وسارت ػلوم ،تحقیقات و فناوری
ضورای تزنامهزيشی آموسضي و درسي ػلمي ـ كارتزدی

ديرٌ َاي آمًزش عالي تكميلي بيه سطًح تحصيلي
مشخصات کلي،بروامٍ يسرفصل دريس تک پًدمان
طراحي ي ساخت قيذ يبىذ

گريٌ :صىعت

تسمه تؼالي

مقذمه:
تا ػٌایت تِ الطاف الْی ٍ پیشٍ هاهَسیت جذیذ دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّای دسػی دس ساػتای تحقق
تصشیحات اػٌاد تاال دػتی ٍ تا ػٌایت تِ اّویت اصالح ّشم تحصیلی ًیشٍی ماس ،استقاء ٍ تَاًوٌذ ػاصی
ػشهایِ ّای اًؼاًی ٍ فشاّن ػاختي تؼتش الصم جْت تحَل دس آهَصؽ ّای هْاست هَسد ًیاصی هلی تا
سٍینشد تِ تحَالت تیي الوللی ٍ اجشای هادُ  21تشًاهِ پٌجن تَػؼِ ،ایي هجوَػِ مِ تحت ػٌَاى
آهَصؽّای تنویلی تیي ػطَح تحصیلی دیپلن –ماسداًی سؿتِ هناًیل گشایؾ هاؿیٌناسی تِ سٍؽ
پَدهاًی دس خَؿِ صٌؼت ،پغ اص جلؼات هتؼذد تا تین ّای ماسؿٌاػی هختلف دس قالة  8پَدهاى ٍ
 29دسع آهادُ اجشا هی تاؿذ.
الصم تِ رمش اػت مِ ایي دٍسُ دس دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّای دسػی ػاصهاى آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ
ای مـَس ٍ تا اػتفادُ اص ًظشات خثشگاى حشفِ ای دس ایي تخؾ ٍ ًاظش تش دػتَسالؼول اجشایی ٍ ؿیَُ
ًاهِ ّای دٍسُ ّای آهَصؽ تنویلی تیي ػطَح تحصیلی طشاحی ؿذُ اػت.
اهیذ آى مِ ایي ػٌذ تاثیش الصم سا دس تْثَد ٍضؼیت هَجَد آهَصؽ حشفِ ای سؿتِ هناًیل
مـَسهاى داؿتِ تاؿذ.
تؼزيف و هذف دوره:

ّذف اص تشگضاسی ایي دٍسُ آهَصؽ ّای تنویلی تیي ػطَح تحصیلی دیپلن – ماسداًی  ،سؿتِ
هناًیل – هاؿیٌناسی  ،تشتیت ًیشٍی اًؼاًی هتخصص دس صهیٌِ تْشُ تشداسی اص دػتگاُ تشاؽ  ،فشص ٍ
ػٌگ ٍ تَلیذ قطؼات تا فشآیٌذ هاؿیٌناسی هی تاؿذ ٍ دس ایي پَدهاى دسٍع ًقـِ مـی آهَصؽ دادُ
هی ؿَد .ماسآهَص دس ایي دٍسُ طشاحی ٍ ػاخت قیذ ٍ تٌذّای هَسد اػتفادُ دس هاؿیٌناسی سا فشا هی
گیشد.

ضزورت و اهمیت دوره:

هاؿیٌناسی ینی اص سٍؽ ّای ػاخت ٍ تَلیذ قطؼات دس صٌؼت هی تاؿذ  .لزا دس جْت استثاط
تیـتش صٌؼت تا دٍسُّای آهَصؿی اقذام تِ طشاحی ٍ تذٍیي یل دٍسُ ماسداًی تحت ػٌَاى هاؿیٌناسی
گشدیذُ اػت تا آهَصؽ دیذگاى ایي دٍسُ هَجة استقاء ٍ تْشُ ٍسی دس صٌؼت تا اػتفادُ تْیٌِ ٍ ماستشد
دسػت اص سٍؽ ّا ٍ تجْیضات تَلیذ ؿًَذ.
2

ضايستگي ها ،مهارتها و تخصصهای قاتل انتظار:
طشاحی قیذ ٍ تٌذـؼاخت قیذ ٍ تٌذ
سطح آموسضي:
■ تنویلی تیي ػطَح تحصیلی دیپلن ٍ ماسداًی (دیپلن – ماسداًی)
□ تنویلی تیي ػطَح تحصیلی ماسداًی ٍ ماسؿٌاػی (ماسداًی  -ماسؿٌاػی)
□ تنویلی تیي ػطَح تحصیلی ماسؿٌاػی ٍ ماسؿٌاػی اسؿذ (ماسؿٌاػی – ماسؿٌاػی اسؿذ)
□ تنویلی تیي ػطَح تحصیلی ماسؿٌاػی اسؿذ ٍ دمتشی (ماسؿٌاػی اسؿذ  -دمتشی)

ضغل قاتل احزاس:
-تنٌؼیي طشاحی ٍػاخت جیگ ٍ فینؼچش ( قیذ ٍ تٌذ)

ضواتط و ضزايط پذيزش ورودی:
الف ـ

(حذاقل هذسك تحصیلی/سؿتِ تحصیلی  /گَاّی ػالهت ،تجشتِ ماسی ٍ )...

ـ ـ حذاقل هیضاى تحصیالت  :دیپلن
حذاقل تَاًایی جؼوی ٍ رٌّی  :ػالهت ماهل جؼواًی
ب ـ دس صَست ًیاص تِ گزساًذى دسٍع پیؾ ًیاص هطاتق جذٍل صیش اسایِ ؿَد:
ساػت
رديف

كذ

نام درس
نظزی

3

ػملي

جمغ

الف) جذول ساختار دروس و نحوه اجزای تک پودمان طزاحي و ساخت قیذ وتنذ

کذ درس

ساعت

وام درس

وظري

عملي

طراحي قيد و بند

24

48

ساخت قيد و بند

16

72

40

120

جمغ كل

تًضيحات
(دريس پيشىياز)

جمع
72

طراحي قيد و بند

88
160

*سػایت تَالی دس اجشای دسٍع الضاهی هی تاؿذ.

ب ) جذول مقايسهای ساػات دروس نظزی و ػملي
نوع دروس

جمغ ساػات

درصذ

درصذاستانذارد

ًظشی

40

25

حذ امثش  30دسصذ

ػولی

120

75

حذ اقل  70دسصذ

جوغ

160

100

100

ج ) طول و ضكل اجزای تک پودمان:


ایي تل پَدهاى حذاقل دس یل دٍسُ 1هاِّ ٍ حذامثش دس یل دٍسُ  2هاِّ قاتل اسایِ اػت.



طَل دٍسُ تل پَدهاى 40ػاػت ًظشی ٍ  120ػاػت ػولی اػت .دس هجوَع  160.ػاػت ػولی ٍ ًظشی اػت



هجوَع ػاػت دسٍع پَدهاى حذ اقل  ٍ 160حذ امثش  480اػت.

د ) نحوه ارسياتي تک پودمان
آصهَى متثی (جاهغ) ،آصهَى ػولی (جاهغ) ،اسایِ پشٍطُ  ،اسایِ ًوًَِ ماس  ٍ ػایش تا رمش هَسد………
قثَلی دس ملیِ دسٍع پَدهاى هٌجش تِ اخز گَاّیٌاهِ پَدهاى هشتَطِ هی گشدد.

4

نام درس :طراحی لیذٍ تٌذّا

نظزی
ساػت 24

پیص نیاس/همنیاس:

ػملي
48

الف :هذف درس:
طراحی لیذ ّاٍ تٌذّادر تَلیذ اًثَُ لطعات در ّریک از رٍش ّای ترشکاری ،هاشیي کاری ،سَراخکاری ،لالٍیس کاری ٍ هًَتاش کاری
ب :سز فصل آموسضي:
سمان آموسش
(ساػت)

رئًس مطالب ي ریس محتًا

ردیف

ريش محتوا

رئوس مطالة

نظزی

ػملي

اًَاع طراحی لیذٍ تٌذ  ،اًَاع لیذ ٍ تٌذ از ًظر هختصات کارتردی(عوَهی – لاتل
هکاًیسم لیذ ٍ تٌذّا

تٌظین  -هخصَص) ،اًَاع لیذٍتٌذ از ًظر ًَع لطعِ تَلیذی تا هاشیي (هاشیي
تراش -هاشیي فرز) ،اًَاع لیذٍ تٌذ از ًظر هکاًیسم کار(دستی – ترلی  -تادی) ،اًَاع 8

1

4

لیذٍ تٌذ از ًظر لطعِ تَلیذی(تک هرحلِ ای – چٌذ هرحلِ ای) ،هکاًیسم هَلعیت
دّی در لیذ ٍ تٌذّا ،اجسا تشکیل دٌّذُ لیذ ٍ تٌذ

2

طراحی اًَاع لیذّاٍ تٌذّا

رٍش هٌاسة طراحی تا تَجِ تِ ًَع لطعِ تَلیذی (سَراخکاری -هاشیٌکاری)... -
اًتخاب هکاًیسم هَردًیاز لیَد ،طراحی ٍ رسن ًمشِ لیذ هَرد ًظر،طراحی ٍ هحاسثِ

6

16

اجسا هَرد ًیاز،
3
4

5

طراحی لیذّا ٍتٌذّا در ترشکاری

رٍش هٌاسة طراحی در ترشکاری لطعات ،هکاًیسم هَردًیاز لیذ ٍ تٌذ در

لطعات

ترشکاری،طراحی ٍرسن ًمشِ لیذ ٍ تٌذ هَرد ًیاز در ترشکاری،

طراحی لیذّاٍ تٌذّادر هاشیٌکاری

رٍش هٌاسة طراحی در هاشیٌکاری لطعات ،اًتخاب هکاًیسم ٍ ساختواى ٍ کارترد

لطعات

ٍیصُ لیذٍتٌذّا درهاشیٌکاری،طراحی ٍ رسن ًمشِ لیذٍ تٌذّا در هاشیٌکاری

طراحی لیذّا ٍ تٌذّا در سَراخکاری ٍ

رٍش هٌاسة طراحی در سَراخکاری ٍ لالٍیسکاری لطعات ،اًتخاب هکاًیسم هَرد

لالٍیسکاری لطعات

ًیازلیذٍ تٌذّادرسَراخکاری ٍ لالٍیسکاری ،طراحی ٍرسن ًمشِ لیذٍتٌذّا

2

6

4

8

2

6

درسَراخکاری ٍ لالٍیسکاری
6

طراحی هًَتاشکاری لیذّا ٍتٌذّا در
تَلیذ

رٍش هٌاسة ترای هًَتاشکاری لیذ ٍ تٌذّا،اًتخاب هکاًیسم ٍ ساختواى در
هًَتاشکاری لیذٍ تٌذّا ،طراحی ٍ ترسین ًمشِ اًفجاری لیذٍتٌذّادرّریک از رٍش
ّای تَلیذ

ج :منثغ درسي(( :هؤلف/هتشجن) ،ػٌَاى هٌثغً ،اؿش ،ػال اًتـاس))
حذاقل دٍ هٌثغ فاسػی ٍ یل هٌثغ التیي:
جیگ ٍ فینؼچشّا ،ػاصهاى آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای
طشاحی ٍ ػاخت قالة ٍ قیَد ،طشاح1381،
تنٌیل ّای طشاحی قالة پشع ،تْشاى 1385 ،

5

2

8

د) استانذاردهای آموسضي (ؿشایط آهَصؿی ٍ یادگیشی هطلَب)دسع :طراحی لیذٍ تٌذّا

 -1ويژگي های مذرس( :دسجِ ػلوی ـ ػَاتق تخصصی ٍ تجشتی):
ـ حذاقل هذسك تحصیلی داًـگاّیً ،ام سؿتِ/سؿتِ ّای تحصیلی هتجاًغ :لیؼاًغ هناًیل
ـ گَاّیٌاهْْا ٍ یا دٍسّْای آهَصؿی هَسد ًیاص::
 حذاقل ػاتقِ تذسیغ هشتثط(تِ ػال)3:ـ حذاقل ػاتقِ تخصصی دس حَصُ ؿغلی هَسد ًظش (تا رمش حَصُ ؿغلی تِ ػال)3 :
ـ هیضاى تؼلط تِ صتاى اًگلیؼی :ػالیخَب■
 هیضاى تؼلط تِ سایاًِ :ػالیخَب■ ػایش ٍیظگیْا تا رمش هَاسد: -2مساحت ،تجهیشات و وسايل مورد نیاس (تشاػاع مالع ً 25فشُ ٍ گشٍّْای آصهایـگاّی ٍ ماسگاّی(ماسػولی) ً 2فشُ)
ـ هؼاحت هَسد ًیاص1 :ـ مالع  30هتشهشتغ2 ،ـ آصهایـگاُ  هتشهشتغ3 ،ـ ماسگاُ  60هتشهشتغ4 ،ـ ػشصِ هتشهشتغ5 ،ـ هضسػِ هتشهشتغ
ٍ ػایش هَاسد تا رمش ًام ٍ هقذاس
ـ فْشػت هاؿیٌأالت ٍ تجْیضاتٍ ،ػایل ٍ اهناًات هَسد ًیاص:
1ـ هیس

 -5اتسار طراحی

2ـ صٌذلی

ٍ -6یذئَ پرٍشکتَر

3ـ تختِ ٍایت ترد

 -3روش تذريس وارائه درس:

ػخٌشاًی ■هثاحثِ ای  ،توشیي ٍ تنشاس ■آصهایـگاّی،ماسگاّی ، پظٍّـی گشٍّی ■هطالؼِ

هَسدی،تاصدیذ■فیلن ٍ اػالیذ■و
ػایش تا رمش هَسد………
4ـ نحوه ارسياتي درس تا توجه ته هذف تؼزيف ضذه :آصهَى متثی■آصهَى ػولی■آصهَى ؿفاّی ،اسایِ پشٍطُ■
اسایِ ًوًَِ ماس ......ٍػایش سٍؿْا تا رمش هَسد ……

6

نام درس :ساخت قيد و بند

نظزی
ساػت 16

پیص نیاس/همنیاس:

ػملي
72

الف :هذف درس:
طراحی لیذ ّاٍ تٌذّادر تَلیذ اًثَُ لطعات در ّریک از رٍش ّای ترشکاری ،هاشیي کاری ،سَراخکاری ،لالٍیس کاری ٍ هًَتاش کاری
ب :سز فصل آموسضي:
سمان آموسش

رئًس مطالب ي ریس محتًا

ردیف
رئوس مطالة
1

آهادُ سازی ٍ ساخت اًَاع لیذّا ٍ
تٌذّا(جیگ ّا ٍ فیکسچرّا)

ًیاز ترای هًَتاش لطعات ،هًَتاشلطعاتً ،کات ایوٌی ٌّگام کار

لطعات

ساخت اًَاع لیذّا ٍتٌذّا درهاشیٌکاری
3

4

ريش محتوا
رٍش هٌاسة ساخت لطعات لیذ ٍ تٌذّا ،ساخت لطعات لیَد ،تعییي ٍسایل هَرد

ساخت اًَاع لیذّاٍتٌذّا در ترشکاری
2

(ساػت)

لطعات

رٍش هٌاسة ساخت لیذ ٍتٌذّا در ترشکاری ،ساخت لطعات لیَد ،تعییي ٍسایل
هَرد ًیاز ترای هًَتاش لطعات ،هًَتاشلطعات ساختِ شذًُ ،کات ایوٌی در ٌّگام کار.

رٍش هٌاسة ساخت لیذ ٍتٌذّا درهاشیٌکاری ،ساخت لطعات لیَد ،تعییي ٍسایل
هَرد ًیاز ترای هًَتاش لطعات ،هًَتاشلطعاتً ،کات ایوٌی در ٌّگام کار

ساخت اًَاع لیذّاٍتٌذّا درسَراخکاری

تعییي رٍش هٌاسة ساخت لیذ ٍ تٌذّا در سَراخکاری ٍ لالٍیس کاری ،ساخت

ٍ لالٍیس کاری لطعات

لطعات لیَد ،تعییي ٍ سایل هَرد ًیاز ترای هًَتاش لطعات ،هًَتاشلطعاتً ،کات
ایوٌی در ٌّگام کار

ج :منثغ درسي(( :هؤلف/هتشجن) ،ػٌَاى هٌثغً ،اؿش ،ػال اًتـاس))
حذاقل دٍ هٌثغ فاسػی ٍ یل هٌثغ التیي:
جیگ ٍ فینؼچشّا ،ػاصهاى آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای
طشاحی ٍ ػاخت قالة ٍ قیَد ،طشاح1381،
تنٌیل ّای طشاحی قالة پشع ،تْشاى 1385 ،

7

نظزی

ػملي

4

24

4

4

4

16

16

16

د) استانذاردهای آموسضي (ؿشایط آهَصؿی ٍ یادگیشی هطلَب)دسع :ػاخت قیذ ٍ تٌذ

 -1ويژگي های مذرس( :دسجِ ػلوی ـ ػَاتق تخصصی ٍ تجشتی):
ـ حذاقل هذسك تحصیلی داًـگاّیً ،ام سؿتِ/سؿتِ ّای تحصیلی هتجاًغ :لیؼاًغ هناًیل
ـ گَاّیٌاهْْا ٍ یا دٍسّْای آهَصؿی هَسد ًیاص::
 حذاقل ػاتقِ تذسیغ هشتثط(تِ ػال)3:ـ حذاقل ػاتقِ تخصصی دس حَصُ ؿغلی هَسد ًظش (تا رمش حَصُ ؿغلی تِ ػال)3 :
ـ هیضاى تؼلط تِ صتاى اًگلیؼی :ػالیخَب■
 هیضاى تؼلط تِ سایاًِ :ػالیخَب■ ػایش ٍیظگیْا تا رمش هَاسد: -2مساحت ،تجهیشات و وسايل مورد نیاس (تشاػاع مالع ً 25فشُ ٍ گشٍّْای آصهایـگاّی ٍ ماسگاّی(ماسػولی) ً 2فشُ)
ـ هؼاحت هَسد ًیاص1 :ـ مالع 30هتشهشتغ2 ،ـ آصهایـگاُ  هتشهشتغ3 ،ـ ماسگاُ 300هتشهشتغ4 ،ـ ػشصِ هتشهشتغ5 ،ـ هضسػِ هتشهشتغ
ٍ ػایش هَاسد تا رمش ًام ٍ هقذاس
ـ فْشػت هاؿیٌأالت ٍ تجْیضاتٍ ،ػایل ٍ اهناًات هَسد ًیاص:
 -4دستگاُ تراش

 -3هیسکار ٍ هتعلمات

1ـ دریل دستی

 -2دریل رٍهیسی

 -6دستگاُ جَش
-11دستگاُ ًیثلر ٍرق

-9دستگاُ گیَتیي ٍرق
-8دستگاُ پرچ
-7ارُ لٌگ
-12دستگاُ پرض دستی -13دستگاُ پرض ّیذرٍلیک -14دستگاُ پاًچ

 -5دستگاُ فرز
-10دستگاُ پرض تسریك

 -3روش تذريس وارائه درس :ػخٌشاًی  ،هثاحثِ ای  ،توشیي ٍ تنشاس ■آصهایـگاّی،ماسگاّی■ ،پظٍّـی گشٍّی  ،هطالؼِ
هَسدی،تاصدیذ ،فیلن ٍ اػالیذ و
ػایش تا رمش هَسد………
4ـ نحوه ارسياتي درس تا توجه ته هذف تؼزيف ضذه :آصهَى متثی■آصهَى ػولی■آصهَى ؿفاّی ،اسایِ پشٍطُ■
اسایِ ًوًَِ ماس■ٍ ......ػایش سٍؿْا تا رمش هَسد ……
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