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 گردد..توضیحات مربوط به روش تدریس پیوست می 1

کارشناسی  مقطع: 1402-1401اول  نیمسال تحصیلی:  مهندسی مکانیک دانشکده:      

3 :واحد تعداد 1 ی زااجطراحی  نام درس: سیامک مزدک نام مدرس:   

 ساعت برگزاری:

10:45-9:15ه بشن  

16:30-15:00: یکشنبه  

1ح مقاومت مصال درس: نیازپیش شماره کالس:   

 ایمیل:

Si.mazdak@gmail.com, s.mazdak@tafreshu.ac.ir 

 ساعت پاسخگویی و مشاوره:

12:30-11:00شنبه ساعت   

 اهداف یادگیری: 

 عمومی ذیل متمرکز است:  هایشایستگی از  یککدام الف( این درس بر پرورش 

    تفکر انتقادی                           نگرآینده تفکر                          ▪تفکر سیستمی                                     تفکر خالق  

  مدیریت محیط                            مدیریت حواس                    مدیریت بین فردی                         مدیرت درون فردی 

قرار   موردتوجه (  تخصصی در این درس  هاارزشو    نگرش  سخت و نرم؛    های مهارت  نظری و عملی؛  دانش)  های شایستگیب( پرورش چه  

 ؟گیردمی

 انیکیمک  نحوه طراحیدر این درس هدف آشنایی با دانش بنیادی مکانیک،  

 1تدریس:   / تکنیک   روش 

  ▪           بحث گروهی                    ...( یا یا مدل وسیله کار طرز نمایش) نمایشی                ▪پرسش و پاسخ             ▪سخنرانی 

                         ▪مسئله   مبتنی بر                               یادگیری مشارکتی

    بازدید علمی                                         آزمایشگاهی                                       مبتنی بر پروژه 

 سایر موارد:.... 

mailto:Si.mazdak@gmail.com
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شیوه ارزشیابی:     

ارزشیابی مستمر  

( آزمونک)  

و   تکالیف هفتگی 

 پروژه درسی 
ترم پایان امتحان ترم میان امتحان  های گروهیفعالیت   نوع ارزشیابی  ارزیابی شفاهی  

نمره   4 -  نمره   8    نمره 8     نمره -  -  
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موردمطالعه منبع    تاریخ  سرفصل  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 
1140/ 6/ 19 حی، اقتصاد تولید، ضریب اطمینان طرامقدمات   

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

ح، تابع تکین، روش  مروری بر مباحث مقاومت مصال

  –گشتاور خمشی ار داحت برای ترسیم نموحل مس

 برشینیروی  

20 /6 /1140  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

1401/ 6/ 27 بارگذاری عمومی و تبدیل تنش   

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

ب روش بدست آوردن بردار تنش در  تنش مرک 

 صنقاط بحرانی در خمش خال مقاطع مربعیپیچش 

2 /7 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

تنش در استوانه جدار    ر نازکه جداو کراستوانه 

 ضخیم،

9 /7 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

، تماس دو  تنش تماسی چرخانلقه های تنش در ح

 دو استوانه  ه کر

10 /7 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

1401/ 7/ 16 بمرک و تنش  تمرکز تنش  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

ام استاتیکی،  حکتاتیکی، استشکست در اثر بارهای اس

 پذیرشی برای مواد شکل ن تنش برتئوری بیشتری

17 /7 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

1401/ 7/ 23 معیار ون میسز  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

1401/ 7/ 24 مقادیر اصلیدست آوردن ه و روش بحل مسئل  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

و ون میسز در حالت سه بعدی، تئوری  سکا معیار تر

 پذیرکلمب برای مواد شکل 

30 /7 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

1401/ 8/ 1 واد شکننده دی برای متئوری بیشترین تنش عمو  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

التهای  ، حذاری نوسانیکست خستگی، بارگار شمعی

 عمر -گیختلف بارگذاری روش خستم

7 /8 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

ور، ضرایب تصحیح  گی ، آزمایش مادامه روش خست

 حد دوام 

8 /8 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

ت به شیار و حل مسئله سیتمرکز تنش و حسا  14 /8 /1401  
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 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

های شکست برای تنشهای نوسانی تنش نوسانی، معیار  15 /8 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

ه حل مسئل  21 /8 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

ه طراحی شفت و حل مسئل   22 /8 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

1401/ 8/ 28 حل مسئله   

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

نی دنده، واژگان علمی پیچ و مهره، منح  29 /8 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

 5/ 9/ 1401 میان ترم تا انتهای طراحی شفت 

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

چ انتقال قدرت، پیواژگان علمیمه  ادا  6 /9 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

تصال ره، پیچ اهاتصاالت پیچ و م  12 /9 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

بطه گشتاور  ت تحت بارهای کششی خارجی، رااتصاال

 وارد بر پیچ  و کشش در پیچ 

13 /9 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

ت کششبارگذاری خستگی بر روی اتصاالت تح  19 /9 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

ه ها، اتصاالت تحت  ها و مهربارهای برش در پیچ  

 بارهای برش خارج از مرکز 

20 /9 /1401  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

1401/ 9/ 26 مبحث جوش  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

1401/ 9/ 27 مبحث جوش  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

1401/ 10/ 3 حل تمرین  

 گلی ویرایش  شی طراحی اجزایکتاب 

 و جزوه داده شده 

1401/ 10/ 4 حل تمرین  
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منابع: فهرست    

10گلی ویرایش  شی   طراحی اجزای کتاب    

اده شده زوه د ج  

 

 

 


