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هاي آموزشی و مهارتی مرکز کارآفرینی  دورهسرفصل 
  )مهندسی -فنی(94زمستان -دانشگاه کاشان

  

 Proteusافزار  آشنایی با نرم

 افزار  آشنایی با منوهاي نرمProteus 

 سازي آن آموزش طراحی مدارات الکترونیک و شبیه 

 سازي آن آموزش طراحی مدارات دیجیتال و شبیه 

  

 COMSOLافزار  نرم

  )COMSOL(آموزشی نرم افزار کامسول دوره
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یک شبیه ساز پروژه هاي مهندسی میباشد، که به عقیده بسیاري از کاربران یکـی از   COMSOL	نرم افزار

 .قویترین نرم افزار هاي این کار به شمار میاید
  

کوانتـوم کـاربرد   براي رشته هاي برق، مکانیک، علوم زمین، شیمی، فیزیک، نجـوم و   COMSOL	نرم افزار
داشته و میتواند پروژه هاي این رشته ها را شبیه سازي کرده و انواع معادالت دیفرانسیل سیسـتم هـاي غیـر    

 .بعدیحلکند 3 	و 2، 1در فضاهاي 	مشتق جزئی	خطی را به وسیله
  

محـیط واقعـی   کند تا پروژه هاي مهندسی بیشتر در 	شبیه سازي	این نرم افزار میتواند چالش هاي بسیاري را
 .محک زده شوند

   
  :محورهاي مورد آموزش

 آشنایی با نرم افزار  
 مفاهیم اساسی  
 هندسه و تعاریف  
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  آشنایی با انواع روش هاي شبیه سازي 
  الکترومغناطیسیماژول هاي مختلف انواع آشنایی با:  

١. AC/DC  

٢. Wave optic  

٣. RF  
  

  

Ansys Fluent)مقدماتی(  
  

  .(CFD)آشنایی مقدماتی با دینامیک سیاالت محاسباتی  -

  .افزار فلوئنت، روش حل و چگونگی کارکرد آشنایی مقدماتی با کلیات نرم -2

، به منظور )افزار گمبیت از جمله نرم(بندي  افزارهاي سازنده شبکه آشنایی مقدماتی با نرم -3
  .افزار فلوئنت معرفی پیکربندي مسأله به نرم

  .افزارهاي گمبیت و فلوئنت ش نصب نرمآموز -4

  :افزار فلوئنت سازي به کمک نرم شبیه -5

مشخص کردن ابعاد، پردازش موازي، محیط گرافیکی، وارد کردن (افزار  شروع کار در نرم -5-1
هاي پریودیک،  هاي گردابی و چرخشی، جریان مش، بازخوانی و اصالح مش، انواع جریان

  )یر لزجپذیر و غ هاي تراکم جریان

تناسب بین شرایط واقعی و شرایط قابل قبول (آموزش انتخاب شرایط مرزي مناسب  - 5-2
  )افزار براي نرم

  .تنظیمات حلگر و انتخاب الگوریتم براي حل مسأله -5-3

  سازي توربوالنسی مدل - 5-4

  سازي انتقال حرارت مدل - 5-5

  .هاي نمونه از مسائل کاربردي انجام پروژه -6
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MATLAB)عمومی(  
  

  : معرفی دوره

با توجه به رشد روزافزون روش هاي عددي در تحلیل مسائل مهندسی، آشنایی با برنامه نویسی 
براي تحلیل هاي عددي براي دانشجویان مهندسی، به خصوص براي دانشجویان تحصیالت 

یکی از نرم افزارهایی که توانایی برنامه نویسی را براي . تکمیلی بسیار الزم و ضروري می باشد
می باشد که نام آن برگرفته از عبارت  Matlabراهم می کند، نرم افزار دانشجویان ف

matrix laboratory به معناي آزمایشگاه ماتریس می باشد.  
به خصوص براي تحلیل هاي برداري و ماتریسی، رسم  Matlabسرعت باالي نرم افزار 

سایر نرم افزارها نمودارهاي دوبعدي و صفحات سه بعدي و همچنین قابلیت ایجاد ارتباط با 
باعث گسترش روزافزون استفاده از این نرم  افزار توسط محققین گردیده است بطوریکه 

درصد باالیی از مقاالت ارائه شده در سال هاي اخیر با استفاده از این نرم افزار میسر گردیده 
لف این نرم افزار همچنین داراي جعبه ابزارهاي مختلف براي زیرمجموعه هاي مخت. اند

می باشد که ... مهندسی مانند کنترل، روباتیک، هیدرولیک، الگوریتم ژنتیک، منطق فازي و
از این رو آشنایی با این نرم افزار . در طول زمان به این نرم افزار اضافه شده و خواهند شد

  .براي دانشجویان مهندسی بسیار ضروري می باشد
ساعت ارائه می گردد؛ این  18و در مدت زمان  دوره ي ارائه شده داراي سرفصل هاي معینی بوده

، )جامدات و سیاالت(دوره قابل استفاده براي دانشجویان رشته هاي مهندسی مکانیک 
  .مهندسی شیمی و تا حدودي مهندسی عمران می باشد

  
  
  

  :دوره سرفصل مطالب

 محاسبات جبري .1

 )جبر خطی(عملیات ماتریسی  .2

 رسم نمودارها در فضاي دو بعدي .3

 رویه ها و مسیرهاي فضایی در فضاي سه بعديرسم  .4

 چند جمله اي ها .5

 آنالیز عددي .6
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 )سیمبولیک(ریاضیات نمادین  .7

 Simulinkآشنایی با محیط  .8

 ...)جمالت شرطی، حلقه ها و(آشنایی با روند برنامه نویسی  .9

ریاضیات مهندسی، ارتعاشات، کنترل، (برنامه نویسی براي مسائل مختلف مهندسی  .10
  ...)طراحی اجزا، ترمودینامیک، مکانیک سیاالت، انتقال حرارت و مقاومت مصالح،

  
  
  
  

MATLAB)ویژه دانشجویان برق(  
 متلب نویسی برنامه افزاروزبان آشنایی بانرم  :یکمدرس 

 آشنایی با نرم افزار متلب و محیط کار آن 

  محیطCommand Window ،Help،Workspace،Toolbox،هاSimulink 

  سایز فونت، تنظیم مسیر جاري، تنظیم مسیرها و تنظیم( تنظیمات متلب(... 

 تعریف ماتریس ها در متلب 

 قواعد اندیس گذاري در متلب 

 ماتریس هاي ویژه در متلب 

 تکرار ماتریس هاي و آرایه ها با استفاده از تابعRepmat 

 اعداد و کمیت هاي ویژه در متلب شامل Nan وInf 

 متلب  انواعدادهدر  :درس دوم

 اپراتورهاي مقایسه 

 انواع داده ها در متلب 

 داده هاي منطقی و عملگرهاي منطقی در متلب 

 انواع داده هاي عددي در متلب  
 داده هاي رشته اي در متلب و توابع مربوط به آنها 

 در متلب اعداد مختلط 

 ساختارهاي کنترل برنامه در متلب: درس سوم

 نحوه ي نوشتن M-File  و قوانین مربوط به استفاده از M-File 

 خطا یابی M-File  ها 
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 دستورات مربوط به تصمیم گیريIf , Switch case 

 حلقه هاي تکرارFor , While , Do while 

  دستور Continue و Break   و.... 

  تعریفواستفادهازتوابعدرمتلب :درس چهارم

 تعریف تابع در متلب 

 کاربرد توابع در پیاده سازي برنامه ها 

 پیاده سازي توابع با پارامترهاي ورودي اختیاري 

 تابع Sum براي محاسبه مجموع عناصر ماتریس 

 تابع Reshape براي تغییر اندازه یک ماتریس 

 تابعDiag ماتریس هاي قطريبراي محاسبه عناصر قطري ماتریس و ساخت 

 استفاده از توابع Round ،Floor و Ceil و  براي تبدیل اعداد غیر صحیح به اعداد صحیح
.... 

 گرافیکوترسمنموداردرمتلب  :درس پنجم

 آشنایی با توابع گرافیکی پایه در متلب 

 استفاده از دستور Plot براي نمایش و ترسیم انواع نمودارها 

 استفاده از دستور Subplot ي ترسیم نمودار در یک صفحهبرا 

 تنظیمات مربوط به نمودارها 

 معرفی تابع Bar براي ترسیم نمودارهاي میله اي 

 تابع Area براي ترسیم نمودارهاي سطح زیر منحنی 

 تابع Stairs براي ترسیم نمودارهاي پله اي 

 تابع Stem براي ترسیم نمودارهاي میله اي 

  لگاریتمیتغییر مقیاس محورهاي مختصات به مقیاس 

 استفاده از الگوهاي رنگی با استفاده از تابع Color Map 

 ترسیم نمودارهاي سه بعدي 

 نمایش داده هاي سه بعدي به صورت سطح با استفاده از تابع Surf و Mesh 

 ترسیم آسان توابع و معادالت دو بعدي با استفاده از دستور EZ Plot 

 فاده از دستورترسیم آسان توابع و معادالت سه بعدي با است EZ Surf 

 اطالعات در متلب مدیرِتفایلهاو  :درس ششم
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 دریافت لیست فایل هاي موجود در یک پوشه با استفاده از دستور Dir 

 دریافت مسیرهاي ویژه سیستم 

 دیالوگ هاي استاندارد انتخاب فایل براي خواندن و نوشتن با استفاده از توابعUigetfile , 

Uiputfile 
  نوشتن در فایل هاي اکسل توسط متلب با استفاده از توابعخواندن وXlswrite , 

Xlsread 
 تبدیل ماتریس به آرایه سلولی و برعکس با استفاده از تابع Mat2cell , Cell2mat 

 ذخیره سازي داده ها در فایل هاي mat با استفاده از دستور Save 

 خواندن اطالعات از فایل هاي mat با استفاده از دستور Load 

 ارتباط سطح پایین با فایل ها با استفاده از دستورهاي F Open, F Close, F Printf, 

F Scanf 

 حل معادالت:درس هفتم

 عددیپیشرفته نویسی برنامه:  
 جبري معادالت حل  
 دیفرانسیل معادالت حل  
 انتگرالگیري  
 جزیی دیفرانسیل معادله  
 جبري معادالت تحلیلی حل  
 ري تحلیلیانتگرالگی  
 دیفرانسیل معادالت تحلیلی حل  
 تحلیلی مشتقگیري  
 تحلیلی حدگیري  
 سري محاسبه  
 مکلورن بسط تیلورو سري  
 آن ومعکوس الپالس تبدیل  
 آن ومعکوس فوریه تبدیل 

  حل چند مثال عمومی و تخصصی برق:درس هشتم

  سر فصل مطالب ارائه شده در آموزش سیمولینک در متلب ویژه دانشجویان برق

 معرفی درس 
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 آشناییبا محیط سیمولینک 

 آشنایی با کتابخانه برق قدرت 

 معرفی ماژول هاي مورد استفاده در کتابخانه سیمولینک 

 آشنایی با ادوات الکترونیک قدرت 

 کتابخانه بلوك هاي  معرفیCommonly used 

 کتابخانه  معرفیContinuous Blocks 

 کتابخانه معرفیMath operations 

 کتابخانه  معرفیSignal Routing 

 کتابخانه  معرفیSinks 

 کتابخانه  معرفیSources 

  معرفی کتابخانهSimscape 

  معرفیPowerGUI 

 گرفتن انواع خروجی از سیمولینک 

  استفاده از خروجی هاي سیمولنیک در محیطWorkSpace 

 اندازه گیري در سیمولینک قدرت 

 شبیه سازي یکسوساز تک فاز نیم پل و تمام پل 

 ز سه فازشبیه سازي یکسوسا 

 تئوري عملکرد اینورتر و شبیه سازي اینورتر تکفاز و سه فاز 

  آشنایی با ماشین سنکرون و ماشینDC  

  

Revit)مقدماتی(  

  افزار و ابزارهاي آنآشنایی با نرم

  آشنایی با ترسیم دو بعدي

  آشنایی با نحوه ي ایجاد تراز در طبقات

  آشنایی با نحوه ي ترسیم انواع دیوار

  نحوه ي ایجاد انواع سقفآشنایی با 

  .آشنایی با نحوه ي ترسیم کف 
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  آشنایی با نحوه ي ترسیم دیوارهاي مشبک شیشه ایی

  .آشنایی با ترسیم انواع رمپ ، پله و نرده 

  آشنایی با ترسیم متن سه بعدي در رویت 

  نحوه ي گروه بندي موضوعات

  ي مختلفنحوه ي جدا سازي فضاهاي یک ساختمان در پالن با ایجاد تم ها

  Work Planنحوه ي کار با 

  نحوه ي خروجی گرفتن از نرم افزار براي اتوکد و تري دي مکس

  نحوه ي وارد کردن فایل اتوکد به رویت و سه بعدي نمودن آن در رویت

  آشنایی با نحوه ي اندازه گذاري

  آشنایی با نحوه ي ترسیم توپوگرافی و ایجاد سایت 

  ویتآشنایی با ساخت متریالها در ر

  آشنایی با رندرگیري و تبدیل آن به عکس و یا فیلم از پروژه

  .توضیح داده میشود آموزشکار با اصالحگرها در طول دوره بنا به نیاز درحین : توجه 

  

  

 

 Rافزار نرم

 

 گردد متعاقباً اعالم می

 

 



١٠ 
 

  

Autocad)مقدماتی(  

  :دوره سرفصل مطالب

  تنظیمات اولیه آنافزار، شروع به کار و  نگاهی به محیط نرم )1
 هاي مربوط به ترسیمات  دو بعدي فرمان )٢

 ابزارهاي کمک ترسیمی دوبعدي )٣

 Autocadهاي در این رابطه در  ویرایش و فرمان )٤

 هاي مربوط به کنترل دوبعدي صفحه تصویر فرمان )٥

 Autocadتایپ و ویرایش متن در  )٦

 ها بندي و مدیریت بلوك افزار، الیه مدیریت کارها در نرم )٧

 Autocadگیري در  اندازه )٨

 گیري  هاي گزارش فرمان )٩

  ترسیم پروژه پایان دوره )١٠

  

Autocad )پیشرفته(  
  

  گردد متعاقباً اعالم می

  

Inventor  

  standard.iptطراحی و مدلسازي دو بعدي و سه بعدي در محیط -1
  standard.iamمونتاژ قطعات در محیط  -2
  standard.idwنقشه سه نما از قطعات در محیط -3
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Solidwork 

  partطراحی و مدلسازي دو بعدي و سه بعدي در محیط -1
  assemblyمونتاژ قطعات در محیط -2
 drawingنقشه سه نما از قطعات در محیط -3

 

  

  )مقدماتی(Androidبرنامه نویسی 

  آشنایی با اندروید و معماري آن

Android Studio 

 manifestفایل 

  پروژهآشنایی با ساختار 

  کار با اکتیویتی ها

 SDKمعرفی 

 Emulatorsشبیه ساز ها یا 

  ها Viewکار با 

  ها Layoutکار با 

  ...کار با منابع تصویري، رشته اي، استایل ها ،تم ها، سلکتورهاو 

  ...ها ، نوتیفیکیشن ها، توابع تلفنی و پیامک و intentکار با 

  سرویس ها

 کار با فایل ها

  بومی سازي

  حافظهکار با 
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  لیست ها و آداپتورها

  

  مباحث رابط کاربري چون  دیالوگ ها ، منوها

  اکتیویتی تنظیمات

  کار با تصاویر و مدیاها

  انتشار برنامه

 به همراه مثال ها و پروژه هاي عملی

 

  )Microtick(مدیریت وایرلس
 

  گردد متعاقباً اعالم می

  

Linux Ubuntu 

  
  گردد متعاقباً اعالم می

  

PLC)مقدماتی(  

 معرفی PLC  زیمنسهاي 
 نرم افزار شروع کار با Simatic Manager يو پیکربندي سخت افزار  
 خروجی و/ديوتنظیم پارامترهاي کارتهاي ور	CPU		  
 برنامه نویسی با استفاده از مجموعه دستورات زبان LAD ، FBD وSTL 
 تایمرهاها و آشنایی با دستورات منطقی، مقایسه کننده ها، شمارنده 
 نرم افزار شبیه ساز با استفاده از هاي مختلفبرنامه جرايا  
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 برگزاري یک جلسه عملی 

 

 رباتیک

 آشنایی با روبات، علم روباتیک و مسابقات روباتیک

 Megaدسته  AVRآشنایی مختصر بر میکروکنترلرهاي خانواده 

 میکروکنترلر هاي این دستهآشنایی با محیط نرم افزارهاي موردنیاز براي برنامه نویسی 

 آشنایی و استفاده از سنسورها

 آشنایی با اجزاي ساده مکانیکی روبات

 آشنایی با یکی از مدارهاي راه انداز موتور

 

  )Network+(شبکه
 ...)تاریخچه، تعریف، دسته بندي و (آشنایی با شبکه هاي کامپیوتري  -

 )اترنت، توکن رینگ، بی سیم(معماري شبکه  -

 توپولوژيانواع  -

1-   
 TCP/IPو  OSIآشنایی با مدل  -

  انواع تجهیزات شبکه -
2-   
 آشنایی با سیستم عامل شبکه -

  IPآشنایی با آدرس  -
3-   

  مراحل راه اندازي و کار با شبکه به صورت عملی
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GIS,RS  

GIS  
 (GIS)معرفی سامانه اطالعات جغرافیایی  .1

 وظایف اصلی یک سیستم اطالعاتی جغرافیایی .2

 GISهاي مرتبط با  تکنولوژي .3

 ها آشنایی با انواع نقشه .4

  Arc mapآشنایی با محیط  .5

 Arc cutulos ،spatial  Analyst ،3DAnalystآشنایی با محیط  .6

 آشنایی با اکستنشن .7

 XToolsآشنایی با اکستنشن  .8

 Arc hydroآشنایی با اکستنشن  .9

 GIS هاي خام به محیط   ورود داده .10

تراز  تبخیر، هم بارش، هم دما، هم هاي شیب، جهت جغرافیایی، هم ها از جمله نقشه تهیه انواع نقشه .11
، مدل TIWشناسی زیرسطحی، نقشه هیپسومتریک، مدل  هاي زمین ضخامت الیه آب زیرزمینی، هم

DEM  و... 

  

 

از مدل منطق بولین و با استفاده ... ها براي اهداف مختلف عمرانی، نظامی، شهري و  پوشانی نقشه هم .12
 AHPمدل 

هاي شهري،  یابی مناطق مستعد دفن زباله یابی عوارض و اهداف مختلف از جمله مکان مکان .13
یابی مناطق  اي، احداث مدرسه، احداث دکل مخابرات، مکان هاي هسته هاي نیروگاه ها، زباله پساب

 ...داراي پتانسیل آب زیرزمینی و 

 ...نیرو و  ها، خطوط انتقال مسیریابی راه .14

 ...و  GPS ،Google Earth ،mapsource ،surfer ،ENVIو  GIS افزار  ارتباط بین نرم .15
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: RS  
 ENVIافزار  شنایی با نرم -1

 ...و   Spot ،IRS ،NOVAA ،Land satهاي  آشنایی با ماهواره -2

 العمل اجسام مختلف در مقابل طیف الکترومغناطیسی آشنایی با عکس -3

 ها  اي با ترکیب باندهاي مورد نظر در ارتباط با اهداف پروژه تهیه تصاویر ماهواره -4

 اي  بندي تصاویر ماهواره طبقه -5

 تهیه نقشه کاربري اراضی -6

 NDVIتهیه نقشه  -7

 

  کلیدفوالد
 

معرفی و طبقه بندي انواع فوالدها بر اساس ترکیب شیمیایی، خواص و کاربرد در  .1
  استانداردهاي مختلف

  آموزش نحوه استفاده از کتاب کلید فوالد. 2

  معرفی نرم افزار کلید فوالد و آموزش نحوه استفاده از آن. 3

، ...)، AISI ،UNS ،ASTM(آشنایی با انواع استانداردها آمریکایی و بین المللی . 4
  و نامگذاري عددي و حروفی فوالدها) DIN-EN(آلمانی  -اروپایی

  پیشوندهاي کتاب کلید فوالد آشنایی با کدها؛ پسوندها؛ .5

  معادل یابی فوالد ها بر اساس استاندارد هاي مختلف .6

 معادل یابی فوالد ها بر اساس نوع فوالد .7
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 )، متوسطه و تکمیلیمقدماتی(هاي صنعتی طراحی ماشین

  طراحی عملی ماشین هاي صنعتی

آموزش و شناخت دانش هاي مربوط به طراحی وا رائه نقشه هاي اجرائی و ساخت انواع  :هدف
  ...ماشین هاي صنعتی تولیدي، اندازه گیري، تعیین کیفیت محصول و

در این دوره پس از شناخت عناصر واجزا مکانیکی، برقی، بادي، هیدرولیک والکترونیکی بکار 
بردن انها دردستگاه هاي مختلف راه و روش  رفته در ماشین هاي صنعتی و چگونگی بکار

ساخت هر دستگاه با توجه به ویژگی هایی که براي آن تعریف شده بررسی و آموزش داده می 
  .شود

  :این دوره ها به سه بخش تقسیم می شود

 دوره تکمیلی. 3دوره متوسطه      . 2دوره مقدماتی      .1

  دوره مقدماتی - 1
  .بکاررفته در ماشین هاي صنعتی می باشد شامل شناخت و اموزش کارکرد اجزا

  

  :اجزاء مکانیکی

انواع پیچ ومهره، فنرها، بادامک ها، بلبرینگ ها، بوش ها، واشرها، پرچ ها، گیربکس هاي 
کاهنده وافزاینده، ریل هاي بلبرینگی، کالچ هاي مکانیکی وهیدرولیکی، کوپلینگ ها، کانوایر، 

دنده ها، پین ها وخارها، فیدر، شفت هاي انتقال حرکت، یاتاقان ها، پمپ ها، فیکسچرها، چرخ 
  تسمه هاي صنعتی زنجیرها و دیگر قطعات بکار رفته در ماشین ها

  تشریح مکانیزم هاي ساده جهت ایجاد انواع حرکت، 

  : اجزاء برقی
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برق مستقیم ومتناوب، ترانسفرمرها، الکتروموتورهاي مستقیم ومتناوب، استپرموتور، 
ها، مگنت هاي، کنتاکتورها، کلیدهاي تک وسه فاز،خازن ها، المنت هاي حرارتی، میکروسوئیچ 

انواع فن هاي هوادهی، حسگرهاي الکتریکی، دیود هاي بکار رفته در مدارهاي یکسو کننده ي 
الکتریکی، انواع جوشکاري قوس  الکتریکی نقطه اي نواري، اکچواتور،ترموستات ها، فیوز ها، 

. ال اي دي. مهتابی. فیالمانی)اشعه ایکس، ماوراء بنفش(ها، انواع المپ ها  شمارنده ها، گیرنده
  و خورشیدي..کم مصرف

  : اجزاء بادي

انواع جک هاي بادي، شیرهاي بادي دستی وبرقی وبادي، فشارسنج ها، واحدهاي مراقبت، 
 اکچویتورهاي بادي، موتورهاي بادي، هواسازهاي پیستونی وپیچی، مخزن هاي ذخیره باد

  وکاربرد آنها، کالچ هاي بادي، دي پی سل هاي بادي، چکش هاي بادي، رگوالتورها

  :اجزاء هیدرولیک

جک هاي هیدرولیک، شیرهاي حرکت برقی ودستی، پمپ هاي هیدرولیک، اندازه گیري هاي 
هیدرولیکی، پی دي متر وپی دي موتور، دي پی سل هاي هیدرولیکی، رگالتورهاي هیدرولیک 

  .حد هیدرولیکی چگونه طراحی وساخته می شودواینکه یک وا

  :اجزاء الکترونیک

دیودها ویکسوزها، سنسورهاي نوري، گرمایی مغناطیسی و حرکتی، تنظیم کننده هاي جریان 
  و ولتاژشمارنده هاي الکترونیکی، نشانگرهاي دیجیتالی

  

  دوره متوسطه -2
 آموزش چگونگی طراحی ماشین هاي ساده . 1

 صنعتی مکانیکی محضتشریح دستگاه هاي  .2

  

  ماشین هاي ساده

  :طراحی سیستم هاي مکانیکی ساده همچون
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 ...)براي پرس، رنگ، سوراخ کاري و(  انواع فیدرها  -1

  فیدرهاي مکانیکی، بادي، هیدرولیک والکترونیکی براي پرس ها-
  براي انواع قطعات) سورتر(دستگاه هاي جور کن-
و ویبراتور هاجهت ) سازه ها با حرکت هاي مداومجهت تست کیفیت ( دستگاه هاي با کارمکرر-

  .آزمایش سازه هایی که در مقابل حرکت بایستی مقاوم باشند
  به قطعات مساوي بصورت خودکار ...) مفتول، ورق تسمه و(تبدیل رول -
  انواع صاف کن هاي میل گرد، مفتول، تسمه، چهار پهلو، لوله وغیره   -
  ...مفتول تسمه وانواع خم کن هاي ورق، لوله،   -
  کشش مفتول و کم کردن سایز آنها  -
طراحی تبدیل نیروي انسانی به قدرت بسیار باال توسط پیچ هاي ویژه جهت جاهایی که سیستم   -

  .هیدرولیک در دسترس نمی باشد
  )آرام یا ضربه اي -دستی، برقی، بادي، هیدرولیک، پیچی( طراحی انواع پرس   -
  انیکی و ترمزهاي لحظه اي یا مداوم براي انواع ماشین ها وپرس هاطراحی انواع کالچ مک  -
مکانیکی مثل گیربکس هاي دنده   - به روش هاي مختلف ) زیاد کن(طراحی انواع دور کم کن  -

  )مغناطیسی  در دوره آخر(اصطکاکی اي، 
جیري و انتقال قدرت خطی، دورانی، لرزشی وموجی، شفت ها،دنده ها، تسمه ها، مغناطیسی، زن -

  ...میل ماري و
  ماريدنده اي وشانه اي ، میل تغییر اندازه حرکت در انواع سیستم ها به روش مکانیکی، اهرمی،  -
( جهت ایجاد اتوماسیون مکانیکی در دستگاهها ) در دور آخر(تشریح مکانیزم هاي اولیه وپیشرفته  -

طولی به دورانی، معکوس بازوهاي جهار قسمتی، حرکت تبدیل حرکت دورانی به خطی، حرکت 
  ...کردن حرکت ها و

از رول فرمینگ استفاده می ... رول فرمینگ جهت ایجاد مقاطع دلخواه از ورق، تسمه، میل گرد و -
  .کند که بصورت تک یا چند ایستگاهی می باشد

پرس بریک، هیدرولیکی وضربه اي جهت فرم دادن به قطعات با طول هاي نسبتا بلند استفاده می  -
  . ودش
  پرس هاي فرجینگ جهت فورج کردن قطعات گداخته داخل قالب -
( قالب هاي اکستروژن سرد ...دستگاه هاي تزریق و اکسترود آلومینیوم، مس، سرب و -

  )مثل تیوب خمیر دندان
  
  

  :در قسمت پیشرفته سیستم هاي زیر مورد بررسی قرار می گیرد
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پودر، گرانول ، : دستگاه هاي سورتینگ وبسته بندي، مکانیکی و مکاترونیک شامل -1
 مایعات،  قطعات 

 

  روش هاي بسته بندي 

داخل سلفون، پاکت، انواع لیوان ها، بلیستر، کیسه وگونی،جعبه ها، بسته بندي هاي 
  ویژه

مکانیکی اتوماسیون در بسته بندي، اندازه گیري حجم، وزن،تعداد، نوع، رنگ بصورت 
  والکترونیکی

  

  فیدرهاي الکترونیکی و الکترومکانیکی  

  فیدر هاي تغذیه طولی، دانه اي، تغییر جهت وزاویه، جهت پرس وقالب هاي پروگریسو

  فیدرها دردستگاه هاي پیچ سازي چهار عمله

  ...فیدرها دردستگاه هاي تغییر فرم فلزات،مفتول، تسمه، ورق و

 )تفلزا(دستگاه هاي تغییر فرم 

بعدي مورد 3این دستگاه ها از تولید یک میخ ساده تا تولید قطعات با تغییر فرم هاي 
  .بررسی قرار می گیرند

مثل دستگاه هاي چند کشویی، نک کشویی، برش وخم، چند کشویی با مرکز کار 
  )جدید( چرخان

  تغییر فرم االستیک

  .معموال براي سیستم هاي بااستفاده از فنر بکار می رود

  تغییر فرم پالستیک
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اکثرتغییرفرم ها بصورت پالستیک وبرگشت ناپذیر است، مثل تولید قطعات مفتولی، 
مانند سنجاق فرفره، میخ،میخ پیچ، منگنه، کلیپس کاغذ واشر فنري، انواع پین ها پیچ 

  .......هاو

  

  دستگاه هاي براده برداري

  ) plcنترل با ک(مکانیکی ومکاترونیکی : کال به دو نوع تقسیم می شوند

دستگاه هاي براده برداریدور،داخل وپیشانی کار مثل دستگاه تراش دستگاه : مکانیکی
  )دستگاه فرز(شیار زنی وبراده برداري حساب شده وتعیین شده 

  دستگاه هاي سوراخ کاري،غالویزکاري

دستگاه هاي ایستگاهی که در هر ایستگاه عمل از پیش تعیین : مکانیکی ترکیبی
مثل دستگاه تراش شیرآالت، مجهز به براده برداري . کار انجام می گیرد شده روي
  سطح کار

  ....سوراخ کاري، غالویز کاري، آب بندي و

جهت محصولی  -یک نمونه کامل ازاین دستگاه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت( 
  )مشخص به انتخاب دانشجویان

ود که از دونوع بشکه اي براي سطح کار به کار می ر :دستگاه هاي فینیشینگگ
  .وپاششی میتوان نام برد

مثل پاشیدن ماسه یا گلوله هاي ریز فوالدي روي سطح کار که هم ظاهر کار را 
  .زیاد می کند) بعلت فشرده کردن مواد(تمیزوهم مقاومت انرا 

  روش بشکه اي

ثل محصوالت را همراه با ساینده هایی مثلماسه، ساچمه هاي ریزو نرم کننده هایی م
اراءه می دهد که ...قطعات چرمی داخل مخزن ریخته و با چرخاندن آن سطوح صاف و

  .پلیسه هاي کا را هم حذف می کند
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  .براي سطح کار دستگاه هاي آبکاري نیز مورد استفاده قرار می گیرد

مثل آبکاري الکتریکی، آبکاري گرمایی، آبکاري اسیدي مطلق، براده برداري بهشکل 
  .ستگاه اسپارك و وایر کات که به صورت کامل بررسی  خواهند شدالکتریکی مثل د

  طراحی عملی سیستم هاي مکاترونیک

  پروژه هاي ساده.1

  توسط استفاده از پردازنده ها...ایجاد حرکت طولی، زاویه اي، چرخشی،ویبریشن و

مثل جابه جایی کار زیر فرز، یا هر دستگاهی که روي کار در طول هاي :حرکت طولی -
 .کاري خاص انجام می دهد معین

 .مثل خم کن هاي مختلف که بایستی با زاویه اي دقیق خم شود: حرکت زاویه اي- -

  )دو حرکت باال در دستگاهی که فیلم اتن موجود است بررسی می شود( 
  .با تلفیق این دوحرکت می توان خیلی از قطعات را تولید نمود 

زیر پرس یا دستگاه دیگراز این روش  جهت قرار دادن قطعه خام: فیدر هاي دانه اي-
  .قطعات می توانند انتخابی باشند یا خیر. استفاده می شود

سیستم هاي کنترل با .می توان آن را در حالت هاي مختلف زیر دستگاه ها قرار داد
  .پردازنده هاي دیجیتالی دراین حالت مورد بحث قرار می گیرند

  
اسکوتر هایی : بصورت عادي تعادل نداردمانند بررسی سیستم تعادل براي سازه اي که 

که به تازگی طراحی شده اند و بایک یا دو چرخ هم محور همواره در حالت ایستا قرار 
یکی از مخترعین این وسیله با آن .( دارن و فرمان بصورت عمود بر زمین قرار می گیرد

  )داخل رودخانه افتاد ومرد

سورتینگ، اندازه گیري، حس کننده هاي  بررسی کنترل دور ولرزه در سیستم هاي
  براي جداسازي قطعات با یک ویژگی خاص... وزن وحجم ورنگ و

رباط هاي ساده، رباط هاي با حرکت هاي تلفیقی، رباط هاي راه رونده همراه با انواع 
  حسگرها
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اي بصورت مشورتی با کالس تعریف شده و آن را بررسی  کرده وعملکرد آن و  نمونه
  .بوجود آورنده  این اعمال طراحی خواهد شدنیازهاي 

  دوره تکمیلی
  در سه حالت ساده، متوسط وپیشرفته  –تشریح چگونگی طراحی دستگاه هاي مکاترونیک 

 .جزئیات دوره تکمیلی متعاقبا به اطالع خواهد رسید

  

 HPLCآموزش دستگاه 

 اساس کروماتوگرافی
HPLC  مبانی و اصول 

HPLC درتوسعه روش    
HPLC آشنایی با انواع ستون   

HPLC افزاري آشنایی با سیستم نرم   

  و آماده سازي اولیه دستگاه براي آنالیز  دستگاه افزاري معرفی سخت

  HPLC با عملی صورت به نمونه آنالیز

   


