
  باسمه تعالي

  آزمون جامع دانشجويان گرايش ساخت و توليد

  

با نظر استاد راهنما و تاييد شوراي 	توسط دانشجويان درس مي باشد كه به شرح زير 3دروس امتحان جامع 
  گردند.اخذ مي	تحصيالت تكميلي دانشكده

 (درس اجباري) 1درس رياضيات مهندسي پيشرفته  درس اول:

  شامل دروس:ساخت سنتي سبد  از دروس درس دوم:

 ماشينهاي كنترل عددي پيشرفته  
  1روش اجزا محدود در جامدات 

 دهي فلزاتشكل    
 ابزارشناسي و ماشينكاري  

  ساخت پيشرفته شامل دروس:سبد از دروس  درس سوم:

 تكنولوژي پالستيك پيشرفته  
  ليزرفراوري مواد به كمك  
 الكتروفيزيكال هايپديده  
 كامپوزيتنانو  
 ساخت افزودني  

 



هھھھایی کنترلل عدددیی پيیشرفتهھ براایی آآززمونن جامعمحتواایی ددررسس ماشيین  

1 هھھھایی کنترلل عدددییااقتصادد ماشيین - 	  
2 هھھھایی اابزااررنکاتی ددرر ططرااحی ماشيین - 	  
3 کاررییمروورر اابزااررهھھھا وو مواادد وو مکانيیک ماشيین - 	  
4 کنترلرهھھھا وو ددرراايیوهھھھا - 	  
5 هھھھایی اانتقالل قدررتتسيیستم - 	  
6 AUTOCADوو  ٬CATIA، آآشنايیی با ططرحح وو ساخت بهھ کمک کامپيیوترهھھھایی منطق برنامهھ - 	  
7 - SPLINE  ووNURBS 	  
8 چنيین با ماشيیناافزاارر وو هھھھمهھھھا ميیانن اابزااررهھھھایی مختلف نرمماانتقالل ددااددهه - 	  
9 هھھھایی ترااشش وو فرززهھھھایی مختلف جبراانن اابزاارر ددرر ماشيینمنطق - 	  

10 cmmهھھھایی ماشيین - 	  
11 cncساخت يیک ماشيین فرزز  - 	  
12 آآززمايیشگاهه وو ساخت يیک قطعهھ -  

هھھھایی قابل ااستفاددههکتابب  

1-‐ Peter	  Smid,	  CNC	  Programming	  Handbook,	  3rd	  Edition,	  2007	  
2-‐ Alan	  Overby,	  CNC	  Machining	  Handbook:	  Building,	  Programming,	  and	  Implementation,	  

2010	  
3-‐ Michel	  Michaud,	  CATIA	  Core	  Tools:	  Computer	  Aided	  Three-‐Dimensional	  Interactive	  

Application,	  2012	  
4-‐ Mach3	  Manual,	  2014.	  
5-‐ Patrick	  Hood	  Daniel,	  Build	  Your	  Own	  CNC	  Machine,	  2009.	  	  
6-‐ Gerald	  Farrin,	  Curves	  and	  Surfaces	  for	  Computer	  Aided	  Geometric	  Design,	  5th	  ed,	  2001.	  

	  



 
 
 
 

 :روش اجزاي محدود
 آشنایی با مفاهیم اولیه روش اجزاي محدود •

 روش هاي استخراج معادالت اجزاي محدود  •

 روش مستقیم استخراج معادالت اجزاي محدود به روش مستقیم  •

 میله دو بعدي، سه بعدي همراه با پیاده سازي عدديآنالیز استاتیکی: المان  •

 المان تیر دو بعدي، سه بعدي همراه با پیاده سازي عددي  •

 حل مسایل دو بعدي جامدات؛ المان مثلثی، المان مربعی، المان صفحه •

 تکنیک هاي مدل سازي و حل به روش اجزاي محدود •

 تگرال گیري عدديروش حل معادالت اجزاي محدود؛ همگرایی، اعمال قیود، ان •

 فرمول بندي روش اجزاي محدود به صورت فرم ضعیف •

 روش تغییرات -*                         

 هاي وزنی، گالرکین روش باقیمانده -*                         

 ریتز-روش ریلی -*                         

 حل مسایل میدان به روش اجزاي محدود  •

 
 مراجع:

 تا دهم: فصل هاي اول
1- Introduction to Finite Elements in Engineering, T. Chandrupatla and A. D., Belegundu, Prentice Hall, 
2001. 

 فصل هاي دوم تا سوم:
 
2-An Introduction to the Finite Element Method, J. N. Reddy, McGraw-Hill, 1993. 

 
 

 



شکل دهی فلزات-سر فصل امتحان جامع دکتری  

 

 توابع تسلیم: ترسکب، فون میسس، هیل  -

 قبوون سیالن و تعبمد -

 ای کطص، فطبر، ببلج، پیچص، فطبر کروص صفحهتستهبی : آزمبیطهبی تعییه خواظ مواد -

 تبثیر دمب و ورخ کروص روی رفتبر مواد -

 اصطکبک در ضکل دهی -

 خطوط لغسش و فوقبوی، تحلیل قبچیال، حد کبر ایدههبی تئوری -

 خمص ورقهبی فلسی  -

 وبهمسبوگردی -

 

 مرجع: 

 زیر  از کتبة 04و  03، 01، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2فصلهبی 

Metal Forming Mechanics and Metallurgy, William F. Hosford, Robert M. Caddell, 
4th Edition.  

http://www.cambridge.org/ca/academic/subjects/engineering/industrial-manufacturing-and-operations-engineering/metal-forming-mechanics-and-metallurgy-3rd-edition
http://www.cambridge.org/ca/academic/subjects/engineering/industrial-manufacturing-and-operations-engineering/metal-forming-mechanics-and-metallurgy-4th-edition?format=HB#bookPeople
http://www.cambridge.org/ca/academic/subjects/engineering/industrial-manufacturing-and-operations-engineering/metal-forming-mechanics-and-metallurgy-4th-edition?format=HB#bookPeople


 ماشینکاریدرس ابزارشناسی و  دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مکانیک

    

 بسمه تعالی

 برای امتحان جامع دکتری دانشکده مهندسی مکانیک درس ابزارشناسی و ماشینکاری سیالبس

 :عناوین درس

  (Altintasکتاب  2و 1)فصل : محاسبات تحلیلی ماشینکاری توان های برش،نیرو ،(سه بعدی دو بعدی و)براده تشکیل مکانیک  -1

 (Tlustyکتاب  7)فصل  فرز محاسبات مربوط به طراحی ابزارهای تراش، مته و -2

 (Tlustyکتاب  8)فصل و روشهای تجربی اندازه گیری دما ینکاری شانتقال گرما در فرایند مادما و محاسبات تحلیلی  -3

 (Tlustyکتاب  8)فصل  ستن براده ، تخلیه براده و پلیسه، شکابزارهای ماشینکاری همراه با زوایای ابزارانواع  -4

 (Tlustyکتاب  8)فصل ابزار: مکانیزمها و معادالت و عمر سایش  -5

 (Tlustyکتاب  8)فصل  مینیمم هزینه یا ماکزیمم عمر ابزارمحاسبات تحلیلی : ماشینکاریاقتصاد  -6

 (Tlustyکتاب  9)فصل  تست های ابعادی ماشین ابزار و خطاهای حرکتی -7

 (Tlustyکتاب  9)فصل  و مانیتورینگ ارتعاشاتی شینکاری:مبانیپدیده لرزش در ما -8

 بندی درس:بارم

References:  

[1] Yusuf Altintas, Manufacturing automation: metal cutting mechanics, machine tool, 

machine tool vibrations, 2000. 

[2] Jiri Tlusty, Manufacturing processes and equipment, 2000.  

http://www.google.com/search?hl=en&tbo=1&biw=1024&bih=454&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jiri+Tlusty%22&sa=X&ei=R7M3To2CM-aHmQXP98mPAg&ved=0CC4Q9Ag
http://books.google.com/books?id=xTBvQgAACAAJ&dq=tlusty&hl=en&ei=R7M3To2CM-aHmQXP98mPAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC0Q6AEwAQ
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 يبسمه تعال

 شرفتهيک پيپالست يتکنولوژمواد امتحان جامع درس 

 : امتحانیعناوين 

 يآنها  بر اساس شکل ده ياوليه با انواع پالستيکها و تقسيم بند يآشنائ -

 مقدمه اي بر فيزيك پالستيکها و مشخصه هاي حرارتي آنها -

 و همگرا( يامختلف )تخت، لولهان در مقاطع يژي مذابهاي پليمري ، معادالت جرمقدمه اي بر رئولو -

 يك خطيسکواالستيخواص و يمدل ساز -

 Stress Relaxationبه کمك تست  يمرين خواص ماده پلييتع -

 انواع روشهاي شکل دهي پالستيکها -

 يقالب اکستروژن و مالحضات طراح يحامختلف آن، طر يپالستيك و بخشها ير هااکسترود -

   gateگاه و سنبه کش، راه ي، طراح قيقالب تزر يك، طراحيق پالستيتزر يهاپالستيکها، انواع قالب يتزريق يقالبگير -

 ترموفرمينگ پالستيکها -

 جع :امر

 جزوه درسي دکتر معصومي -1

2- Polymer Processing Fundamentals, by Tim A. Osswald, Hanser Publisher , 1998(chapter 1-6) 

 



های الکتروفیزیکالسیالبس درس پدیده  

فرایندهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی )شامل اسپارک و وایرکات(، ماشینکاری الکتروشیمیایی )شامل ماشینکاری الکتروشیمیایی 

فتوشیمیایی(، لیزر زنی الکتروشیمیایی(، ماشینکاری شیمیایی )شامل باربرداری شیمیایی، باربرداری برای ایجاد اشکال، سنگ

 )شامل لیزرهای گازی و جامد( و فرایند آلتراسونیک.

 های زیر:سرفصل

 شناخت فرایند و عملکرد آن -1

 اصول فیزیکی حاکم بر فرایند و آشنایی با معادالت و روابط فرایند -2

 کاربردها، مزایا و معایب -3



 بسمه تعالی
 

 سرفصل آآززمونن جامع ددکتریی براایی ددررسس فرااوورریی مواادد به کمک لیزرر
 
ـ مبانی وو ااصولل تشکیل لیزرر١۱  
ـ مشخصاتت وو پارراامترهایی بیم لیزرر٢۲  
کنش لیزرر وو ماددهه ـ ااصولل برهم٣۳  
ـ شناخت فراایند برشکارریی وو سوررااخکارریی به کمک لیزرر۴  
ـ شناخت فراایند جوشکارریی به کمک لیزرر۵  
د پوشش ددهی به کمک لیزررشناخت فرااین ـ ۶  
ـ شناخت فراایند حکاکی به کمک لیزرر٧۷  
ـ ااصولل اایمنی لیزرر٨۸  

 
 منابع: 

• “Laser material processing” 4th ed., W. Steen, J. Mazumder, Springer, 2010. 
• “Introduction to optics”, 3rd ed., F. Pedrotti, L. Pedrotti, Prentice Hall 

International, 2006. 
• “Handbook of laser material processing” R. Farson, Magnolia Publishing Inc, 

2001. 
 



Course: Nanocomposites وزيیت          نواكم                                                                                         درس: 

Grade Level: Graduate                                                                                                                مكيیىل سطح: حتصيیالت   

Subject:  Mechanics/Materials Science/Polymers               مل موادپلمير/موضوع: ماكنيیک/

Instructor: Mehdi Karevan, ME Department 
 

Description: 

 
حث         وزيیتم لومی است که    (Nanocomposites)ها نواكم کی از  قات و صنعت بوده و معًال  نه های اكرردی نون در حتق کی از زم

اكر می گريند. رده و  ه اند را جتربه  کنون در طول سال های حتصيیل فراگرف ه  ٓ ن رشته های مربوط اكررد مفاهمي و  شجو ارت های  دا لمی و  ش  دا
ک  ولوژ وزيیتون ک طه ها اكم ش پلمير/ شميی، و ساخت (Interdisciplinary science)لوم بني رشته ای  در ح مل مواد، دا و بوده  ماكنيیک، 

ه  رشف ه مواد پ س وارد قرار  می گريد.   (Advanced materials)زر مجمو ردازد و س وزيیت ها می  ه اكم رشف س پ ن درس ابتدا به مفاهمي پايیه و س ا
ن درس ،  ر مسائلحبث اصىل ا وزيیت ها،  مترکز  الش های نواكم ريیبات و  ن مواد از  رای توسعه ا ش رو    (Components)موجود پ

وزيیت ها، طرا  ساخت ردازد. /فريٓیندنواكم داول  می  وزيیت های م ررىس اكم ن درس شامل  ه (Traditional)اهداف اصىل ا رشف د  و پ چ
ظوره ارهای فزيکی/ماكنيیکی (Advanced multi-functional) م نه های رف بوژه طرا  و ، فريٓیند،(Physical/mechanical properties) در زم

کرو (تقويیت شده  فاز وزيیت های ما اس اكم کرو مق وزيیت های پلميری Micro-sizeما نواكم ر  (Polymer nanocomposites, PNCs)) و مترکز 
نوپلميرهای ( نو  مواد تقويیت شده   اس  وزيیت ها )Nano-scaleمق حث اكم رن م ديید شد.  به عنوان   می 

امع ٓزمون  احث لكی مورد سوال در   م

Part A:  ش پايیه مواد وزيیت هادا کروماكنيیک، سازنده اكم وزيیت ها و روابط ما رو ماكنيیک اكم ارهای ما ررىس رف وزيیت ها،  اری اكم ، روابط ساخ
ک  س کرو  نوتعممي در  رایو ما اس  وزيیت ها و معيیارهای ماكنيیک ،مق کرو اكم   ...و  شکست ما

Part B:  ،نو اس ها در ابعاد  وزيیت ها، مواد سازنده و مق نواكم امعرىف  ٓ نو ذرات و خواص  الش های فعىل و ٓهناپلميرها و خواص  ،معرىف   ،
وزيیت ها، نواكم وزيیت ها راهربد ها در  نواكم رای طرا و توسعه  کروماكنيیک  لر/پلمير ،روابط ما نوف م در فصل مشرتک  الش های   مفاهمي و 

Interface/interphase  ،وزيیت ها نواكم ک و تعممي در  س کرو  رو و ما ارهای ما اهاكرهای اندازه گريی خواص روش ها و ر  ،ررىس رف
رو نو  ما اس  وزيیت ها در مق ظوره نواكم د م وزيیت های چ ه سازی حماسباىت اكررد  ،نواكم وزيیت هاها و روش های مدل حتليیىل و ش  .نواكم

Part C: ر روی مرور ،ررىس ديیدها حتليیل و حبث  ش  ولوژی، دا ک قاىت ،  نه  تئوری و جترىب و حتق ري در زم وزيیت ا مفاهمي و  مكکها  نواكم
ه شده در خبش  ش فراگرف  Bو  Aدا



 

 
REQUIRED TEXTBOOKS AND MATERIALS 

x Handouts (Comprehensive and main core of the class) 
x Polymer Nanocomposites: Processing, Characterization and Applications, 

J.H.Koo 
x Composite Materials, A.A.Kaw 
x Engineering Composite Materials, B.Harris 

 
OUTLINE OF INSTRUCTION 

  
Lecture 
Hours 

Topics 

 A: Introduction to Composites 
وزيیت ها ر اكم  مقدمه ای 

 Composite Construction: Fillers + 
Metal, Polymer, Ceramic Matrix 

ار ار و اكررد   ساخ رس: خواص، ساخ لر، ما وزيیت ها: ف   اكم
 Properties of Unidirectional 

Long Fiber Composites/ Short Fiber Composites 
وزيیت های  ک حمورهفايیرب اكم تقويیت شده   

 B: Polymer Nano-composites: Introduction, Issues and 
Processing 

الش ها و فريٓیندها وزيیت های پلميری: مقدمه،  نواكم  
 Introduction to Polymer Science 

ر پلميرها  مقدمه ای 
 Introduction to Science of Nanomaterials 

نومواد ر   مقدمه ای 
 Issues at Nano-scale: Dispersion, Distribution, and Interphase 

لر/پلمير نوف سپارسيیون، توزيیع و فاز بني اليیه ای  نو: د اس  الش ها در مق  
 Micromechanical Models: Advantages and Disadvantages 

وزيیت ها نواكم کروماكنيیک: مزا و معايیب در   مدل های ما
 Composites Characterization Techniques: 

Mechanical/Thermomechanical/Nanomechanical/visual 
وزيیت ها: ماكنيیکی/حرارىتروش های اندازه گريی  نوماكنيیکی/تصوری-نواكم ماكنيیکی/  

 Applications of Composites 
وزيیت ها  اكررد اكم

 C: Recent Advances in Nanocomposites: Article and Research 
review; Seminars and Presentations 

ررىس مقاالت/مسيینار و ارائه وزيیت ها:  نواكم رشفت های نون در   پ
 

 



 
 

 سرفصل آآززمونن جامع ددکتریی براایی ددررسس ساخت اافزوونی
 
ـ مبانی ساخت اافزووددنی١۱  
اانوااعع ررووشش هایی ساخت اافزووددنی شناخت ـ٢۲  
طرااحی جهت ساخت اافزوونیـ ٣۳  
مدلساززیی فرآآیندهایی ساخت اافزووددنی شناخت مبانی ـ۴  
شناخت فرآآیند فتوپلیمریزااسیونن (ااسترئولیتوگراافی)ـ ۵  
ااکسترووژژنن ماددهه  دهایی مبتنی برشناخت فرااین ـ ۶  
هایی مبتنی بر سینترینگ وو ذذووبب بستر پوددرر ـ شناخت فراایند٧۷  
نرمم اافزااررهایی ساخت اافزووددنیـ ٨۸  

 
 مرجع ااصلی:
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