور، کارگاه به مساحت حداقل 

، بلنکت براي عملیات حرارتي موضعي براي تا گرادسانتيدرجه  1111، کوره پیش گرم تا دماي ریزيبرنامهداراي قابلیت 

نمونه، دستگاه برش، میکروسکوپ نوري، دستگاه سختي سنج پرتابل  سازيآماده، دستگاه هاي گرادسانتيدرجه  651 دماي

 یا یونیورسال

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه

 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

ار، الزامات ایمني و بهداشت در ک)غیر فني  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتمحیط کار، 
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 طراحي مصنوعات فلزي درس -3-14
 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

و  افزارنرمتوسط فلزي  محصول یک و ساختطراحي  براي موردنیازفني  اطالعات استخراج توانایي هدف کلي درس:

 فلزي مصنوعاتطراحي 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
نوار ) Partو آشنایي با محیط  افزارنرماز  يمختصرو  Solidworks افزارنرمنحوه نصب 

 ابزار، نوار منو، مدیریت دستورات، نوار وضعیت و...(
2 2 

2 

با  Sketchمحیط  دستورات در محیط دو بعدي و در با کلیه و ویرایش کامل طراحي

و همچنین حذف قیود با استفاده از  Add Relationاستفاده از قیود موجود در دستور 

 Display / Delete Relationدستور 

2 2 

3 
 Blocksدر محیط طراحي 

 و با توانایي ویرایش کامل طراحي مدل سه بعدي 
1 2 

 Assembly 1 1 کار در محیط مونتاژ 4

 1 1 از ترسیمات سه بعدي خود Drawingبا استفاده از محیط تهیه نقشه دو بعدي  5

6 

 يهارخمینهاي مورد استفاده در ساختمان( از قبیل رخهاي فوالدي )نیماعضاي سازه طراحي

I،با  هاآنبه همراه عالئم اختصاري  چهارگوش و... سپري، مقاطع گرد، ، ناوداني، نبشي

در محیط دو بعدي و تبدیل به مدل سه بعدي با استفاده  Solidworks افزارنرماستفاده از 

 Extrude Bossاز دستور 

2 4 

7 

 Partاتصاالت ساده جوش را در محیط ترسیم 

 هاآنبه سر، سپري و... و عالئم و استانداردهاي  انواع اتصاالت در جوش شامل: سرترسیم 

 هاآنها به همراه عالئم انواع پخو 

1 4 

8 

مانند سپري و نبشي را با استفاده از دستورات  از قطعاتيسه بعدي  هايمدلطراحي 

Extrude Boss  طراحي و در زبانهweldment گوشه هايجوش 

را  (عالئم پایه و تکمیلي جوش )همچنین عالئم جوش سپري، زنجیري و شطرنجيترسیم 

 Drawingدر محیط 

1 4 

9 

اعضاي فشاري )ستون( را ابتدا با استفاده از دستورات موجود در  Partبا استفاده از محیط 

Sketch ترسیم نماید به صورت دو بعدي 

هاي نورد رخشامل: نیم Partدر سازه هاي فوالدي را در محیط  هاستونانواع مقاطع ترسیم 

 ...هاي ساخته شده با ورق وهاي مرکب، ستونشده، ستون

1 4 

 Part 1 4اتصال ستون به صفحه زیر ستون را در محیط ترسیم  11

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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را  ...نشیمن و نبشي اتصاالت ساده تیر به ستون شامل: اتصال ساده تیر با نبشي جان،ترسیم 

 استانداردهاي الزم-به همراه عالئم و 

11 

 (Partبه ستون )محیط  مفصلي() ي تیراتصاالت سادهترسیم 

ر سري، ورق رو و زی ، فلنجي،میمستقاتصاالت صلب تیر به ستون شامل: اتصاالت ترسیم 

را ترسیم و در محیط  Assemblyکایزر، کان ایکس ال، با ورق کناري و... در محیط 

Drawing هاآنبه همراه عالئم  نقشه هاي دو بعدي 

1 6 

12 

در مونتاژ به صورت مجزا طراحي و  Partاتصال تیر به تیر و تیرچه به تیر را در محیط 

 به یکدیگر Assemblyمحیط 

یر در تاتصال تیر به تیر هم نمره و غیر هم نمره همچنین زبانه کردن تیرها و اتصال تیر به )

 تیرهاي النه زنبوري همراه با عالئم(

1 6 

 Part 1 6را در محیط  (بادبند)انواع اعضاي محوري ترسیم  13

14 
 افزارنرمطراحي کمدهاي لباس با استفاده از 

 افزارنرمطراحي کتابخانه با استفاده از 
- 6 

 6 - افزارنرمانتقال دود و تهویه با استفاده از  هايکانالطراحي  15

16 
 طراحي وسایل بیمارستاني از قبیل تخت خواب و میز ناهار خوري

 طراحي تجهیزات و وسایل ورزشي
- 6 

 64 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 SAPو  SOLID WORKS ،TEKLAهاي افزارنرمآموزش طراحي با رایانه با استفاده از 
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 )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي(منبع درسي پیشنهادي  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

طراحي اتصاالت جوشکاري در سازه هاي 

 فوالدي

 –بهروز اسدي بروجني 

 نور شرقاسماعیل 
 

دانشگاه فني و 

 ايحرفه
1397 

راهنماي جوش و اتصاالت جوشي در 

 فوالدي يهاساختمان
 1391 مدیریت  شاپور طاحوني

هاي راهنماي اتصاالت در ساختمان

 فوالدي

دفتر تدوین و ترویج مقررات 

 ملي ساختمان
 

نشر توسعه 

 ایران

1393 

 

 

 جوشکاري ساختماني ایران نامهآیین

معاونت امور فني. دفتر امور 

تدوین معیارها و کاهش  فني.

 ناشي از زلزله خطرپذیري

 
سازمان مدیریت 

 و برنامه کشور
1381 

solidworks 
مهندس  -دکتر نیما جمشیدي

 جواد ممبیني
 1391 عابد 

 solidworks افزارنرمآموزش 
 -ابوالفضل خلخالي

 میالد شهسواري
 1393 دیباگران تهران 

 1384 نشر آفرنگ  مهندس هادي جعفري solidworksطراحي مکانیکي 

 

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

 مدرسهاي ویژگي

سال سابقه کار  3و مرتبه علمي مدرس یا مربي و  و مواددارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد مکانیک 

 زمینه تدریس تخصصي و تجربي در
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 سازه فوالدي کشينقشهصنعتي و  کشينقشهکارگاه 

تابلو وایت برد  –عدد  1 پروژکتورویدئو  - کشينقشهمرتبط با  افزارنرم –عدد  21رایانه  - مترمربع 71کالس با مساخت 

 متر 4و طول  5/1با عرض 
 

 روش تدریس و ارائه درس

کارگاهي و تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس شود. حل تمرین و مسئله توسط  سخنراني و بحث و گفتگو،

 دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام شود.
 

 درس سنجش و ارزشیابيروش 

 آزمون کتبي عملکرد و آزمون عملي –حل مسئله  -هاي شفاهيپرسش

 



 

49 

 فرم دهي فلزات فرآیندهايدرس  -3-15
 تخصصينوع درس: 

 دهاي برشکاري فلزاتفرآین: نیازپیش

 - :هم نیاز

 مصنوعات فلزي ساده و پیچیدهدر طراحي  توانایي هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 پانچ کاري، نوردکاري، صافکاري، کاريخم) دهيشکلفرم دهي و  هايروشآشنایي با 

 (کاريسوراخو 
4 - 

 - 6 کاريسوراخو  پانچ کاري، نوردکاري، صافکاري، کاريخم شناخت روش 2

 - 4 کاريسوراخو  پانچ کاري، نوردکاري، صافکاري، کاريخمپارامترهاي شناخت  3

 - 2 نکات ایمني در فرایند هاي فرم دهي 4

5 
 کاريسوراخو  پانچ کاري، نوردکاري، کاريخمپارامترهاي تنظیم 

 آن تأثیراز حرارت و  متأثرساختار منطقه 
- 12 

 12 - ماشیني نک با خم مترمیلي 4فلزي تا ضخامت  هايورق کاريخم 6

 12 - مترمیلي 4ضخامت  تافلزي  هايورقنوردکاري  7

 12 - پانچ کاريفلزي را  هايورق کاريسوراخ 8

 16 - فلزي را با ابزار هاي دستي هايورقصافکاري  9

 64 16 جمع
 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 و صافکاري کاريسوراخدستي و ماشیني، نوردکاري،  کاريخمآشنایي با مفاهیم فرم دهي فلزات و فرایندهاي 

 

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

 شکل دادن فلزات
ف. هاسفورد و رابرت  امیلیو

 م. کدل

محمدرضا 

 افضلي
 1397 دانشگاه صنعتي شریف

 1393 مشهد يدانشگاه فردوس  ياردکان انیحائر يعل فلزات دهيشکل
Metal Forming 

Handbook 
Professor Taylan Altan  

Ohayo State 

Univesity 
1998 

Mechanics of Sheet 

Metal Forming 
Z. Marciniak, J. L. 

Duncan, Jack Hu 
 

butterworth 

heinemann 
2114 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 ()شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس استانداردهاي آموزشي -د 

 مدرسهاي ویژگي

 و تولیدساخت کارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي مهندسي 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 ابزارآالتدستي و ماشیني،  کنخم ،مترمربع 311درس همراه با ویدئو، پروژکتور، کارگاه به مساحت حداقل  کالس

 پانچ کاريو  کاريسوراخ، دستگاه پانچ کاريماشین  صافکاري،

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

ار، الزامات ایمني و بهداشت در ک)غیر فني  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتمحیط کار، 
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 برشکاري فلزات فرآیندهايدرس  -3-16
 نوع درس: تخصصي

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 برشکاري مواد فلزي توانایيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 اصول برشکاري مکانیکي و حرارتي فلزاتشناخت  1

 - 4 برشکاري )مکانیکي، حرارتي( مواد فلزي هايروشآشنایي با  2

3 
 تیمحدودکاربرد و  –اهمیت  –انواع گازها سوختني )برشکاري با اکسي گاز اصول 

 فرایندها(
2 - 

4 
 و کاربرد، محاسن و معایب CNCبرشکاري با دستگاه مکانیزم و روش 

 عو تأثیراز حرارت و  متأثرساختار منطقه منطقه 
4 - 

5 
و  ن، محاسکاربرد، محدودیتبرشکاري با فرایند پالسما، نحوه برقرار قوس الکتریکي، 

 معایب
2 - 

 2 2 ، اکسي گاز و پالسماCNC فرآیندهاينکات ایمني  6

 21 - فلزي با فرایند اکسي گاز هايورقبرشکاري  7

 21 - فلزي با فرایند پالسما هايورقبرشکاري  8

 CNC - 22فلزي را با دستگاه  هايورقبرشکاري  9

 64 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظارهاي مهارت -ب

آشنایي با دستگاه هاي خودکار  -آشنایي با مفاهیم برشکاري مکانیکي و حرارتي با فرآیند هاي اکسي گاز، پالسما

 برشکاري

 

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

Metal Cutting Theory and 

Practice 

David A. 

Stephenson, John 

S. Agapiou 

 CRC Press 2115  

Welding and Cutting: A 

Guide to Fusion Welding and 

Associated Cutting Processes 

By P T 

Houldcroft, R 

John 

 
Woodhead publishing 

limited 
2111 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 و تولیدکارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي مهندسي ساخت 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 پروژکتور ویدئوکارگاه، تجهیزات جوشکاري، برشکاري، کالس درس همراه با 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

ار، الزامات ایمني و بهداشت در ک)غیر فني  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفهاخالق  ،محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتمحیط کار، 
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 درس تعمیرات و نگهداري -3-17

 اختیارينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

مکانیکي و برقي و  هايسیستمهدف کلي درس: شناسایي دستگاه ها، کنترل 

 هاي جوشکاري تعمیر متعلقات دستگاه

 سرفصل آموزشي -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 شناسایي دستگاه ها، تدوین فهرست تجهیزات

 بررسي شناسنامه روي دستگاه

 بررسي کاتالوگ کارخانه سازنده

 ها بررسي دستورالعمل نگهداري و تعمیرات دستگاه

 دستگاه ها ايدورهتدوین برنامه نت و بازدید 

 ايدورهبازدید  هاي لیستتکمیل چک 

- 16 

2 

 کنترل سیستم انتقال قدرت، کنترل سیستم هیدرولیک، کنترل سیستم پنوماتیک

کنترل تابلو ورودي دستگاه، کنترل فیوزها و کلیدهاي دستگاه، کنترل نمایشگرها، چک 

 الکتروموتورها کردن مدار کنترل، کنترل

 کنترل سیستم تغذیه دستگاه هاي جوش

 کنندهخنککنترل سیستم 

 کنترل متعلقات دستگاه هاي جوشکاري شامل تورچ، انبر الکترود، مانومتر و ...

 گیرياندازهکنترل تجهیزات 

 يدستي و برق کنخمکنترل اجزا دستگاه گیوتین، سنگ فرز، سنگ ساب، دستگاه 

- 21 

3 

متعلقات دستگاه جوشکاري شامل تورچ جوشکاري، منبع تغذیه سیم جوش، تعمیر 

 مانومتر

 گیرياندازهتعمیر دستگاه هاي جوش و تجهیزات 

 دستي و برقي کنخمتعمیر دستگاه گیوتین، سنگ فرز، دستگاه 

- 28 

 64 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 جوشکاري، برشکاري و بازرسيکنترل، نگهداري و تعمیر تجهیزات 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 دانشگاه صنعتي شریف  کوکبي امیرحسین تکنولوژي جوشکاري

 1394 طراح شیرخورشیدیان اکبر آلن تاد تولید فرآیندهايمرجع کامل 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي مهندسي جوشکاري

 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 تجهیزات جوشکاري، برشکاري و بازرسي صنایع فلزي به همراه کارگاه

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تکرارتمرین و 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

غیر فني )ایمني و بهداشت در کار، الزامات محیط  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيآزمون عملي براي ارزیابي 

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتکار، 
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 قیدوبنددرس  -3-18
 اختیارينوع درس: 

 -: نیازپیش

 - :هم نیاز

 مناسب جنس و استاندارد اجزاء انتخاب و مربوطه هايقیدوبند ساخت و طراحي و کار قطعه نقشه بررسيهدف کلي درس: 

 استاندارد. جداول کتاب از

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیري زمان 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 )طبقه بندي و ساختار )کاربرد، هاقیدوبند انواع

 ها و طراحي ابزارقیدوبنداستفاده از  ايیمزا
2 2 

2 
 مربوطه هايقیدوبند در کارها قطعه دهي قرار و موجود هايقیدوبند نوع تشخیص

 )اجزاء و هاروش انواع مفاهیم، و )اصول گیري مبنا و دهي موقعیت
2 4 

3 

 و موردنیاز محاسبات بندي، گیره هايروش بندي، گیره مفاهیم و )اصول بندي گیره

 )بندي گیره اجزاي

 هايقیدوبند در گیري مبنا و دهي موقعیت در رفته کار به اصول و اجزاء نوع، تشخیص

 موجود

2 6 

4 

و  دارزاویه بسته، ناوداني، ،ايصفحه) کاريسوراخ هايقیدوبند طراحي و کار اصول

 )دارپایه

نقشه  تهیه و کاريسوراخ قیدوبند اولیه طراحي نمونه، کارهاي قطعه نقشه بررسي

 هاآن کارگاهي ساخت

2 2 

5 

 خانکشي انواع خانکشي، روش کلي خانکشي معرفي هايقیدوبند طراحي و کار اصول

 خارجي( سطح و جاي خار )ایجاد

 خانکشي انواع از هرکدام در خانکشي قیدوبند یک وظیفه

 نقشه تهیه و خانکشي هايقیدوبند اولیه طراحي نمونه، کارهاي قطعه نقشه بررسي

 هاآن کارگاهي ساخت

2 4 

6 

 - جوشکاري هايقیدوبند جوشکاري وظایف هايقیدوبند طراحي و کار اصول

 قطعه ها جازني و فشار اعمال هايقیدوبند

ه نقش تهیه و جوشکاري هايقیدوبند اولیه طراحي نمونه، کارهاي قطعه نقشه بررسي

 هاآن کارگاهي ساخت

2 2 

7 

خاب انت و مورداستفاده مواد جنس انطباقات، و ها تولرانس ها،قیدوبند طراحي محاسبات

 استانداردها از اجزاء

در  استانداردها و جداول با کار و نمونه قطعات براي بحراني ابعادي محاسبات انجام

 هاقیدوبند دهندهتشکیل اجزاي و مواد جنس انتخاب خصوص

2 8 

 عملي نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 48 16 تعداد ساعت
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8 

 کارگاه در ساخت براي نمونه نقشه هاي تحلیل و تجزیه

، تخت از جمله تجهیزات ورزشي، کمد لباس کارگاه در بررسي شده نمونه هاي ساخت

 خواب دانشجویي و ...

2 4 

9 

 محاسبه هزینه بهاي تمام شده قید و بست

 میرمستقیو غ میمستق هاي نهیهز

 میرمستقیو غ میسربار مستق هاي نهیهز

 انساني رويین نهیمؤثر در هز عوامل

 ساخت یک قید و بستانساني براي  رويین نهیهز محاسبه

- 6 

11 

 آن ریمس کیتفک و قید و بست کیساخت  هايفعالیت انیب

 قید و بست کیساخت  بنديزمانارائه 

 میقانساني مست رويین نهیمواد مصرفي، هز ه،یشامل مواد اول قید و بستشده  تمام بهاي

 م،یرمستقیو غ

 به تفکیک میرمستقیو غ میسربار مستق هاي نهیهز

- 6 

11 

 ساخت قید و بستاثبات اقتصادي بودن 

 سر به نقطه سر محاسبه

 قید و بست کیساخت  هاي نهیدر کاهش هز رگذاریتأث موارد

 (عاتیضا) زیکاهش دورر هايروش

- 4 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 کتاب از مناسب جنس و استاندارد اجزاء انتخاب و مربوطه هايقیدوبند ساخت و طراحي و کار قطعه نقشه بررسي

 استاندارد جداول

 مسئله حل و پذیريمسئولیت ،داريامانت

 

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

ام گ به گام فیکسچر، و جیگ

 صنعتي ساخت و طراحي
Edward Hoffman خورشیدیان شیر اکبر طراح نشر   1394 

 فیکسچر و جیگ کامل مرجع
 زاده محمود محمدتقي

 کرمي شهبازي جواد
آذریون نشر   1388 

بستها و قید  P.H.Joshi 

سجادي، علي سید  

رضا و بیدقي اسرافیل  

 شمشیري

 علم دانشگاه

 صنعت و
1386 
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 د ـ استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(

 هاي مدرسویژگي

 مناسب صنعتي و کارگاهي کار سابقه سال 5 با تولید و ساخت ارشد کارشناسي

 ايحرفه و فني دانشگاه در تدریس روش دوره گذراندن

 هاقیدوبند ساخت و طراحي درس تدریس روش دوره گذراندن

 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 مناسب کارگاهي تجهیزات با تولید و ساخت کارگاه

 آموزش حین در استفاده جهت هاقیدوبند هاي نمونه و بصري و سمعي امکانات با تئوري کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اطالعات و ارائه گزارشاي، تمرین و تکرار، استخراج سخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

ار، الزامات ایمني و بهداشت در ک)غیر فني  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتمحیط کار، 
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 عملیات تکمیليخوردگي و درس  -3-19

 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 - :هم نیاز

ي و آشنایي با عملیات خوردگ و اصالح گیريپیش يانتخاب روش مناسب برا ،يخوردگ انواعخت شنا هدف کلي درس:

 دهيتکمیلي مانند سندبالست و پوشش 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

و آنتالپي،  کینامی: خواص حالت، انرژي داخلي، قانون اول ترمودهیاول هاي فیتعر

 انرژي گرما، کار و

 P-Vهاي گازي بر نمودار  و محاسبات پروس شی: نمايیگرما تیبر ظرف ايمقدمه

 تحول حجم ثابت و تحول فشارثابت ک،یاباتیتحول همدما، تحول آد

2 - 

2 
 احتماالت و میکرو و ماکرو خواص و آنتروپي مولکولي مباني :ترمودینامیک دوم قانون

 کرشهف قانون و هس قانون ترمودینامیکي، جداول از استفاده :گرمایي ظرفیت
2 - 

3 

 تعریف خوردگي

 و ...( الکتروشیمیایيسري  پیل گالونیک،الکتروشیمیایي )آشنایي با اصول 

بین دانه اي، سایشي  ،شدن دارحفرهانواع خوردگي شامل )خوردگي گالوانیکي، شیاري، 

 و ...(

4 - 

4 

، تحت تنش ،يخستگ ي)خوردگ يکیمکان يها يبر خوردگ مؤثر يپارامترها يبررس

 رفع آن يو راه ها (يدیسولف يتنش يخوردگ ،يدروژنیه يترد

 باال، خوردگي اتمسفري، خوردگي در آب، خوردگي در خاک يدما ونیداسیاکس

4 - 

 - 4 جلوگیري از خوردگي و حفاظت هايروش 5

 - 2 آشنایي با ابزار ساینده سطوح و کاربردهاي آن )سنباده، سنگ، مسباره، ماسه، ساچمه( 6

 - 2 ها، رویین کننده ها( چربي زدا)شیمیایي  هايمحلولآشنایي با  7

8 
 با انواع پوشش و کاربردهاي آن )رنگ ها، گالوانیزه، کرومات ها(آشنایي 

 آبکاري هايتکنیکبررسي 
2 - 

9 
از قبیل قلم، پیستوله، ایرلس، غوطه وري،  کاريرنگ هايروششناخت انواع 

 ايکورهالکترواستاتیک، 
2 - 

11 
و تجهیزات بازرسي رنگ شامل ضخامت سنجي، چسبندگي و  هاتکنیکشنایي با آ

 اجراي آن
4 12 

11 

 زنيسنگو اجراي تمیزکاري با  زنيسنگتجهیزات 

زبري سطحي و بازرسي پس از  گیرياندازهاجراي بالستینگ با کمک ماسه و مسباره، 

 بالستینگ

4 16 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 تعداد ساعت
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12 
شیمیایي و رویین سازي سطح یک نمونه محصول ساخته شده از  تمیزکارياجراي 

 و بازرسي قبل و بعد از اجراي رویین سازي فوالد زنگ نزن
- 21 

 48 32 جمع
 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 ياز خوردگ گیريپیش يانتخاب روش مناسب برا ،ينوع خوردگ یيشناسا یيتوانا

 هايبازرسيمختلف و شناخت دستگاه ها و تجهیزات مربوطه و  هايروشآشنایي با مفاهیم تمیزکاري، پوشش دهي به 

 مرتبط با فرایند

 

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

 مهندسي خوردگي
م. ج. فونتانا، احمد 

 ساعتچي،
 

مرکز نشر دانشگاه صنعتي 

 اصفهان،
4831 

 1391 فیشر يدانشگاه صنعت  يمحمد قربان پوشش دادن فلزات

 يحفاظت هايپوشش يبازرس

روش  بر اساس
ASTMD626۳ 

ASTMD626۳ 

 ،زهرا رنجبر

 ي،رشاهیفربد م 

 يمحسن دیجم 

 1397 پژوهشگاه رنگ

 

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

 هاي مدرسویژگي

 ارشد مهندسي خوردگيکارشناسي ارشد مهندسي مواد، کارشناسي 
 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 پروژکتور ویدئوکارگاه صنایع فلزي، تجهیزات سندبالست و رنگ، کالس درس همراه با 

 

 ارائه درسروش تدریس و 

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

ار، الزامات ایمني و بهداشت در ک)غیر فني  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيیستز، توجهات پذیريمسئولیتمحیط کار، 
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 یندهاي اتصال موقتآفردرس  -3-21
 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 اتصال قطعات با پرچ و پیچ و مهره توانایيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي -الف 

 محتواریز  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 انواع اتصال موقت و کاربرد هر یک 1

 - 2 تعریف و مکانیزم اتصال با پیچ و مهر، بیان گشتاور و نیرو 2

 - 4 انواع پیچ و مهره بر اساس استاندارد، معرفي استاندارد هاي مرتبط 3

 16 - اتصال پیچ و مهره بر روي قطعات فوالدي 4

 - 2 بازرسي اتصال پیچ و مهره هايروش 5

 8 - ايمهرهبازرسي اتصاالت پیچ و  6

 - 2 مرتبط ياستانداردهاانواع پرچ و  7

 16 2 فوالدي با پرچ هايورقمکانیزم اتصال با پرچ، اتصال  8

 - 2 بازرسي اتصاالت پرچي هايروش 9

 8 - بازرسي اتصاالت پرچي 11

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 شایستگي اتصال قطعات فوالدي با پرچ و پیچ و مهره

 

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

 1393 فرهمند  مهدي افقي، نادر بیرامي طاروني، نوید نظري و مهره ها هاپیچاتصاالت: 

و مهره چیپ يبازرس  1393 آزاده  جاودان ماین 

 

 

 

  

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد مواد، مکانیک و باالتر

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مترمربع 311اه به مساحت حداقل الس درس همراه با ویدئو پروژکتور، کارگک 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

غیر فني )ایمني و بهداشت در کار،  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 
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 درس جوشکاري فلزات آهني -3-21
 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 WPS بر اساس SMAW, GMAW, GTAW فرآیندهايجوشکاري فلزات آهني با  توانایيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 8 بر اساس استاندارد ایزو پذیريجوش بنديدسته، پذیريجوشتعریف  1

 6G - 21تا وضیعت  SMAWجوشکاري فوالد ساده کربني با فرایند انجام  2

 6G - 21تا وضیعت  GMAWجوشکاري فوالد ساده کربني با فرایند انجام  3

 6G - 24تا وضیعت  GTAWجوشکاري فوالد ساده کربني با فرایند انجام  4

 - 8 آشنایي با انواع فوالدهاي کم آلیاژ و پر آلیاژي 5

 - EN 8و  ASTMبر اساس استاندارد  گذاريناممعرفي کد بندي و  6

 - 8 چالش و مشکالت جوشکاري فوالدهاي آلیاژيشرح  7

 64 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 SMAW ،GTAW ،GMAW ،OFW هايروششایستگي جوشکاري فلزات آهني با  

 

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

 1394 دانشگاه صنعتي شریف  کوکبي امیرحسین تکنولوژي جوشکاري

 1393 انتشارات آزاده  مهرداد معینیان کلید جوشکاري

متالورژي جوشکاري و 

فوالدهاي زنگ  پذیريجوش

 نزن

 1391 ارکان اصفهانانتشارات  مرتضي شمعانیان جان. لیپولد

 

 

  

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 64 32 تعداد ساعت
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 تانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(اس -د 

 هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد مواد، مکانیک و باالتر

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

، دستگاه جوش مترمربع 311کالس درس همراه با ویدئو پروژکتور، کارگاه به مساحت حداقل 

GMAW,GTAW,SMAW مسي و آلومینیومي هايورقنمونه، دستگاه برش،  سازيآماده، دستگاه هاي 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

غیر فني )ایمني و بهداشت در کار،  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 
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 ماشین ابزاردرس  -3-22
 اختیارينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 مهارت و تراشکاري مهارت قالویزکاري، و کاريحدیده ،کاريسوهان اره کاري، شامل دستي براده برداريهدف کلي درس: 

 مته هايماشین با کاريسوراخ

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 مخروطي روي هايسوراخ کاريسوراخ، کاريسوراخ اتیکار با عمل ساخت قطعه

 گیريهانداز لی، انواع وساخوانينقشه اصول مطابق نقشه لیفوالدي با دستگاه در قطعات

شناخت مواد،  ،گیرياندازه لیوسا از ، نحوه استفاده(و فرمان مخروط داخلي سیکول)

 هايروشنشان،  انواع سنبه ،کشيخط لی، نحوه استفاده از وساکشيخط لیانواع وسا

و  گیريپلیسهاز آن،  استفاده کار و نحوه رنگي کردن سطح قطعه لینشان زدن، وسا سنبه

 طح قطعهس زکاريیتم و گیريپلیسه لیکار، نحوه استفاده از وسا سطح قطعه زکاريیتم

ه انتخاب نحو دستگاه، مته، نحوه بستن مته به نیمته، نحوه انتخاب ماش نیکار، انواع ماش

اه، روي دستگ شرويیپ دور و میمناسب، نحوه تنظ شرويیدور مناسب، نحوه انتخاب پ

و اصول فني  کار کار، نحوه بستن قطعه بستن قطعه لیبستن مته، وسا لیانواع مته، وسا

 ندیفرا عمق سوراخ، مینحوه تنظ کاري، نهیکاربرد خز نه،یمربوطه، انواع مته خز

 و برقوکاري، محاسبه قطر سوراخ براي برقو، اصول و نکات کاري نهی، خزکاريسوراخ

ستوني و دستي، ابزارهاي  زي،یهاي روم مته نی، انواع ماشکاريسوراخ اتیعمل فني

و شناخت مواد و اصول  هاآنها و جنس  مته یپت) هاآنها و انواع  مته کاريسوراخ

 (منيیا

3 - 

2 

 روي مخروطي هايسوراخ کاريماشین ،کاريسوراخ عملیات با قطعه کار ساخت

 کنترل شه،نق بر اساس قطعه کار ابعاد نقشه کنترل مطابق دریل دستگاه با فوالدي قطعات

قطعه  يگیرپلیسه زدن، قطعه کار، سنبه نشان کشيخط نقشه، بر اساس قطعه کار جنس

 یشرويپ تنظیم مناسب، دور تنظیم دریل، دستگاه به مته بستن دستگاه، انتخاب کار،

زینه خ و کاريسوراخانجام  فني، اصول بر اساس قطعه کار بستن دستگاه، روي مناسب

 ه کار،قطع سازيآماده نقشه، مطابق خزینه و سوراخ ابعاد کنترل فني، اصول مطابق کاري

 رومیزي، مته هاي ماشین انواع با کار مختلف، قطرهاي به مته با کاريسوراخ انجام

 سوراخ، انتهاي و ابتدا در خزینه ایجاد گیره، در قطعه کار مناسب بستن دستي، و ستوني

 احتمالي عیوب رفع و نقشه مطابق گیرياندازه وسایل با قطعه کار کنترل

- 12 

3 
 گیريهانداز وسایل ،خوانينقشه اصول مطاب دستي حدیده وسیله به فوالدي پیچ ساخت

 انواع ،کاريحدیده اصول مواد، شناخت، گیرياندازه وسایل از استفاده نحوه )کولیس(،
2 - 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت



 

65 

 انواع قطعه کار، بستن هايروش، کاريحدیده براي موردنیاز وسایل دستي، حدیده

 هايروش ،کاريحدیدهانجام  نحوه ،کاريحدیده هايروش قطعه کار، بستن وسایل

 پیچ کنترل وسایل پیچ کنترل

4 

 ر اساسب قطعه کار ابعاد نقشه کنترل مطابق دستي قالویز وسیله به فوالدي مهره ساخت

 شه،نق مطابق قطعه کار کشيخط انجام نقشه، بر اساس قطعه کار جنس کنترل نقشه،

 طبق ه کارقطع نقشه، بستن مطابق کاريسوراخ انجام قالویز، سوراخ براي مته قطر تعیین

 به سبتن هاآنکردن  عمود و پسرو( میانرو )پیشرو، ترتیب به قالویز بستن فني، اصول

 انجام پیشرو، قالویز وسیله به قالویزکاري انجام مختلف، جهات در قطعه کار

 نترلک پسرو قالویز وسیله به قالویزکاري انجام میانرو، قالویز وسیله به قالویزکاري

 شده مهره ایجاد

- 8 

5 

 ،گیرياندازه وسایل انواع ،خوانينقشه مختلف اصول قطعات تراشکاري عملیات

 اهدستگ متعلقات و مشخصات تراش، انواع دستگاه مواد، شناخت ،گیرياندازه هايروش

 رش،ب سرعت مفهوم تراش، دستگاه اندازيراه تراش، دستگاه مختلف هايقسمت تراش،

 کردن پیدا دَوَران، تعداد محاسبه برش، سرعت در مؤثر عوامل برش، سرعت جداول

 ،کنندهخنک مواد انواع عده دوران، تنظیم مکانیزم دیاگرام، از استفاده با دَوَران تعداد

 انواع ه،دستگا روي تنظیم پیشروي نحوه پیشروي، انتخاب نحوه دوران، عده تعیین نحوه

 جنس تراشي، و پیشاني تراشي رو رنده هاي انواع آن، هايویژگي صنعتي هايروغن

 رنده بستن هايروش تراشي، پیشاني و تراشي رو رنده هاي نگهدارنده هاي انواع رنده،

 زار،اب اصول بستن رنده، بستن هايروش رنده ها، جنس تراشي، پیشاني و تراشي رو

 یرهاانواع کارگ ابزار، تیز کردن روش تیزکني، ابزار هايسنگ انواع ابزار، مختلف زوایاي

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

 هوممف برداري، براده اصول کار، قطعه بستن مختلف هايروش قطعه کار، بستن براي

 تراشي پیشاني در برداري براده مراحل و برشي نیروهاي بار، عمق

8 - 

6 

 جنس کنترل نقشه، بر اساس قطعه کار ابعاد مختلف کنترل قطعات تراشکاري عملیات

 روي دوران عده تنظیم و تعیین تنظیم پیشروي، و تعیین نقشه، اساس بر قطعه کار

 کردن تیز صابون، آب تهیه ها،-روغن مقدار بازدید و دستگاه کاريروغن دستگاه،

 براي رنده تنظیم و بستن فني، اصول رعایت با ابزار زوایاي

رومیزي،  تیزکني ابزار سنگ کردن آماده فني، اصول رعایت با تراشي رو و تراشي پیشاني

 با امچهار نظ یا سه نظام توسط مناسب روش به قطعه کار بستن سه نظام، فک تعویض

 ردنک تمیز قطعه کار، بستن رنده، بستن تراش، ماشین اندازيراه فني، رعایت اصول

 و یادهپ سه نظام، هايفک تعویض رنده، تیز کردن تراشي، رو پیشاني تراشي، دستگاه،

 تولید مراحل در قطعه کار ابعاد گیرياندازه و و کنترل سه نظام کردن سوار

- 28 

7 

 اصول نقشه بر اساس تراش دستگاه با قطعات مخروط تراشي و بري پیچ داخل تراشي،

 هدستگا انواع مواد، شناخت ،گیرياندازه هايروش ،گیرياندازه وسایل انواع ،خوانينقشه

 ،برش سرعت جداول برش، سرعت مفهوم تراش، دستگاه متعلقات و مشخصات تراش،

 نحوه ،کنندهخنک مواد انواع دوران، عده تنظیم مکانیزم برش، سرعت در مؤثر عوامل

3 - 
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 واعان دستگاه، روي پیشروي تنظیم نحوه پیشروي، انتخاب نحوه دوران، عده تعیین

 رنده ها، بستن شیوه داخل تراشي، رنده هاي انواع ،هاآن هايویژگي صنعتي هايروغن

 تیزکني، ابزار هايسنگ انواع داخل تراشي، رنده زوایاي رنده، جنس نگهدارنده ها، انواع

ار چه )سه نظام، کارگیرها انواع مته، کردن تیز روش مته، زوایاي ابزار، تیز کردن روش

قطعه  بستن براي ایمني و فني نکات وارو، رو هايفک نظام، سه آچار فشنگي(، و نظام

 حوهن براده برداري، مراحل داخل تراشي، فرایند قطعه کار، بستن مختلف هايروش کار،

 پیچ بري، عملیات اجراي شیوه پیچ بري، فرایند مته، پیش ،کاريسوراخ فرایند باردهي،

 مخروط تراشي، هايروش انواع اجراي شیوه آن، هايروش انواع و مخروط تراشي

 مخروطي قطعه کار کنترل و مخروط تراشي هايروش انواع مزایاي و معایب

8 

 کنترل نقشه بر اساس تراش دستگاه با قطعات تراشي مخروط و پیچ بري تراشي، داخل

 تنظیم و تعیین نقشه، بر اساس کار قطعه جنس کنترل نقشه، بر اساس کار قطعه ابعاد

 قدارم بازدید و دستگاه کاريروغن دستگاه، روي دوران عده تنظیم و تعیین پیشروي،

 دهرن زوایاي کردن تیز گیر، رنده در تراش داخل رنده بستن صابون، آب تهیه ،هاروغن

 رنده و همت بستن فني، اصول رعایت با مته تیز کردن فني، اصول رعایت با تراش داخل

 یا ظامن سه توسط مناسب روش به کار قطعه بستن نظام، سه فک تعویض تراشي، داخل

 ،گیريپلیسه برداري، براده مرحله هر در بار عمق تنظیم فني، اصول رعایت با چهار نظام

 ،نهایي کاريسوراخ مته، پیش وسیله به کاريسوراخ مناسب، هاي مته پیش انتخاب

 و مناسب روش با تراشي مخروط عملیات انجام بري، پیچ عملیات انجام تراشي، داخل

 مختلف مراحل در کار قطعه ابعاد کنترل و گیرياندازه فني اصول رعایت

- 16 

 64 16 جمع
 

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 کاريسوراخ مهارت و تراشکاري مهارت قالویزکاري، و کاريحدیده ،کاريسوهان اره کاري، شامل دستي براده برداري

 مته هايماشین با

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

 2 و 1 تراشکاري
 وري،یرسول غ

 محمد اعتمادي
 

 ايو حرفهسازمان آموزش فني 

 کارکنان، تورنگ کشور، تعاوني
1384 

 و کاريماشین پیرامون در

 ابزار هايماشین
 والکر جان

اکبر 

 خورشیدیان
 1383 طراح

 ابزار هايماشین
 و شبگرد محمدرضا

 حدادي الیاس
 1392 تبریز دانشگاه 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 مرتبط کاري تجربه و تدریس سابقه سال 4 حداقل تولید و ساخت ارشد کارشناسي و سال 11 حداقل با کارشناسي

 ايحرفه و فني دانشگاه در تدریس روش دوره گذراندن
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کامل ست 15،مرتبط هايافزارنرم همراه به هوشمند تابلو قبیل از دیگر آموزشي کمک وسایل پروژکتور، ویدئو برد، وایت

خط  انواع کش، خط سوزن شامل کشيخط وسایل کارگاهي، رومیزي گیره کمان اره، سوهان، انواع شامل دستي ابزارهاي

 رومیزي، دریل ستوني، دریل دستگاه انواع دستگاه 7 ،...و چکش سمبه نشان، قوس، شابلون انواع پرگار، انواع فلزي، کش

 به و متعلقات با تراش دستگاه 17 ،...و قالویز و حدیده کاريسوراخ ابزارهاي انواع همراه به رادیال مته ماشین و دستي

 موردنیاز ابزارهاي با نواري اره و لنگ اره دستگاه 2 و راهنما کش خط دستگاه 2 تراشکاري، برداريبراده  ابزارهاي همراه

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارش، اجراي عمليسخنراني، مباحثه

 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 آزمون عملي
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 ساختپروژه  درس -3-23

 تخصصينوع درس: 

 ترم آخر: نیازپیش

 - :هم نیاز

 جادیا يبرا يروز بازار و توانمند ازیو موردن يکاربرد يمصنوع فلز کیو ساخت  يابینحوه بازار یيدرس: توانا يهدف کل

 محصول و کسب درآمد از آن. کیو ساخت و فروش  يریکوچک و سفارش گ يدیکارگاه تول کی

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 براي تولید یک قطعه یا محصول سنجيامکانو  نیازسنجي

 بازاریابي و نحوه سفارش گیري براي تولید یک محصول.

 مکتوب.مهندسي معکوس براي تولید یک محصول ساخته شده را انجام و گزارش 

- 8 

2 

 یک قطعه صنعتي و یا محصول را براي ساخت

 مراحل انجام کار بنديزمانو  ریزيبرنامه

 نقشه اجرایي ساخت آن محصول.

براي ساخت یک  موردنیازمواد اولیه  برآوردبا توجه به نقشه هاي اجرایي تهیه شده، 

 محصول

- 8 

3 

 براي سفارش گذاري خرید موردنیازلیست مواد اولیه و مواد مصرفي 

 مواد اولیه تولیدکنندهشناسایي بازار هاي تهیه محصول و کارخانه هاي 

 خرید مواد اولیه و مصرفي

- 8 

4 
 محصول مورد نظرساخت 

 عملیات تکمیلي و بازرسي محصول
- 41 

 64 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
انتخاب مواد، فرایند هاي اتصال دهي، مونتاژ و ساخت، الزامات کیفي و اقتصاد در پروژه ، نحوه خوانينقشه هايمهارت

 هاي جوشکاري.
 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 واحدتعداد 

 64 1 تعداد ساعت
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 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 .R. H. Todd, D. K تولید فرآیندهاي کامل مرجع

Allen, L. Alting 
 1394 طراح شیر خورشیدیان اکبر

 اهموجودي تولید کنترل و ریزيبرنامه
-نیکوفکر محمدهادي

 زادهعبداله وحید
 1397 دانش نگاه 

 الگوها، بازاریابي مفاهیم، ریزيبرنامه

 و تجربیات ها،استراتژي ساختارها،

 مستندات

  اسالم اکبرعلي

 شرکت

 نشر و چاپ

 بازرگاني

1385 

 

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

 مدرسهاي ویژگي

 ، کارشناس ارشد موادکارشناسي ارشد ساخت و تولید

 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 براي ساخت مصنوعات فلزي. موردنیازکارگاه صنایع فلزي و جوشکاري به همراه تجهیزات 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارشسخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

ار، الزامات ایمني و بهداشت در ک)غیر فني  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتمحیط کار، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 1کارآموزي درس  -3-24

 تخصصينوع درس: 

 واحد 35حداقل : گذراندن نیازپیش

 - نیاز: هم

یزي رانبارداري، خرید، روابط کاري و برنامهگیري، چیدمان تولید، ، کنترل کیفیت، اندازهمحیط کارهدف کلي درس: آشنایي با 

 تولید

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
برگزاري جلسه توجیهي گروهي: انتخاب محل کارآموزي، مراحل انجام کارآموزي، رفتار و 

 ارزشیابيروابط کاري، رعایت نکات ایمني، روش تهیه گزارش کارآموزي و روش 
- - 

2 
اي و اخالق حرفه ازنظرمشخصات محل کارآموزي: داراي تجهیزات کافي، محیط سالم 

 ايبهداشت حرفه
- - 

3 

، تهیه محل آموزينامه کارآموزي، رعایت قوانین مراحل انجام کارآموزي: تهیه معرفي

پیشنهاد براي گزارش روزانه، دقت در روش انجام کارها و شناسایي مشکالت موجود، ارائه 

 رفع مشکالت و بهبود وضعیت موجود

- - 

 121 - راهنمایي استاد و سرپرست کارآموزي بر اساسانجام کارآموزي  4

 121 - جمع
 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
و تجهیزات تولیدي و نحوه چیدمان و  آالتماشینعملي کردن آموخته دوران تحصیل در محیط واقعي کار، آشنایي با 

 هاآنبهره برداري از 

 و آشنایي با محیط و روابط کاري داريامانت، رعایت قوانین، پذیريمسئولیت
 

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

 هاي مدرسویژگي

گذراندن دوره روش  -صالحیت مدرسي درس کارآموزيگواهي -سال سابقه کار 5حداقل کارشناسي مرتبط با حداقل 

 ايتدریس در دانشگاه فني و حرفه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و کارآموزي در صنعت راهنمایي سرپرست، بازدید و راهنمایي استاد کارآموزي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 از فرم مربوطه ارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو توسط سرپرست کارآموزي با استفاده

ارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو توسط استاد کارآموزي بر اساس کیفیت حضور در محل کارآموزي، متن گزارش 

 هاي مربوطهکارآموزي، مصاحبه و پیشنهادات در مورد بهبود فرایندها در محل کارآموزي با استفاده از فرم

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 121 1 تعداد ساعت
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 2کارآموزي درس  -3-25

 تخصصينوع درس: 

 1: کارآموزي نیازپیش

 -نیاز:  هم

یدمان گیري، چآالت و تجهیزات، کنترل کیفیت، اندازهانواع ماشین ،تولید فرآیندهاي، محیط کارهدف کلي درس: آشنایي با 

 ریزي تولیدنبارداري، خرید، روابط کاري و برنامهاتولید، 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
، داراي تجهیزات کافي، محیط 1مشخصات محل کارآموزي: متفاوت از محل کارآموزي 

 ايحرفهاي و بهداشت اخالق حرفه ازنظرسالم 
- - 

2 

، تهیه محل آموزينامه کارآموزي، رعایت قوانین مراحل انجام کارآموزي: تهیه معرفي

روزانه، دقت در روش انجام کارها و شناسایي مشکالت موجود، ارائه پیشنهاد گزارش 

 براي رفع مشکالت و بهبود وضعیت موجود

- - 

 121 - راهنمایي استاد و سرپرست کارآموزي بر اساسانجام کارآموزي  3

 121 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
آالت و تجهیزات تولیدي و نحوه چیدمان و در محیط واقعي کار، آشنایي با ماشینعملي کردن آموخته دوران تحصیل 

 و آشنایي با محیط و روابط کاري داريامانت، رعایت قوانین، پذیريو مسئولیت هاآنبهره برداري از 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 سابقه کار سال 11حداقل کارشناسي مرتبط با حداقل 

 گواهي صالحیت مدرسي درس کارآموزي

 ايگذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فني و حرفه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و کارآموزي در صنعت راهنمایي سرپرست، بازدید و راهنمایي استاد کارآموزي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 کیفیت کارآموزي دانشجو توسط سرپرست کارآموزي با استفاده از فرم مربوطهارزشیابي 

ارزشیابي کیفیت کارآموزي دانشجو توسط استاد کارآموزي بر اساس کیفیت حضور در محل کارآموزي، متن گزارش 

 ربوطهم هايفرمکارآموزي، مصاحبه و پیشنهادات در مورد بهبود فرایندها در محل کارآموزي با استفاده از 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 121 1 تعداد ساعت
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 کارآفرینيدرس  -3-26

 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

 هايروش و فرصت و ایده مفاهیم با، کارآفریني انواع، کارآفریني و کار و کسب اصلي مفاهیم با آشنایيهدف کلي درس: 

 هايمدل اب رقبا، و صنعت و بازار تحلیل و تجزیه کارآفرینان، شکست و موفقیت هايداستان، هاآن سازيتجاري و شناسایي

 .کار و کسب بوم از استفاده با طراحي و کار و کسب مختلف

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 ندیفرا ني،یو نقش کارآفر تیاهم ف،یتعار) نانیکارآفر هاویژگي نيیاصول کارآفر

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و  راتیتأث ني،یهاي کارآفر آورد خطرها، ره ني،یکارآفر

 هاي زهیو انگ نيیرفتاري کارآفر کردهايیرو نان،یصفات کارآفر ني،یکارآفر اخالقي

 (نيیکارآفر

2 - 

2 

 وسعهت خالقیت، فرایند خالقیت، نقش و ضرورت خالقیت، تعریف نوآوري و خالقیت

 خالق، توهم ذهني، توفان) خالقیت افزایش هايروش و هاتکنیک آن، موانع و خالقیت

 (اسکمپر

 طوحس نوآوري، فرایند نوآوري، و خالقیت تفاوت نوآوري، تعریف) لینکنیکس و دلفي

 (نوآوري

 مسئله چند حل انجام: مهارت (TRIZ) مسئله خالق حل نظریه و نوآوري انواع و

 ذکرشده هايروش بردن کار به با نوآوري و خالقیت

3 6 

3 

 کار تجاري کوچک و کسب تیریمد

 کیکار، ساختار  و کسب کیرهبري و سازماندهي  مي،ی: کار گروهي و تسازماندهي

و مقررات  نیحقوقي: قوان مسائل کار و وري کسب انساني و بهره رويین کار، و کسب

 تعاوني ،بنیاندانشرشد،  مرکزستارتآپ، ا) هاشرکتکار کوچک، انواع  و کسب سیتأس

، (Patentنحصاري )ا حق کلمات میمفاه ک،یهر  هايمسئولیتو ( انواع ریو سا

 صادرات و مقررات واردات و رایتکپيو  (Trade Mark) عالمت تجاري

و نقش آن در  (و توسعه آتي متیمحصول، محل، ق) ابيیمالي: عوامل سهم بازار امور

 - استراتژي

مشتري مداري، نوع آوري، خدمات و سرعت و )رقابتي  هاي طیشناخت مح ابي،یبازار

 ،(راحتي

 مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ: تعامل با لیتبد هايروش و ابزارهاي آن غاتیتبل

مشترک، مجوزهاي خارجي،  يهاهمکاري ها گذاريسرمایههاي تجاري،  واسطه

و  (IT) اطالعات فناوري صادرات تجارت متقابل و ،الملليبین هايموقعیتو  ازهایامت

6 6 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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: ارائه مثال عملي مهارت هاي مجازي کار و کار و کسب و نقش آن در توسعه کسب

 کار مجازي و کار و کوچک، ارائه مثال عملي چند کسب و چند کسب

4 

 کار و فرهنگ کسب

 کار موفق و کسب طیباورها و هنجارهاي قالب بر مح

 نيیتوسعه فرهنگ کارآفر راهکارهاي

 کشورها ریفرهنگ کار با سا سهیمقا

 رانیفرهنگ کار در ا شیافزا راهکارهاي

2 6 

5 

 مرتبط کار و کسب طرح نمونه بررسي و آن انواع و (Business Plan) تجاري طرح

 با رشته

 کار و کسب طرح پروژه گروهي انجام

 رشته با مرتبط تجاري طرح تعریف

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

 )نیاز صورت در آن بازبیني و ارائه( تجاري طرح کلیات

 پروژه و طرح شغل، توصیف تجاري، طرح ارزیابي فرایند تجاري، طرح جزئیات

 مدیریتي طرح و مالي طرح تبلیغاتي، طرح تولید بازاریابي،

 نیاز صورت در آن بازبیني و تجاري طرح نهایي ارائه

3 31 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 مجازي و واقعي کار و کسب براي تجاري طرح یک ارائه و کار و کسب انواع مدیریت و ایجاد نحوه و شناسایي

 داريامانت و پذیريمسئولیت

 

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

Essentials of 

Entrepreneurship and Small 

Business Management 

Norman M. Scarborough  Prentice Hall 2111 

Entrepreneurship 
Robert D. Hisrich, Michael 

P. Peters 
 

McGraw-Hill 

Education 
2116 

 1392 کرمان دانشگاه  سلجوقي محمد کارآفریني

 1397 بوعلي  فر شعباني مجید نظریه ها کارآفریني
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 کار سابقه سال 5 با مدیریت یا مرتبط تحصیلي رشته با کارآفرین ترجیحاً ارشد کارشناسي

 ايحرفه و فني دانشگاه در تدریس روش دوره و گذراندن کارآفریني درس مدرسي صالحیت گواهي
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور دئویکالس تئوري همراه با و
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژه و کارگروهي موردي، مطالعات بررسي مدعو، سخنران ،هايمباحث سخنراني،
 

 روش سنجش و ارزشیابي

غیر فني )ایمني و بهداشت در کار،  هايشایستگيارزیابي  -فني هايشایستگيکتبي عملي براي ارزیابي  هايآزمون

 در کار، مدیریت منابع و زمان( ايحرفه، اخالق محیطيزیست، توجهات پذیريمسئولیتالزامات محیط کار، 
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 فلزات غیر آهنيدرس جوشکاري  -3-27
 نوع درس: اختیاري

 -: نیازپیش

 - :هم نیاز

و آلیاژهاي ویژه )تیتانیوم، منیزیم، زیرکونیم، هافنیم و  آشنایي با متالورژي جوشکاري آلومینیوم، مس، نیکلهدف کلي درس: 

 و عیوب شاخص جوشکاري هاو فن تانتالم( مشکالت

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 :جوشکاري آلومینیوم و آلیاژهاي آنمتالورژي 

 ومینیآلوم ياژهایآل يتعریف، متالورژ

 ن،ویداسیاکس ،ي)ترک گرم، اعوجاج، حفرات گاز یرجوش پذ ياژهایآل يمشکالت جوشکار

 هاي مرتفع نمودن آننارسانا( و راه دیافت استحکام، اکس

حرارتي(  هايعملیات)فرایندها، فلزات پرکننده، گازهاي محافظ،  يجوشکار يهافن 

 جنس آلومینیوم به سایر آلیاژهاو جوشکاري غیر هم یرهاي کارپذکالس

 بر استانداردهاي مربوطهمروري 

8 21 

2 

 :جوشکاري مسمتالورژِي 

 مس ياژهایآل يمتالورژ و تعریف 

هاي باال( و راه یي)ترک گرم، اعوجاج، رسانا یرجوش پذ ياژهایآل يمشکالت جوشکار

 مرتفع نمودن آن

حرارتي(  هايعملیات)فرایندها، فلزات پرکننده، گازهاي محافظ،  يجوشکار يهافن 

 جنس آلومینیوم به سایر آلیاژهاغیر هم جوشکاريو  ریهاي کارپذکالس

 مروري بر استانداردهاي مربوطه

4 12 

3 

 :جوشکاري نیکلمتالورژي 

 کلین ياژهایآل يمتالورژ و تعریف

هاي ترک گرم، اعوجاج، افت استحکام و...( و راه) کلینمشکالت جوشکاري آلیاژهاي 

 مرتفع نمودن آن

 (حرارتي هايعملیاتگازهاي محافظ،  فرایندها، فلزات پرکننده،)هاي جوشکاري فن

 استانداردهاي مربوطه سایر آلیاژها وبه  جنس نیکلهاي کارپذیر و جوشکاري غیر همکالس

2 - 

4 

 فلزات تیتانیوم، منیزیوم، زیر کونیوم، هافنیوم، تانتالوم(:ویژه )متالورژي جوشکاري آلیاژهاي 

 يجوشکار يمتالورژ

 هاي مرتفع نمودن آناکسیداسیون، اعوجاج و...( و راه) یژهومشکالت جوشکاري آلیاژهاي 

 گازهاي محافظ و...(، استانداردهاي مربوطه فلزات پرکننده،فرایندها، )هاي جوشکاري فن

2 - 

 32 16 جمع

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب 
آشنایي با مشکالت متالورژیکي جوشکاري آلیاژهاي غیر آهني، توانایي حل مشکالت، انتخاب روش مناسب، مواد 

 هاي مناسب جوشکاريمصرفي سیکل عملیات حرارتي و فن

 

 

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

Welding handbook   AWS 2116 

ASM Handbook Vol. 1   ASM 1985 

 متالورژي جوشکاري
 يدختیبهروز ب

 کوکبي امیرحسین
 1387 انتشارات آزاده 

 1382 انتشارات آزاده  معینیانمهرداد  کلید جوشکاري جلد اول

 

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

 هاي مدرسویژگي

 سابقه کارگاهي سال 4 کارشناسي ارشد جوشکاري یا مهندسي مواد با

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و مواد مصرفي مورد نیاز نمونه آلیاژ ي،منیامکانات ا هیهمراه با کل يکارگاه مجهز جوشکار کالس درس همراه با ویدئو پروژکتور،
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارشسخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس
پذیري، توجهات محیط کار، مسئولیت ایمني و بهداشت در کار، الزامات)هاي غیر فني ارزیابي شایستگي - هاي کتبيآزمون

 اي در کار، مدیریت منابع و زمان(محیطي، اخالق حرفهزیست
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 پیوست ها
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 پیوست یک
 صنایع فلزي پیوسته کارداني دوره موردنیاز استاندارد تجهیزات

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه ردیف

 مایع نافذ يهاست دستگاه تست التراسونیک 1

 E1526, E6521, E651الکترود جوشکاري  دستگاه تست ذرات مغناطیسي 2

 فیلرهاي جوشکاري دستگاه تست کشش 3

 سیم کالف دستگاه تست خمش 4

 کپسول گاز آرگون دستگاه تست ضربه 5

 CO2کپسول گاز  میکروسکوپ نوري 6

 O2کپسول گاز  دستگاه جوشکاري برق 7

 آلیاژي، فوالد زنگ نزن هايورقورق ساده کربني،  جوشکاري آرگوندستگاه  8

 لوله با قطرهاي مختلف Co2دستگاه جوشکاري  9

 برآهناره  FCAWدستگاه جوشکاري  11

 پودر و فالکس جوشکاري جوشنقطهدستگاه  11

 لباس و دستکش ایمني دستي و ماشیني کنخمدستگاه  12

 پرچ حرارتيدستگاه هاي برشکاري  13

 پیچ و مهره دستي و ماشیني هايگیوتین 14

 رنگ پروفیل بر 15

  لوله بر 16

  گیچ جوشکاري کمبریج 17

  کامپیوتر 18

  دستگاه نورد 19

  چکش پالستیکي و فلزي 21

  ، گونیا، کولیسمتر 21

  تورک متر 22

  دستگاه پرچ زني 23

  دستي، ماشیني کنخمدستگاه  24

  CNCدستگاه برش دستي، ماشیني و  25

  دستگاه پانچ، دریل دستي و ستوني 26

  برک پرس 27
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 پیوست دو
 صنایع فلزي رشته پیوسته کارداني دوره موردنیاز مدرس استاندارد مشخصات

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلي

 مقطع
سابقه تدریس و 

 تجربه کاري
 دروس مجاز به تدریس

 کارشناسي
کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

 استاتیک، مقاومت مصالح 4 * *  مکانیک 1

2 
مهندسي مواد کلیه 

 هاگرایش
 ، بازرسي غیر مخربعلم مواد 4 * * 

3 
مهندسي مواد کلیه 

 ، مکانیکهاگرایش
* *  4 

، خوردگي و عملیات تکمیلي

فرم دهي فلزات،  فرآیندهاي

برشکاري فلزات،  فرآیندهاي

 طراحي مصنوعات فلزي،

 ساخت و مونتاژ، فرآیندهاي

 هو آزمایشگا نیوماتیکهیدرولیک و 

4 
مهندسي مواد، 

 جوشکاري
* *  4 

الزامات کیفي جوشکاري، 

اتصال موقت،  فرآیندهاي

، زبان فني، جوشکاري فلزات آهني

 ، ساخت پروژه2و  1کارآموزي 

 ، ماشین ابزارقیدوبند  4  * * مهندسي ماشین ابزار 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


