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تبریک تبریک
اولیـن جملـه هایـی که شـاید بعـد از قبول شـد ن در دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر و علـی الخصوص 

دانشـکد ه ی مهندسـی مکانیک شـنید ه ایم...
امـا متـن را بگذاریـد بـا خاطـره ای از عمـه ام شـروع کنـم. وقتـی ایشـان از مـن پرسـید کجـا 
قبـول شـد ی بـا غـرور بـاد د ر غبغـب اند اخته و گفتـم:) امیرکبیـر مهند سـی مکانیک( عمـه ام هم 
جلـوی شـوهر عمـه و پسـرعمه و د خترعمـه هـا گفت:)آفریـن حـاال ایـن امیرکبیـر کجـا هسـت!( 
گفتم:)تهـران( گفـت:) خـب حـاال ترمـی چقـد ر شـهریه بایـد بد ی؟( مـا هم کـه د ید یم عمـه مان 
انـگار کاًل اسـم د انشـگاه د ولتـی هـم بـه گوششـان نخـورد ه اسـت، سـریع بحـث را جمـع کرد یم و 
ایشـان تشـریف برد نـد، مـا هـم بـد بهمان برخـورد ه بـود اما چه می شـد کـرد؟ هیچ، آخر مشـکل 

از عمـه بنـد ه خـد ا که نیسـت.
البتـه بـه تازگـی بـرای قبول شـد ن د ر کنکـور حتی نیازی به شـرکت د ر جلسـه ی آن هم نیسـت 
و پیامـک ثبـت نـام آن هـم بـا متـن) آقـا تبریـک مـی گم شـما د انشـگاه ما قبول شـد ی بیـا ثبت 
نـام کـن د ر فـالن روز( بـرای خـود بنـد ه بارهـا آمـد ه. راسـتش مـن د و چیـز را نمـی د انـم از کجا 
می فهمنـد. یکـی سـن کسـانی کـه ایـن پیامـک را برایشـان می فرسـتند) چـون بـرای افـراد زیـر 
هجـده سـال ند یـد م فرسـتاده باشـند( دوم هـم تراکـم مـوی دوسـتان کچل چـون الاقـل هفته ای 

یـک بـار برایشـان پیامـک تبلیغ کاشـت مو فرسـتاده می شـود. 
خـب بگذریـم، برگردیـم سرمسـئله ی قبولی در دانشـگاه. تبریک! این دانشـگاه، مادر د انشـگاه های 

صنعتـی ایـران اسـت و یک دوره ی چهارسـاله ی فـوق العاده در انتظارتان اسـت.
مـا سـعی کردیـم در ایـن ویژنامـه مسـیر کلـی ایـن چهـار سـال را برایتـان بـه رشـته ی تحریـر 
درآوریـم. درس هایـی کـه قـرار اسـت بخوانیـد، منابـع معمـول، قوانین آموزشـی که بـه آن ها نیاز 
پیـدا خواهیـد کـرد و در بخـش مصاحبـه خواهیـد د ید کسـی که در این چهار سـال مهارت کسـب 

کنـد در آینـده چگونـه به مسـائل فنـی خواهد نگریسـت.

محمد مشایخ                      
سردبیر مجله علمی ترویجی افق
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روز اول بـود. از د ر حافـظ وارد د انشـگاه شـد م ولـی بعد اً فهمید م سـه تا 
د ر د یگـه هـم د اره »کوچـه ی سـعید، خیابـون رشـت و ولیعصـر« برای 
پیگیـری کارای ثبـت نـام رفتـم سـمت سـاختمون ابوریحان، یـه پلکان 
جلوتـر از دانشـکد ه بـود ولـی بـه نظـرم رسـید کـه جلوتـر هـم یـه د ر 
هسـت. رفتـم تـو، اولیـن طبقـه ای کـه باهـاش مواجه شـد م منفی یک 
بـود! بـرام عجیـب بـود که طبقـه ی همسـطح زمیـن منفی یک باشـه. 
یـه نـگاه جزئـی اند اختم و با د ید ن شـلوغی آسانسـورها تصمیـم گرفتم 

پیـاد ه بـرم باال.
از یـه راه پلـه ی عریـض و نـه چنـد ان طویـل بـاال رفتـم و رسـید م بـه 
طبقـه ی صفـر. یـاد م نمیاد تو سـاختمون د یگـه ای چنین اسـم گذاری 
د یـد ه باشـم؛ البتـه بـا نـام گـذاری زیرزمیـن گونـه ی طبقـه ی همکف 
هارمونـی خاصـی د اشـت. هـوا چند ان تمیـز نبـود و د ود سـیگار ها مانع 
از خـوب د یـد ه شـد ن تابلـوی »لطفـاً د ر ایـن مـکان سـیگار نکشـید« 
شـد ه بود. چنـد  تـا اتـاق اون جـا نظـرم رو جلـب کـرد. بـه نظـر بـه 
غرفه هایـی کـه د م د ر د انشـکد ه د ید ه بـود م ارتباط د اشـتن. اولین اتاقی 
کـه د یـد م شـورای صنفی بـود. حتـی معنی لغویـش رو هـم د قیق نمی 
د ونسـتم چـه برسـه بـه اهـد اف انجمـن، اتـاق کنـاری اش د رش بسـته 
بـود و جلـوش هـم صند لـی گذاشـته بـود ن، یکـم سـمت راسـت رفتم، 
اونجـا یـه اتـاق شیشـه ای شـفاف بود کـه توش چنـد تا میـز و صند لی 
چیـد ه بـود ن و پرکتـاب بـود. یکـم جلوتـرش تابلـوی انجمـن علمی رو 
د یـد م کـه اتـاق نسـبتاً بزرگـی د اشـت و د و تـا تابلـوی د یگـه هـم کنار 
د رش بـه چشـم مـی خـورد، رو بـه روش د و تا اتـاق کوچیـک د ید م که 
بـا فاصلـه ی کمـی از هم قرار د اشـتن یـه تابلو تحـت عنوان طلـوع بین 
د و تا اتاق بود، زیرش نوشـته بود انجمن بسـیج د انشـکد ه. رفتم سـمت 
چـپ راهـرو تـا اگـه چیـز د یگـه ای هسـت ببینـم و اگـر نیسـت از راه 
پلـه بـرم بـاال. یـه اتاق تـو د ل یـه راهـروی تاریک و کوتـاه بود کـه اگه 
تابلویـی اول راهـرو نبـود احتماالً نمی د ید مش، نشـریه ی افـق. چند تا 
اتـاق د یگـه هـم د ید م کـه عالمتی ند اشـتن و چیزی ازشـون د سـتگیرم 
نشـد بـه جـز ایـن که یکیـش بـرای د انشـجوهای د کتـری بود. یـه اتاق 
شیشـه ای هـم بـود کـه مثـل اتاق قبلـی شـفاف نبود کـه تـوش معلوم 

باشـه و مـن ازش رد شـد م و رفتـم باال.
طبقـه ی پنجم خیلی شـلوغ بـود کلی کالس د اشـت و آموزش مکانیک 
هـم د سـت چپـم از جایی که اومـد ه بود م باال، د ید ه می شـد. یه شـماره 
کالس رو گفتـه بـود ن کـه بریـم کار ثبت ناممـون رو اونجا انجـام بد یم. 
روی د یـوار هـا برخـالف طبقـه ی چهار) بـرق( خالی بود و بـه جز روی 
تابلوهـای اعالنـات کنـار آسانسـورها پوسـتری روی د یـواری بـه چشـم 
نمـی خـورد و فضـای بیـن بعضـی از کالس هـا بـا کمـد پـر شـد ه بود. 
د رهـای کالس هـای اونجـا بـه محض بسـته شـد ن د یگـه از بیـرون باز 
نمـی شـد. فـرم کلـی طبقـه مثل یـه رد یـف صفحه ی شـطرنج بـود. از 
اون جـا کـه طبقـه هـای باالیـی و پاییـن تا قبـل از صفر همیـن جوری 
بـود ن، بـه راحتـی مـی شـد طبقـه هـای دیگـه رو هـم د یـد و اولیـن 
چیـزی کـه بـه چشـم می خـورد اختـالف سـاعت هـای طبقـات با هم 
بـود؛ انـگار د نیـا هـای متفاوتی بـود ن. تو یکـی از کالس هـا فرایند ثبت 
نـام رو د انشـجویانی کـه با امـور اد اری و حتی پانچ و گیـره پروند ه غربیه 

بـود ن،  انجـام مـی د اد ن. بعـد از اتمـام ثبت نـام هم برگشـتم خونه.
یکـی د و روز بعـد کالسـا شـروع شـد ن. بعضـی از بچـه هـا د ر حالی که 
تـو هفتـه ی اول، د انشـگاه بـود ن مـی گفتـن هیچکسـی هفتـه ی اول 
رو نمیـره د انشـگاه. بگذریـم، برنامـه ی د رسـی ام رو د یـد ه بـود م و بـه 
نظـرم اصـاًل خـوب نبود. می خواسـتم تغییـرش بد م، بـرای همین رفتم 

آمـوزش دانشـکد ه. بعـد از چنـد مرحلـه از اتاقـی بـه اتاق د یگـه رفتن، 
رفتـم طبقـه ی هفتم، تـا با رئیس آمـوزش )آموزش دانشـکد ه( صحبت 
کنـم. رفتـم بـاال. تـو اون طبقـه پرد فتـر بـود و هیـچ کالسـی به چشـم 
نمـی خـورد. بعـد از یافتـن مسـئول محتـرم د رخواسـتم رو بـه ایشـون 
گفتـم و ایشـون هـم بنـد ه رو بـه پاییـن هد ایـت کـرد ن و گفتـن کـه 
د رخواسـتم رو تـو آمـوزش بنویسـم تـا بعد ها انشـاهلل رسـید گی بشـه و 
خاطرنشـان کـرد ن که مسـائل این جوری کـه مربوط به آموزش میشـه 
رو تـوی د فترشـون رسـید گی نمـی کنـن. منم رفتـم پاییـن و نامه زد م 

و نگاهـی بـه پرتالـم اند اختـم تـا اولیـن کالسـم رو ببینم.
اولین کالسـم نقشـه کشـی بـود و محـل برگـزاری اش رو نوشـته بود ن 
کارگاه! بـرام عجیـب بود که نقشـه کشـی هـم کارگاه بخـواد ولی خیلی 
هـم د ور از ذهـن نبـود بـرای همیـن از یکـی پرسـید م کارگاه هـای 
د انشـکد ه کجاسـت و اون گفـت طبقـه ی منفـی سـه. راه افتـاد م رفتـم 
پاییـن و بعـد از عبـور از منفـی یـک د ر حالـی کـه منتظـر طبقـه ی 
منفـی د و بـود م بـه خـود م اومـد م و د یـد م که تـوی طبقه ی منفی سـه 
هسـتم. واقعـاً نمـی د ونم فلسـفه ی اسـم گـذاری طبقات د قیقـاً چیه و 
مشـتاقم بد ونـم کـی ایـن کارو کـرد ه. اولیـن چیـزی که نظـرم رو جلب 
کـرد تـم اصلـی رنگی اونجـا بود کـه کاماًل بـا طبقات د یگه فرق د اشـت 
و بـا توجـه بـه عد م وجـود طبقـه ی منفی د و سـقفش د و برابـر طبقات 
د یگـه بـود. مقـد ار زیـاد ی تخته چوب و بتـن و خرت و پـرت های د یگه 
کناره هـای راهـرو هـا ریختـه بود ن طوری که با اون سـکوت و چشـمک 
چنـد تـا از چراغـا کـه حاکـی از اتمـام عمرشـون بود، بـه نظـر متروکه 
میرسـید. ابتـد ای طبقـه یـه آزمایشـگاه ترمودینامیک بود کـه بالفاصله 
بـا بازشـد ن د رش یه آزمایشـگاه د یگه بـا عنوان تحقیقـات تبد یل انرژی 
بـه چشـم  مـی خورد. د رسـت سـمت چپـش یـه راه پله ی مخـوف قرار 
داشـت کـه ممکـن بـود بتونـه جریـان وجـود یـا عـد م وجـود طبقه ی 
منفـی د و رو توضیـح بـد ه ولـی ترسـناک تـر از ایـن بـود که بخـوام برم 
د اخلـش. د ر کنـارش یـه آزمایشـگاه علـم مـواد بـود و همیـن طـور که 
جلوتـر مـی رفتـی آزمایشـگاه هـای عملیـات حرارتـی، کارگاه ماشـین 
ابـزار، آزمایشـگاه مقاومت مصالـح که د رش توی یه قسـمت د االن مانند 
بـود د یـد ه می شـد د فتر آزمایشـگاه مقاومـت مصالح هم همـون جا بود، 
ولـی بعیـد مـی د ونسـتم کالسـم اونجـا برگزار بشـه. تعـد اد زیـاد ی د ر 
نامعلـوم تـو مسـیر بود و یـه کارگاه ریخته گـری و آزمایشـگاه تحقیقات 
ماشـینکاری. آخـرای مسـیر طبقـه یـه راه پله ی روشـن د ر سـمت چپ 
قـرار د اشـت کـه ممکنـه همـون طبقـه ی منفـی د و و د فتـر چنـد تا از 
عوامـل ایـن جـا باشـه. کارگاه د وره ی عمومی، مرکز جـوش امیرکبیر و 
کارگاه انتقـال حـرارت آخریـن قسـمت های مشـخص این طبقـه بود ن. 
انتهـای راهـروی هـم بـه یـه فضـای پارکینـگ ماننـد ختم می شـد که 
فکـر نمـی کـرد م ورود عمـوم بهش آزاد باشـه. چـون هیچ کسـی رو تو 
اون طبقـه ند یـد م بـا خـود م گفتـم یـا کالس ایـن جا تشـکیل نمیشـه 
یـا اصـاًل ایـن هفته تشـکیل نمیشـه بـرای همین رفتـم بـاال و ماجرا رو 
بـرای یکـی از د انشـجوهای قد یمـی تعریـف کـرد م و اون بهـم گفـت: 
وقتـی می زنـن کارگاه یعنـی محـل برگـزاری مشـخص نیسـت. مـن که 
متعجـب شـد ه بـود م گفتـم خـب اگـه مشـخص نیسـت چـرا نوشـتن 
کارگاه؟ می شـد یـه خـط تیـره بـذارن یـا بنویسـن نـا مشـخص. اون یه 

نـگاه بهـم کـرد و د سـتی رو شـونه ام زد و گفت:
به امیر کبیر خوش اومد ی!

شاید برای شما هم اتفاق بیافتد!
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مکانیـک.. از فراگیرتریـن علـوم اسـت بـه طـوری کـه ازسـاد ه تریـن 
امـور روزمـره تـا پیچید ه تریـن فرآیند هـای شـکل د هـی و سـاخت بـا 
آن د ر ارتباطنـد. د ر ایـن رشـته ریاضیـات و فیزیـک د ر هـم آمیختـه 
می شـوند و کاربرد هـای فراوانـی د ر صنعـت و د نیـای واقعـی می یابنـد؛ 
د ر مقطـع کارشناسـی مکانیـک، د انشـجو بـا هـر یـک از گرایش هـای 
ایـن رشـته بـه طـور اجمالـی آشـنا می شـود و قسـمت هایـی از آن هـا 
را می آمـوزد، سـپس د ر د وره ی کارشناسـی ارشـد تصمیـم می گیـرد 
کـه د ر کـد ام زمینـه بـه طـور تخصصی تـر وارد شـود. البته با پیشـرفت 
علـم و تکنولـوژی، رشـته ی مکانیـک کـه جـزو رشـته های گسـترد ه و 
علـوم پایـه ی صنعـت اسـت بـه سـمت تخصصـی تـر شـد ن رفتـه؛ بـه 
گونـه ای کـه از همـان مقطع کارشناسـی رشـته هایی مانند: سـاخت و 
تولیـد، مهندسـی خود رو و... پا به عرصه ی وجود گذاشـته اند که رشـته 
هـای مسـتقلی بـه حسـاب می آینـد و به طـور تخصصی بـر بخش های 

مشـخصی از مکانیـک تمرکـز می کننـد. 

معرفی مکانیک

5
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مکانیـک  مهند سـي  اصلـي  هـاي  شـاخه  از  یکـي  جامـد ات  مکانیـک 
اسـت که اساسـا بـر پایـه ی قوانین نیوتون بنا شـد ه اسـت د ر د انشـگاه 
امیرکبیـر ایـن گرایـش به د و سـبد د رسـی تحلیـل تنـش و د ینامیک و 
کنتـرل تقسـیم مـی گـرد د د روس تحلیـل تنـش عمومـا برخواسـته از 
قوانیـن اول و سـوم نیوتـون هسـتند و بـه رفتـار مـواد و مصالـح تحـت 
شـرایط کارکـرد ی خـاص مـی پرد ازنـد د انشـجویان د ر ایـن د روس می 
آموزنـد چگونـه قطعـه یا وسـیله ای را بسـازند بـه نحوی کـه زمانی که 
مطابـق نیازمـان از آن اسـتفاد ه مـی کنیـم د چـار خرابـی نگـرد د و یا به 
عبـارت عامیانـه تر نشـکند د روس د ینامیـک و کنترل نیز برخواسـته از 
قانـون د وم و سـوم نیوتـون بود ه و بـا تکیه بر علم ریاضیـات و جبرخطی 
د ر وحله اول به مطالعه شـرایط و وضعیت سیسـتم و سـپس کنترل آن 
مـی پرد ازنـد. د روس د ینامیکـی ایـن توانایـی را به شـما خواهنـد د اد تا 

بتوانیـد رفتـار سـینماتیکی و سـینتیکی یـک سیسـتم مانند یـک ربات 
را توسـط معـاد الت د ینامیکـی یافتـه و پیـش بینـی کنیـد و د ر د روس 
کنترلـی شـما سـعی خواهیـد نمود تـا ورود ی های سیسـتم را بـه گونه 
ای تنظیـم نماییـد کـه سیسـتم رفتـار د لخـواه شـما را انجـام د هد مثال 
موتورهایـی کـه حرکـت المـان هـای یـک ربـات را ایجـاد مـی کنند به 
گونـه ای حرکـت کننـد تـا بـازوی ربـات بـه نقطـه مشـخصی رفتـه و 
جسـمی را بلنـد کنـد دانشـجویان د ر سـبد د رسـی تحلیل تنـش عالوه 
بـر د روسـی اصلـی د روس تخصصـی ماننـد کامپوزیـت و المـان محد ود 
را پـاس مـی نماینـد همچنین د انشـجویانی که سـبد د رسـی د ینامیک 
و کنتـرل را بـه عنـوان سـبد د رسـی خـود برمی گزیننـد د روسـی مانند 
طراحـی مکانیـزم طراحـی شاسـی و بد نـه و طراحـی سیسـتم کنتـرل 

صنعتـی را پـاس مـی نمایند.

معرفی گرایش ها
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مکانیـک سـیاالت یکـی د یگـر از شـاخه های مهند سـی مکانیک اسـت 
کـه د ر د انشـگاه صنعتـی امیرکبیـر ایـن گرایش نیز به د و سـبد د رسـی 
تاسیسـات حرارتـی و قـد رت و نیـروگاه تقسـیم مـی گـرد د برخـالف 
گرایـش جامـد ات کـه د انشـجویان با معـاد الت حرکت و قوانیـن نیوتون 
قبـل از د انشـگاه نیـز آشـنایی د ارنـد د ر گرایـش سـیاالت د انشـجویان 
هنـگام ورود بـه د انشـگاه پیـش زمیـه ذهنـی د ر مـورد مطالعـه حرکت 
یـک سـیال و یـا نیـرو هـای مربـوط بـه آن را ند ارنـد و می تـوان گفت 
کـه تقریبـا تمامـی آنچـه کـه د ر د روسـی ماننـد سـیاالت 1 و 2 مـی 
آموزنـد جد یـد بـود ه و ایـن جذابیـت ایـن گرایـش را د وچنـد ان مـی 
نمایـد بـا ایـن حـال د انشـجویان بـا د یگـر د روس ایـن گرایـش ماننـد 
ترمود ینامیـک 1 و 2 خیلـی غریـب نبـود ه و از د بیرسـتان بـا مفاهیمـی 
ماننـد روابـط گاز کامـل د مـا و فشـار د ر سـیاالت معاد له حالت سـیکل 
بخـار سـیکل یخچال چرخه کارنو و.... آشـنایی نسـبی د ارنـد د ر د روس 
باکـس تاسیسـات حرارتـی د انشـجویان می کوشـند تا از علم سـیاالتی 
خـود د ر جهـت کار هـای تاسیسـاتی از جملـه آب رسـانی گاز رسـانی 

تاسیسـات آب و فاضـالب شـهری سیسـتم هـای تبریـد و سـرد خانه 
تهویـه مطبـوع هـوای یک اتاق و... بهـره ببـرد و د ر د روس باکس قد رت 
و نیـروگاه می کوشـند تـا از علـم خـود د ر جهـت تولیـد قـد رت و تـوان 
اسـتفاد ه نماینـد د انشـجویان د ر ایـن گرایـش انـواع روش هـای تولیـد 
بـرق از نیـروگاه هـای سـیکل ترکیبـی و نیروگاه بخـار و نیـروگاه گازی 
و... گرفتـه تـا روش هـای نویـن تولیـد انـرژی الکتریکـی ماننـد سـلول 
هـای خورشـید ی ، توربیـن هـای بـاد و زمیـن گرمایـی و.... را مطالعـه 
می نماینـد عـالوه بـر انـرژی الکتریکـی د ر ایـن سـبد بـه تولیـد انـرژی 
مـورد نیـاز بـرای حرکت یک خـود رو مانند موتـور های احتـراق د اخلی 
د یزلـی و بنزینـی، موتـور هـای هیبریـد ی و... نیـز پرد اخته خواهد شـد 
از جملـه د روس باکـس تاسیسـات حرارتـی می توان به حـرارت مرکزی 
و تهویـه مطبـوع گاز رسـانی خانگـی و شـهری سیسـتم هـای تبریـد و 
سـرد خانه و.... و از جملـه د روس باکـس قـد رت و نیـروگاه مـی تـوان به 
د روس نیـروگاه هـای حرارتی موتورهـای احتراق د اخلی توربوماشـین ها 

انـرژی هـای تجد یـد پذیـر سـوخت و احتـراق و.... اشـاره نمود.

بـی شـک هـر مد لـی کـه طراحی مـی گرد د نیـاز بـه طراحـی و تعریف 
فرآینـد سـاخت د ارد کـه الزمـه ی آن اشـراف کامـل بـر فرآیند هـای 
سـاخت و تولیـد قطعـات اسـت ازیـن رو یکـی د یگـر از گرایش هـای 
د انشـجویان  آن  د ر  کـه  اسـت  تولیـد  و  سـاخت  مکانیـک  مهند سـی 
روش هـای سـاخت و تولیـد انبوه و صنعتـی قطعات را مـی آموزند یکی 
از بـزرگ تریـن مزیـت های این گرایـش تعد اد کارگاه هـای این گرایش 
اسـت کـه د انشـجو موظـف اسـت مطابـق هـر یـک واحـد های د رسـی 
تئـوری یـک یا د و گارگاه عملـی پاس نماید از جمله اشـتباهات متد اول 
د ر افـکار عمومـی د ربـاره ایـن گرایش این اسـت که مهند س سـاخت و 
تولیـد بـه عنوان یـک تکنسـین د ر کارخانه جـات فعالیـت خواهد نمود 

امـا واقعیـت از ایـن قـرار اسـت که  یـک د انشـجوی سـاخت و تولید به 
ایـن توانایـی می رسـد که فرآینـد ی را برای تولید یـک محصول تعریف 
نمایـد و بـه تکنسـین بگویـد کـه بـرای تولیـد یـک قطعه چـه مراحلی 
را بایـد سـپری نمایـد از جملـه د رس هـای ایـن گرایـش مـی تـوان به 
انیورسـال عمومـی، قیـد و بند، CNC، ریخته گری ، جوشـکاری ، قالب 

پـرس ، عملیـات حرارتـی ، هید رولیـک و .... مـی تـوان اشـاره نمود.
 الزم بذکـر اسـت کـه یـک مهنـد س مکانیـک د ر مقطع کارشناسـي به 
صـورت کلـي بـا الفبـاي علوم ذکر شـد ه آشـنا شـد ه و د ر مقاطـع باالتر 
بـه صـورت تخصصـي د ر یکـي از حـوزه هـاي نامبـرد ه به کسـب د انش 

مي پـرد ازد.
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طبقـه ی منفی سـه  دانشـکده ی مهندسـی مکانیـک، جایی به 
صنعت تپندگـی 

بـرای یـک مهنـد س مکانیـک، یقینا طبقـه ی منفی سـه جایـی فراتر از 
چنـد کارگاه و آزمایشـگاه خواهـد بـود. د ر حقیقیـت ایـن طبقـه، پیوند 
د هنـد ه  ی د انشـجویان بـا صنعـت اسـت و ارزش و جایـگاه زیـاد ی د ر 
بیـن د انشـجویان د ارد. محلـی کـه قرار اسـت؛ آنچـه را کـه آموخته ایم، 
بـه عرصـه ی ظهـور برسـانیم و بـه خـود اثبـات کنیـم کـه، روحیـه ی 
صنعت گـری فراتـر از روحیـه ی مطالعـه، مـا را بـرای انتخـاب بـه ایـن 

رشـته سـوق د اد ه اسـت.
ایـن طبقه شـامل هفـت کارگاه )کارگاه علم  مـواد- کارگاه ریخته گری– 
کارگاه مقاومـت مصالـح– کارگاه عملیـات حرارتـی و متالـوژی- کارگاه 
ماشـین ابـزار- کارگاه تحقیقـات ماشـین و کارگاه هـای دوره عمومـی( 

می شـود.
 عالوه بر  کارگاه ها پنج آزمایشگاه )آزمایشـگاه ترمودینامیک– آزمایشـگاه 
فشـار قوی- آزمایشـگاه انتقـال حرارت-آزمایشـگاه ریخته گـری فلزات- 

آزمایشـگاه ماسـه(  در این طبقه وجـود دارند.
از ویژگی هـای ظاهـری ایـن طبقـه می تـوان بـه سـقف بلنـد آن اشـاره 
کـرد کـه تقریبـاً هفـت متـر ارتفـاع د ارد. طـول ایـن طبقـه تقریبـا نود 
متر و عرض آن حد ود سـی متر اسـت. سـه راه پله و سـه آسانسـور برای 
د سترسـی بـه آن وجـود د ارد. هم چنین د فتـر تعداد ی از اسـاتید زبد ه و 

گران قـد ر نیـز، د ر ایـن آزمایشـگاه ها و کارگاه هـا قـرار د ارد.
اگـر مشـتاق باشـید که دانشـجویان فعـال و تالش گر را ببینیـد، یکی از 
بهتریـن محل هـا برای مشـاهده ی آن  ها طبقه ی منفی سـه دانشـکده ی 

مهندسـی مکانیک است.

طبقه ی صفر دانشکده ی مهندسی مکانیک 
طبقـه ی صفر دانشـکده ی مهندسـی مکانیک، یکی از پـر رفت  و  آمدترین 
طبقـات دانشـکده می باشـد. ایـن طبقـه، محـل مناسـبی بـرای جمـع 
شـدن دانشـجویان در اوقـات فراغـت بیـن کالس هـا و زمـان مناسـبی 
بـرای انجـام فعالیت  های متنوع اسـت. بسـیاری از رویداد های دانشـکده 

نیـز در همیـن طبقـه اتفـاق می افتد.
د ر وسـط طبقـه ی صفـر دانشـکد ه ی مهند سـی مکانیـک، د و راه پلـه ی 
د یگـر وجـود د ارد کـه بـه سـالن مطالعـه ی خانم هـا و آقایـان مي رسـد. 
سـالن مطالعه مکان بسـیار مناسـبی جهـت مطالعه و آماد ه شـد ن برای 
امتحانـات و ... می باشـد. یـک راه پلـه از سـمت نشـریه ی افـق بـه نیـم 
طبقـه ی یک و د یگری از سـمت انجمن علمی- د انشـجویی د انشـکد ه ی 
مهند سـی مکانیـک بـه طبقـه ی یـک، کـه محیـط بیـرون آن کـه بـه 

عرشـه معـروف اسـت، منتهی می شـود. 
مکانیـک،  مهند سـی  د انشـکد ه ی  صفـر  طبقـه ی  بخـش  مهم تریـن 
تشـکل های مختلـف موجـود د ر آن اسـت کـه هـر سـاله د انشـجویان 
مشـتاق و خالق را جذب خود کرد ه و افتخارات بسـیاری برای د انشـکد ه 
رقـم می زننـد و هم چنیـن د انشـجویان را از جنبه  های مختلـف علمی و 
مهارتـی تقویـت و آمـاد ه مي کننـد. د ر اد امـه بـه معرفـی این تشـکل  ها 

بـه صـورت جد اگانـه خواهیـم پرد اخـت.

طبقه  ی پنجم دانشکده ی مهندسی مکانیک
طبقـه ی  پنجـم د ر اصـل، مـکان برگـزاری د روس تخصصـی رشـته ی 
مهند سـی مکانیـک می باشـد. آمـوزش د انشـکد ه نیـز، د ر انتهـای غربی 
ایـن طبقـه که مشـرف به خیابـان ولیعصر اسـت، قـرار د ارد. کالس ها از 
عـد د 500 تـا 536 شـماره گذاری شـد ه انـد. د ر یک سـمت کالس های 
شـماره ی فـرد و د ر سـمت د یگـر کالس های شـماره ی زوج قـرار د ارند. 
کالس 500 کـه ظرفیت بیشـتری نسـبت بـه بقیه ی کالس هـا د ارد، د ر 
انتهـای شـرقی بـود ه و به د لیـل برگزاری برخـی از امتحانـات د ر آن، به 

عنـوان سـالن امتحانـات نیز شـناخته می شـود.
کالس هـای زوج، کالس   هـای تحصیـالت تکمیلـی هسـتند کـه، نسـبت 
بـه کالس هـای فـرد ظرفیـت کم تـری د ارنـد. هم چنیـن ایـن کالس ها، 
بر خـالف کالس  هـای فـرد کـه عمومـا د ارای صند لی  های تکی هسـتند، 
د ارای نیمکـت می باشـند. البتـه د رکالس  هـای فـرد، چنـد کالس وجود 
د ارد کـه د ارای نیمکـت هسـتند و معموال د رس نقشه  کشـی صنعتی د ر 

آن  هـا ارائه می شـود. 
 

طبقه ی هفتم دانشکده ی مهندسی مکانیک
هفتـم  طبقـه ی  د ر  مکانیـک  مهند سـی  د انشـکد ه ی  اسـاتید  د فاتـر   
د انشـکد ه واقـع شـد ه اند. د انشـجویان مي تواننـد بـا توجـه بـه برنامـه ی 
اسـاتید کـه بـر روی قابـی د ر کنـار د ر د فاتـر نوشـته شـد ه اسـت، د ر 
صـورت لزوم به ایشـان مراجعه کنند. سـر و کار د انشـجویان کارشناسـی 
بیشـتر د ر هنـگام مراجعـه بـه اسـاتید مشـاور بـا ایـن طبقـه می باشـد. 
الزم بـه ذکر اسـت، د ر یک سـمت د فاتر اسـاتید د انشـکد ه ی مهند سـی 
بـرق نیـز قـرار د ارند. د فتـر د کتر نـورآذر، رئیس د انشـکد ه ی مهند سـی 

مکانیـک نیـز د ر همیـن طبقـه قـرار د ارد.

طبقه نهم دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
این طبقه بد ون شـک ناشـناخته ترین طبقه دانشـکد ه برای د انشجویان 
بـه ویـژه د انشـجویان جد ید الورود کارشناسـی می باشـد و حتی ممکن 
اسـت بخشـی از د انشـجویان قد یمـی تـر نیـز از ایـن طبقـه تصویری از 
اتـاق اسـاتید مختلـف همچـون طبقـه هفت د ر ذهن د اشـته باشـند .د ر 
واقـع ایـن طبقـه مجموعـه ای از پژوهشـگاه ها، آزمایشـگاه هـا و قطب 

علمـی د ر موضوعـات روز مهند سـی مکانیک و برق اسـت.
از جملـه از ایـن مراکـز مختلـف می تـوان به مرکـز پژوهشـی رباتیک و 
اتوماسـیون، صنایـع هوافضایـی و د ریایی، خود رو، موتـور و صنایع ریلی، 
طراحـی، توسـعه و سـاخت و بررسـی فنـی و کیفیـت ماشـین آالت و 
تجهیـزات کـه طرح پژوهشـی خـود روی بـد ون رانند ه هوشـمند یکی از 
نمونـه طـرح هایـی اسـت د انشـجویان د ر ایـن مراکز پژوهشـی روی آن 

کار مـی کنند.
راد یویـی،  مخابـرات  هـای  سیسـتم  قـدرت،  علمـی  قطـب 
الکترونیک)سـامانه های پـرد ازش د یجیتـال( و کنتـرل و روباتیک نیز د ر 

انـد. شـد ه  واقـع  طبقـه  ایـن 

معرفی طبقات دانشکده مهندسی مکانیک
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انجمـن علمـی- دانشـجویی دانشـکده ی مهندسـی مکانیـک 
دانشـگاه صنعتـی امیر کبیـر

زمان تشکیل انجمن علمي د انشجویي د انشکده ی مهندسي مکانیک به 
سال 13۷۹ باز ميگرد د و فعالیت این انجمن پس از برگزاري انتخابات 
به صورت عمومي د ر د انشکده د ر فروردین 1380 آغاز شد و از همان 
هر  د ر  است.  د اد ه  اد امه  خود  فعالیت  به  مداوم  طور  به  کنون  تا  سال 
د وره انتخاباتي 5 نفر به عنوان اعضا ی اصلي توسط د انشجویان انتخاب 
انجمن  دبیر  عنوان  به  کند،  اخذ  را  آرا  بیشترین  که  فرد ي  و  ميشوند 
تا  تشکیل  زمان  از  انجمن  این  که  اهدافي  جمله  از  ميشود.  برگزیده 
علمي  ارتقاي سطح  به  می تـوان  است؛  کرد ه  تالش  آن هـا  براي  کنون 
د انشجویان، افزایش تعامل د انشجو با د انشگاه، صنعت و جامعه، حمایت 
از پروژه هاي د انشجویي و جذب سرمایه براي آن هـا، برگزاري مسابقات 
علمي، چاپ نشریات علمي و... اشاره کرد. د ر واقع این انجمن، فضایي 
را براي د انشجویان فراهم ميکند که، آن هـا بتوانند با توجه به عالقه و 
نیازهاي متفاوت خـود، د ر زمینه هاي گوناگون اعم از تئوري و عملي د ر 
را تقویت  از فضاي آکادمیک دـانشگاه مهارت هـای خود  محیطي جدا 
کنند تا با اعتماد به نفس و مهارت هر چه بیشتر قدم د ر راه صنعت و 

گذارند. آینده 
 برگزاري کالس های آموزشي نرم افزارهاي متناسب با رشته ی مهندسي 
ارد وهاي  برپایي  آموزشي،  کارگاه هـاي  و  سمینارها  برگزاري  مکانیک، 
علمي - تفریحی، ارائۀ نرم افزارهاي به روز مهندسي، حمایت از ایده  هاي 
برگزاري  و  علمي  المپیادهاي  به  مربوط  امور  پیگیري  د انشجویان، 
مسابقات معتبر کشوري از جمله AUTCUP و... از جمله فعالیت هایـی 
است که انجمن علمي د انشجویي د انشکده ی مهندسي مکانیک د انشگاه 
صنعتي امیر کبیـر د ر این سالها به آن پرد اخته و د ر کارنامه و سوابق 

خود ثبت کرد ه است.
 

دانشـگاه  مکانیـک  مهندسـی  دانشـکده ی  صنفـی  شـورای 
امیر کبیـر صنعتـی 

شـورای صنفـی بـه عنـوان تنهـا نهـاد د انشـگاه کـه بـا رای مسـتقیم 
د انشـجویان انتخاب می شـود، از اهمیت خاصی برخورد ار بود ه و وظایف 
کلیـد ی و اساسـی را بـر عهـد ه د ارد. مهم ترین وظیفه ی شـورای صنفی 
د انشـکد ه ی مهند سـی مکانیک، شناسـایی و رفع مشـکالت د انشـجویان 
و هم چنیـن بـه وجـود آورد ن نیازهـای جد ید بـرای آنان اسـت. د ر واقع 
هـد ف اصلی شـورای صنفـی پیگیری د غد غه  هـای د انشـجویان و ایجاد 
هم د لـی میـان آنـان بـود ه تـا بتـوان د ر کنار هم مشـکالت قابـل حل را 
برطـرف سـاخت. اگـر ایـن هـد ف به د رسـتی محقق گـرد د، بسـیاری از 
مشـکالت د انشـکد ه نیـز حـل خواهنـد شـد. هم چنیـن مسـائل مربوط 
شـامل  و  بـود ه  هر گونـه جهت گیـری  از  د ور  بـه  صنفـی  شـورای  بـه 
کلیـه ی د انشـجویان می شـود و باعـث می شـود کـه تمامی د انشـجویان 
نحـوه ی شـکل گیری شـورای  گـرد هم آینـد.  د غد غـه  ای مشـترک  بـا 
صنفـی د انشـکد ه ی مهند سـی مکانیـک بـه این گونه اسـت کـه ۷ عضو 
از بیـن د انشـجویان د اوطلب، با رای خود د انشـجویان د انشـکد ه انتخاب 
مي شـوند. د ر اد امـه پـس از برگـزاری جلسـه ای از میـان ایـن هفت نفر 
بـر اسـاس رای اعضا، د بیر شـورای صنفـی انتخاب می شـود. طول مد ت 
کار ایـن اعضـا و د بیر یک سـال می باشـد و پس از آن مجدـد اً رای گیری 
انجـام می شـود. پیگیـری مسـائل آموزشـی و صنفی و رفاهی و ورزشـی 
امـوری همچـون  بـه د انشـکد ه و د انشـجویان د ر  و هم چنیـن کمـک 
خوابـگاه، از جملـه کارهایـی هسـتند که د ر شـورای صنفی د انشـکد ه ی 
مهند سـی مکانیـک انجـام می شـوند. از فعالیـت هایـی که د ر ایـن د وره 
از شـورای صنفـی د انشـکد ه ی مهند سـی مکانیـک انجـام شـد می تـوان 
بـه برگـزاری جشـن فـارغ التحصیلی د انشـجویان با حضـور خانواد ه های 
ایشـان، برگزاری مراسـم افطاری و هم چنین پیگیری و بهبود بخشـید ن 
بـه نحـوه ی انتخـاب واحد د انشـجویان و کمـک به آموزش د انشـکد ه د ر 
طـول انتخـاب واحـد و رفـع مشـکالتی ماننـد تد اخـالت امتحانـی کـه 
بـرای اولیـن بـار انجام شـد، اشـاره کـرد. هم چنیـن مسـابقاتی هم چون 
مسـابقات بزرگ د ومینو د ر سـطح کشـوری و مسـابقات نجات تخم مرغ 
نیز توسـط شـورای صنفـی د انشـکد ه ی مهند سـی مکانیک با سـابقه ای 
طوالنـی برگـزار می شـوند. برگـزاری جشـن ورود ی هـای سـال ۹۷ کـه 
د ر آن بـه خوش آمد گویـی و خیـر مقـد م بـه د انشـجویان عزیـز جد یـد 
د انشـکد ه و آئیـن معرفـی پرد اختـه می شـود، نیـز بـر عهـد ه ی شـورای 
نشـریه  عـالوه  بـه  مکانیـک می باشـد.  مهند سـی  د انشـکد ه ی  صنفـی 
شـورای صنفـی د انشـکد ه ی مهند سـی مکانیـک بـه نـام مکانیـزم نیـز 
وظیفـه ی مهمـی د ر اطالع رسـانی و تعامل میان د انشـجویان و شـورای 

صنفـی د انشـکد ه ی مهند سـی مکانیـک را بر عهـد ه د ارد.
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مصاحبه
پوشش به روش پاشش!

نشـریه ی دانشـکده ی مهندسـی مکانیـک دانشـگاه صنعتـی 
»افق« امیرکبیـر 

 نشـریه د انشـکد ه مهند سـی مکانیک به نام افق، از سـال 13۷6 تاسیس 
و شـروع بـه کار کـرد. د ر ابتـد ا به د لیـل تخصصی بود ن محتـوای مجله 
مخاطبـان آن عمد تـا متخصصـان بـود ه، امـا از سـال ۹2 بـه همـت تیم 
نوپـا و تغییـرات بـه عمـل آمـد ه محتـوای مجله تغییـر کرد ه تـا مطالب 

گسـترد ه تر و کاربرد ی تـری را د ر برگیـرد. 
بخـش هـای متفـاوت تهیـه نشـریه عبارتنـد از: طراحـی، مصاحبـه و 
گـزارش، مقاله و علمی، اسپانسـرینگ و... . اعضـای تیم مصاحبه معموال 
د انشـجویان توانـا د ر روابـط اجتماعی بود ه و با تهیه سـواالت مناسـب و 
پیگیـری زمان هـای برگزاری مسـابقات، جشـنواره ها، سـمینارها و... چه 
د ر د انشـگاه و چـه د ر خـارج از آن، بـا حضـور مسـتقیم بـه جمـع آوری 

مطالـب متنـوع مي پرد ازنـد.
اعضـای تیـم طراحـی با خالقیت خـود، بـه صفحه آرایـی و طراحی جلد 

مناسـب بـرای مجلـه مي پرد ازند.
اعضـای گـروه مقاله و علمـی د ر واقع بخش محتوای مطالـب را بر عهد ه 
د اشـته و بـا اسـتفاد ه از د انـش خـود و مقـاالت و پیگیـری موضوعـات 

متنـوع علمـی بـه روز، بـه فعالیـت مي پرد ازند. 

چند کالمی صمیمانه تر:
هـر سـال گروهـی از بچه هـای خـالق، یـک تیـم جد یـد و پرانـرژی 
بـرای تهیـه مطالـب نشـریه ی د انشـکد ه ی مهند سـی مکانیـک تشـکیل 
می د هنـد. حتـی بعضی اوقات این تیم شـامل د انشـجوهای د انشـکد ه ها 
و رشـته  های د یگـر هـم می شـود. ایـن تیـم عـالوه بـر تهیـه مطالـب و 
تهیـه ی یـک مجلـه؛ مد یریـت زمـان،  بـرای  یاد گیـری کارهـای الزم 
تجربـه  کسـب  بـه  د یگـر  مهارت هـای  بسـیاری  و  مسـئولیت پذیری 
پرد اختـه و د وسـتان جد یـد ی نیـز پیـد ا می کننـد کـه ایـن امـر موجب 
می شـود، عـالوه تجربـه ی کار گروهـی، د ر مسـائل و امـور تحصیلی نیز 
پیشـرفت کننـد. اگـر مایـل بـه همـکاری بـا نشـریه د انشـکد ه مکانیک  

»افـق« می باشـید، از طریـق د فتـر نشـریه اقـد ام کنیـد.

گـروه کوهنـوردی دانشـکده ی مهندسـی مکانیـک دانشـگاه 
صنعتـی امیرکبیـر

گـروه کوهنـورد ی د انشـکد ه ی مهند سـی مکانیک، د ر سـال 13۷۷ آغاز 
به کار کرد. هد ف تشـکیل این گروه این اسـت که، د انشـجویان د ر کنار 
فعالیت هـای علمـی خـود د ر د انشـکد ه بتواننـد بـه جنبه هـای متفاوت 
د یگـر خـود نیـز رسـید گی کـرد ه و عـالوه بـر تقویـت مهارت هـای خود 
و تضمین سـالمت روحی و جسـمی، د ر یک گروه شـاد و سـالم سـهیم 

باشـند و د ر کنار د وسـتان خـود از ارد وها لـذت ببرند. 
برنامـه هـا طبـق یـک تقویـم کـه سـاالنه تنظیـم مـی شـود چیـد ه 
می شـوند و سرپرسـت نیـز د ر همیـن زمـان تعییـن می شـود. تبلیغـات 
جهـت اطالع رسـانی از یـک هفتـه قبـل د ر د انشـکد ه پخـش شـد ه تـا 

د انشـجویان د ر صـورت عالقـه د ر فعالیت هـا شـرکت کننـد. 
سـطح برنامه هایـی کـه برگـزار می شـوند بـا یکد یگـر متفـاوت اسـت. 
ابتد ایی  تـر هسـتند تـا همـه ی  برخـی برنامه هـا پیشـرفته  تر و برخـی 
د انشـجویان بـا توجـه بـه سـطح کوهنـورد ی خـود بتواننـد د ر ارد وهـا 
شـرکت کننـد. ایـن ارد وهـا بیـن یـک تـا سـه روز طـول می کشـند و 
گاهـا ارد وهـای خـارج از تهـران نیـز وجـود د ارد ماننـد صعـود بـه قلـه 
د ماونـد کـه د ر تابسـتان 13۹۷ برگـزار شـد. عـالوه بـر کوهنـورد ی و 
صخره  نـورد ی، گـروه د وچرخه  سـواری و آماد گـی   جسـمانی نیـز وجـود 
د ارد تـا د انشـجویان مشـتاق بـه این فعالیت هـای ورزشـی- تفریحی نیز 
بتوانند حضور د اشـته باشـند. برخی وسـایل و امکانات الزم برای ارد وها 
بـرای مثـال چـاد ر نیـز از طریـق گـروه بـه د انشـجویان د اد ه می شـود. 
هم چنیـن گـروه کوهنورد ی دانشـکد ه ی مهند سـی مکانیک بـا برگزاری 
اتمـام موفقیت آمیـز  بـرای د انشـجویان د ر صـورت  د وره ی کارآمـوزی 

د وره، بـه آنـان مـد رک فد راسـیون کوهنـورد ی را اعطـا می کنـد.



11

مصاحبه
پوشش به روش پاشش!

Metal spray چیست؟ 
ترجمـه ی تحـت اللفظی آن پاشـید ن 

فلـز اسـت. بـه زبـان سـاد ه د ر ایـن فرآینـد بـا 
پاشـید ن فلـز مـذاب روی سـطح قطعـه آن را بـه ضخامـت 

د لخـواه مـی رسـانند. بـرای بازسـازی، قطعـه بایـد د ر ابتـد ا زیر سـازی 
شـود؛ بـه ایـن صـورت کـه بعـد از برد اشـتن الیـه ای از سـطح آن )بـا عملیـات 

خشـن تراشـی بـه طـوری کـه قطعـه د ارای شـیارهای منظـم هم می شـود( بـا عملیات سـند 
بالسـت ) sand blast؛ روش کار آن به این صورت اسـت که ماسـه های سـایند ه با فشـار باد کمپرسـور 

شـتاب گرفتـه و روی سـطح قطعـه غالبـاً بـرای تمیـزکاری، زنـگ زد ایـی و زبرکـرد ن و مـات کرد ن سـطوح قطعات، 
پاشـید ه می شـوند ( سـطح آن را زبـر کـرد ه سـپس قطعـه را بـرای از بین بـرد ن رطوبـت، چربـی و آلود گی های سـطحی پیش 

گـرم می کننـد، بعـد از اتمـام زیرسـازی الیـه ای از آلیـاژ باند ینـگ )آلیـاژی از نیـکل و آلومینیـوم( به سـطح قطعـه کار می زننـد و د ر آخر 
آلیـاژی کـه مـورد نیـاز سـطح قطعـه کاراسـت )کـه د ر قطعات مختلـف متفاوت اسـت و شـامل آلیاژهایی از قبیل کربن اسـتیل، اسـتند س اسـتیل، 
سـوپرآلیاژ ها و... می شـود( را بـه آن می  پاشـند.  د رضمـن ضخامـت حـد ود یـک میلی متـر اضافه تر گرفته می شـود که با سـنگ زنی و ماشـین کاری 

بتـوان بـه ضخامـت د لخـواه بـا صافی سـطح مطلوب رسـید. 
 متـال اسـپری بـرای قطعاتـی کـه بعـد از مد تـی د چـار خورد گـی مـی شـوند و نیـاز بـه افزایـش ضخامـت پیـد ا می کننـد، مـورد اسـتفاد ه قـرار 
 می گیـرد. از جملـه غلتک هـا و سـیلند ر هایی کـه د ر صنایـع چـاپ اسـتفاد ه مـی شـوند،  محل قـرار گیری بلبرینـگ ها و کاسـه نمد هـای روتورهای 

 .)screw(کمپرسـورهای اسـکرو
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متـال اسـپری بـه د لیـل عد م افزایـش د مای سـطح فلز حد اقـل تأثیرات 
و تغییـرات خـواص متالورژیکـی را د رآن ایجـاد مـی کنـد بـه طـوری 
کـه قطعـه د چـار تـاب، تنـش و پیچید گـی نمی شـود و سـاختار و د انـه 
بنـد ی اش د سـتخوش تغییـر نمی گـرد د. همچنیـن بـا اسـتفاد ه از روش  
متـال اسـپری می تـوان از فلـزات غیرهم جنـس بـا قطعـه هـم اسـتفاد ه 

. کرد

البتـه ایـن روش ماننـد هـر روش د یگری محد ود یت هـای خاص خود را 
د ارد بـه طـوری کـه بـرای مثـال د ر صورتـی کـه قطعه قرار اسـت تحت 
ضربـه قـرار بگیـرد نبایـد از این روش بـرای افزایش ضخامتش اسـتفاد ه 
کـرد. پـس بایـد قبل از انجـام این عملیـات عملکرد قطعـه د ر مجموعه، 

د ر نظر گرفته شـود.

روش های پوشش د هی فلزات
متـال اسـپری بـر اسـاس نـوع تغذیه بـه د و د سـته ی سـیمی و پود ری 
تقسـیم بنـد ی مـی شـود. اولویـت اسـتفاد ه معمـوالً روش سـیمی)1( 
اسـت چـرا کـه نسـبت بـه پـود ر ارزان تر اسـت و کارکـرد آن سـاد ه تر 
همچنیـن تجهیزاتـش پیچید گـی کم تـری د ارنـد ولـی د ر برخـی موارد 
نمـی تـوان مفتـول آلیاژهـای مـورد نیـاز را تولید کـرد چون یـا مفتول 
خیلـی خشـک و شـکنند ه می شـود یـا پیچید گـی فرآینـد تولیـد باعث 

می شـود کـه د یگـر ایـن روش صرفـه ی اقتصـاد ی ند اشـته باشـد )مثل 
آلیاژهـای تنگسـتن، زیرکونیـوم، سـرامیک هـا ( د ر این مواقـع از روش 
پـود ری)2( اسـتفاد ه می شـود که این روش هم شـامل زیرشـاخه های: 
»پالسـما، اسـپری شـعله ای)3(، اسـپری با تفنگ انفجاری)4( ، پوشش 
د هـی بـا قـوس الکتریکـی، اسـپری حرارتی تحـت خـالء و گاز خنثی و 

اسـپری سـوخت و اکسـیژن با سـرعت زیاد« اسـت. 
د ر روش سـیمی، سـیم یـا مفتـول از پشـت تفنـگ وارد شـد ه و بعـد از 
گـرم شـد ن به صـورت قطعـات مـذاب د رآمد ه و د ر اثر فشـار و سـرعت 
زیـاد گاز بـه سـمت قطعـه پاشـید ه می شـود. د ر روش اسـپری حرارتی 
بـا تغذیـه پـود ری، مـاد ه پوشـان بـه صـورت پـود ر همـراه بـا یـک گاز 
حامـل وارد شـعله تفنگ می شـود. با حرکت سـریع گازهای د اغ شـعله 
از جلـوی د هانـه تغذیـه کننـد ه پـود ر حالت خـال د ر این قسـمت ایجاد 
می گـرد د و پـود ر همـراه با گاز حامل به د رون شـعله کشـید ه می شـود 
ایـن ذرات نیـز پـس از ذوب شـد ن یـا خمیـری شـد ن بـه سـطح قطـع 
برخـورد مـی نماینـد و به آن می چسـبند. فاصله ی بیـن تفنگ و قطعه 
بایـد بـا توجه بـه موقعیت و نـوع قطعـه کار و پارامترهای د یگـر، بین د ه 

تا بیسـت سـانتی متر باشـد.
Metallization انگلسـتان و Metco آمریـکا از  شـرکت هـای مشـهور 

د ر ایـن زمینه هسـتند. 

کتابی برای یک آغاز...
وقتـی بـرای تهیـه گـزارش می رفتیـم، بـه ماننـد گذشـته، بـرای خود م 
فـرد ی کـه قـرار بـود بـا او مصاحبـه کنیـم د ر ذهـن مجسـم می کرد م. 
مـرد ی بـا کت  و شـلوار که پشـت میـز نشسـته و با غرور د ر بـاب صنعت 
سـخن می رانـد و هماننـد خیلـی از مد یران، مـا را جزو جوانانـی می د اند 

کـه تنهـا به اسـم د انشـگاه خـود می بالند.
امـا بـه محـض وارد شـد ن تمام تصوراتـم به یـک آن فروریخـت. مرد ی 
بـا لبـاس کار، فروتـن و بسـیار خوش سـخن را د یـد م کـه ابتـد ا مـا را 
بـه کارگاه بـرد و مفاهیـم سـنگین را بـه زبان سـاد ه و د ر سـطح د روس 
د انشـگاهی برایمـان بیـان کـرد )د ر بخـش علمـی مقالـه ای د ر این بـاره 
خواهیـد د یـد(. بعـد از توضیحـات علمی به د فترشـان رفتیم و به رسـم 
معمول، پرسـش و پاسـخ را آغاز کرد یم. مطالب آن قد ر شـیوا، د ل نشـین 
و پرمحتـوا بـود، کـه به نظرم نوشـته ی زیـر عمق مطلـب را اد ا نمی کند.

+ جنـاب آقـای مهنـد س عـرب شـرکت " سـم بـاش " را د ر چه سـالی 
 Metal« تأسـیس کرد یـد و چگونه به فکـر کار د ر حوزه  ی متال اسـپری

spray« افتاد یـد؟ 
-  مـا شـرکت را د ر سـال 13۷2 تاسـیس کرد یم، اما اینکـه چگونه وارد 
کار د ر حـوزه متـال اسـپری شـد یم داسـتانی طوالنی د ارد کـه د ر اد امه 

توضیـح خواهم د اد.
+ آیـا امکانـش هسـت کـه از د وران تحصیل و د اسـتان کار د ر این حوزه 

برای مـا بگویید؟ 
-  بلـه. د وران تحصیـل ما بـه زمان قبل از انقالب بازمی گـرد د. ما د ر آن 
د وره وارد باشـگاه هواپیمایـی ) Aero Club ( شـد ه بود یم و بـه عنـوان 
تکنسـین های هواپیمایـی آمـوزش می د ید یـم. حیـن همـان د وره بـه ما 
گفتـه شـد کـه کارها را یـاد بگیریم کـه جایگزیـن خارجی ها شـویم  تا 
بتوانیـم بـه »ایرانیـزه« کـرد ن صنعت کمـک کنیم. بعد از ایـن د وره هم 
چنـد سـالی برای اد امـه ی تحصیل مـا را به خارج از کشـور فرسـتاد ند.
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+  ایرانیزه کرد ن به چه معناست؟
بـه  د ائمـی  وابسـتگی  از  را  صنعتمـان  یعنـی  تکنولـوژی؛  انتقـال    -
کشـور های خارجـی بی نیـاز کنیـم به طـوری کـه د سـت کم تعمیرات و 

نگهـد اری را خود مـان انجـام د هیـم.
-   چند سـال بعد که به کشـور بازگشـتم به د لیل اختالفات سـلیقه ای 
کـه وجـود د اشـت بعـد از مد تی د یگر نتوانسـتم بـه اد امـه ی کار د ر این 
حـوزه بپـرد ازم تـا ایـن کـه د ر سـال 13۷1 کتابـی بـا عنـوان تعمیرات 
و نگهـد اری دسـتگاه متال اسـپری »از Metco« را گرفتـم و بـه مـد ت 
3 مـاه کامـل آن را مطالعـه و سـپس د سـتگاه را وارد کـرد م. بعد شـروع 
بـه پیاد ه سـازی اند وخته هایـم از آن کتـاب و راه انـد ازی ایـن مجموعـه 

کـرد م، و باالخـره ورود ش بـه صنعت محقق شـد.
-  این حوزه چه مراجعی د ارد؟

 »Metalization« و آمریـکا  د ر   »Metco« ماننـد -  شـرکت هایـی 
د ر انگلسـتان هسـتند کـه بـه قـد ری د ر د نیـا مطرحنـد کـه بـه نوعـی 
اد اره ی اسـتاندارد ها هـم بـه  البتـه خـود  اسـتاند ارد تبد یـل شـد ه اند. 
طـور بین المللـی بـرای متال اسـپری اسـتاند ارد تبیین کرد ه اسـت. یکی 
د یگـر از مراجـع بسـیار مهـم این حـوزه و بیش تـر حوزه هـای مکانیکی 
و متالـورژی سـری »Metals handbooks« اسـت که بسـیار کاربرد ی 
و نزد یـک بـه هجـد ه جلـد اسـت و هـر جلـد آن بـه طـور تخصصـی به 
مبحـث خاصـی می پرد ازد؛ مثـاًل جلد اول آن د رباره ی خـواص و نحوه ی 
انتخـاب آهـن و فـوالد و جلـد چهـارم آن د ربـاره ی عملیـات حرارتـی 

اسـت. ایـن سـری کتـاب هـا مرجعـی کاربـرد ی د ر صنعت هسـتند.
+ بـه نظـر شـما د انشـجویان کارشناسـی ورود ی جد ید چطـور باید این 

چهـار سـال را بگذرانند؟
-  بـه د انشـجویان پیشـنهاد می کنـم، بـه مـوازات مطالعـات علمـی، به 
کارکـرد ن د ر حـوزه ی مرتبـط خـارج از د انشـگاه جهت کسـب تجربه و 
آشـنایی بـا محیـط کار بپرد ازنـد. کسـی کـه مهارتـی را می آمـوزد، آن 
مهـارت بخشـی از وجـود ش را فرامی گیـرد. وی بـا کار د ر ایـن حـوزه و 

فعالیـت بیـرون د انشـگاهی می توانـد اند وخته هایـش را بیفزایـد.

+ جنابعالـی معتقد یـد کـه علـم و صنعـت د ر کنارهـم موجب پیشـرفت 
اسـت. بـه نظر شـما صنعـت د چار چه مشـکالتی اسـت؟

-  اجـازه د هیـد با بیان یک خاطره پاسـخ سـؤالتان را بد هـم... زمانی که 
مـا به عنوان تکنسـین شـروع بـه فعالیت کرد یم، لیسـتی وجود د اشـت 
کـه شـامل د ه ویژگـی اصلی بود که سرپرسـت، بر اسـاس آن، هر شـش 
مـاه، مـا را ارزیابـی می کـرد، ایـن د ه ویژگـی شـامل کیفیـت و کمیـت 
فنـی،  د انـش  مد یریـت،  مهـارت،  عمومـی،  روابـط  وقت شناسـی،  کار، 
ابتـکار عمـل، خالقیـت د ر حل مشـکالت و تعهـد بود و هر کـد ام د ارای 
پنـج د رجـه ی: رضایت بخـش، خـوب، خیلـی خـوب، عالـی و برجسـته. 
بـا ایـن ارزیابـی، بـه مـا از 3% تـا 15% اضافـه حقـوق تعلـق می گرفـت 
و کسـب امتیـاز خـوب د ر ایـن ارزیابـی باعـث ارتقـاء د رجه می شـد. د ر 
سـاختاری منظـم، محد ود یت هـای هد فمنـد باعـث ایجـاد نظم می شـد 
و میـل و رغبـت بـرای کار کـرد ن افزایش می یافـت. د ر صنعت ما چنین 
سـاختاری وجـود د اشـت ولـی معیارهـای ارزیابـی اند کـی تغییـر کرد ه 
و بایـد بهبـود یابـد و توجـه بیشـتری نسـبت بـه ایـن سـاختار صـورت 
گیـرد. د ر ضمـن مشـکالت اقتصـاد ی باعـث شـد ه کـه پـول بـه موقـع 
مباد لـه نشـود و بـا ایـن مشـکل چـرخ صنعـت نمی چرخـد. همچنیـن 
عـد م حمایـت از کاالی د اخلـی باعـث می شـود کـه تولیـد کننـد ه توان 
رقابـت بـا اجنـاس مشـابه خارجی را ند اشـته باشـد و ورشکسـته شـود. 
+ و د ر آخـر، بـه عنـوان سـخن پایانـی، چـه توصیه ای برای نسـل جد ید 

د ارید؟
-  اد یسـون می گویـد: نـود و نـه د رصـد نبـوغ پشـتکار اسـت و یـک 
د رصـد ش الهـام؛  بـرای بـه د سـت آورد ن هر چیـزی بـا تمـام تـالش به 
سـویش حرکـت کنیـد تا شـانس بـه یاری تـان بیاید. شـانس به سـراغ 

کسـانی می آیـد کـه آماد گـی د ارنـد.. 
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ریاضی 1 )3(
نقشه کشی 1 )2(
برنامه نویسی )3(

فیزیک 1 )3(
شیمی عمومی )3(

آزمایشگاه فیزیک 1)1(

ترمود ینامیک 1 )3( پ یا ه/معاد الت
د ینامیک 1 )3( پ یا ه/معاد الت، پ/استاتیک

مقاومت مصالح 1 )3( پ/استاتیک
محاسبات عد د ی )2( پ/برنامه نویسی، پ یا ه/معاد الت

کارگاه ماشین ابزار 1 )1(

علم مواد )3( پ/شیمی عمومی
مکانیک سیاالت 2 )3( پ/سیاالت 1،

ه/ ترمود ینامیک 2
طراحی اجزا 1 )3( پ/مقاومت 1 و د ینامیک 1،

 ه/علم مواد 

ارتعاشات مکانیکی )3( پ/د ینامیک 1 و ریاضی 
مهند سی

مبانی برق 1 )3( پ/فیزیک 2
آز مکانیک سیاالت )1( ه/سیاالت 2

آز ترمود ینامیک )1( پ/ترمود ینامیک 2

انتقال حرارت 1 )3( پ یا ه/ترمود ینامیک 2 و 
سیاالت 2

طراحی اجزا 2 )3( پ/طراحی اجزا 1 و نقشه کشی 
 2

د ینامیک 2 )2( پ/د ینامیک 1

مبانی برق 2 )3( پ/مبانی برق 1
د رس تخصصی )3(

کارگاه اتومکانیک )1(
آز د ینامیک ماشین و ارتعاشات )1( پ یا ه/

ارتعاشات، پ/د ینامیک ماشین

انتقال حرارت 2 )3( پ/انتقال حرارت 1
کنترل اتوماتیک )3( پ/ارتعاشات 

د رس تخصصی )2(
د رس تخصصی )3(

پروژه )3( پ/روش های تحقیق و گزارش نویسی
آز انتقال حرارت )1(پ/انتقال حرارت 1

آز مبانی برق )1( پ یا ه/مبانی برق 2

د رس تخصصی )3(
د رس تخصصی )3(
د رس تخصصی )2(
د رس تخصصی )3(

کارآموزی 1 )0( پ/۷0 واحد و روشهای تحقیق و 
گزارش نویسی

کارآموزی 2 )1( پ/100 واحد

ریاضیات مهند سی )3( پ/معاد الت و ریاضی 2
مقاومت مصالح 2 )2( پ/ استاتیک

مکانیک سیاالت 1 )3( پ یا ه/ترمود ینامیک، پ/د ینامیک 1 و معاد الت
د ینامیک ماشین )3( پ/د ینامیک 1

ترمود ینامیک 2 )3( پ/ترمود ینامیک 1، ه/سیاالت 1

روش های تحقیق و گزارش نویسی )2(
آز مقاومت مصالح )1( پ یا ه/مقاومت 2

کارگاه ریخته گری )1(

ریاضی 2 )3(
استاتیک )3(

معاد الت د یفرانسیل )3(
نقشه کشی 2 )2(

فیزیک 2 )3(
آزمایشگاه فیزیک 2 )1(

کارگاه جوشکاری و ورقکاری )1(

تربیت بد نی 1 )1(
عمومی )2(

تربیت بد نی 2 )1(
زبان فارسی )3(

عمومی )2(

عمومی )2(

عمومی )2(

عمومی )2(

عمومی )2(

زبان خارجی )3(
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دروس باکس

دروس باکس مشترک

دروس منتخب سایر دانشکده ها

و  بـود ه  د رج  قابـل  د انشـکد ه  توسـط  فارغ التحصیلـی  اد عـای    -1
قوانیـن آموزشـی مربـوط بـه اد عـا بصـورت سیسـتماتیک کنتـرل 

گرد یـد. خواهـد 
بصـورت  باشـد  افتـاد ه  د وبـار  آنهـا  پیشـنیاز  کـه  د روسـی    -2
سیسـتماتیک بـه د انشـجو نمایـش د اد ه خواهـد شـد و د انشـجویان 
د رصـورت اخـذ د رس پیشـنیاز، ملـزم به اخـذ همزمـان د رس افتاد ه 
) همنیـاز ( می باشـند. د ر صـورت عـد م اخـذ د رس همنیـاز، اخطـار 
همنیـازی د ر هنـگام ثبت نـام بـرای واحد های د انشـجو ثبـت خواهد 

گرد یـد.
3-  اخطـار مربـوط بـه د روس پیشـنیاز و د روس همنیـاز د ر پورتـال 

آموزشـی تفکیـک خواهد شـد.
4-  بـرای کلیـه د انشـجویان پـس از پایـان ثبت نـام، وضعیـت اخـذ 
د روس بررسـی شـد ه و اخطار هـای آموزشـی اعمـال خواهـد گرد ید. 
د انشـجویان د ر صـورت وجـود هر یـک از اخطار های آموزشـی، ملزم 
بـه مراجعـه بـه د انشـکد ه و انجـام اقد امـات مربوطـه و اخـذ تایید ات 
الزم خواهنـد بـود. د ر غیـر اینصـورت کلیـه د روس اخطـار خـورد ه، 
د ر پایـان بـازه حـذف و اضافه بـرای کلیـه ورود ی ها، حـذف خواهند 

گرد یـد.  
5-  بـرای د انشـجویان ورود ی ۹5 و ۹6 و مابعـد » فـرم مجـوز اخـذ 
د رس بـد ون رعایـت پیش نیـاز « حـذف گرد یـد ه و د انشـکد ه ها مجاز 

بـه اخـذ د رس بـد ون رعایـت پیشـنیاز/همنیاز نخواهند بود.
6-  بـرای د انشـجویان ورود ی ۹5 و ۹6 و مابعـد – تنهـا د ر صورتیکه 
بعـد از بـازه حـذف و اضافه تعـد اد واحد های اخذ شـد ه د انشـجو زیر 
حد نصاب 12 واحد باشـد – با تشـخیص د انشـکد ه – از قاعد ه رد یف 

5 مسـتثنی خواهند بود.
تبصره:

کارشـناس آموزشـی د انشـکد ه بـا تاییـد معـاون آموزشـی و د رج » 
مجـوز زیـر حدنصـاب « د ر پورتـال آموزشـی، مجـاز بـه اخـذ یـک 
یـا د و د رس ) تـا سـقف 14 واحـد ( بـد ون رعایـت پیشـنیاز/همنیاز 

گرد یـد. خواهـد 
۷-  برای د انشـجویان ورود ی ۹5 و ۹6 و مابعد، د ر صورتیکه د رسـی 
توسـط د انشـکد ه و بـد ون رعایـت پیشـنیاز/همنیاز ) بـا د رج » مجوز 
زیـر حدنصاب « ( ثبت شـد ه باشـد، بصورت سیسـتماتیک د انشـجو 

اجـازه اخـذ بیـش از 14 واحد را نخواهد د اشـت.
8-  بـرای د انشـجویان ورود ی هـای ۹4 و ماقبل وضعیـت فعلی )اخذ 
د رس بـا مجـوز معـاون آموزشـی ( بـا د قـت و اعمـال نظـر بیشـتر، 

کمـاکان اد امـه خواهد د اشـت.

قوانین جدید آموزش

15

قدرت و نیروگاه

نیروگاه حرارتی
موتور احتراق داخلی

توربو ماشین ها
طراحی مبدل های حرارتی

انرژی های تجدید پذیر

تاسیسات حرارتی

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
آب و فاضالب خانگی و شهری

گازرسانی خانگی و شهری
سیستم های تبرید و سردخانه

طراحی مبدل های حرارتی

تحلیل تنش و طراحی مکانیکی

مقاومت 3
مکانیک مواد مرکب

المان محدود
روش های طراحی مهندسی

طراحی ماشین های تولیدی و ابزار

 سیستم های دینامیکی و
کنترل

طراحی سیستم های کنترل 
صنعتی

طراحی شاسی و بدنه
طراحی مکانیزم ها

اندازه گیری در سیستم های 
دینامیکی

المان محدود

فرآیندهای ساخت و تولید

سیستم های اندازه گیری و آز
روش های تولید و کارگاه

شکل دهی فلزات
طراحی به کمک کامپیوتر

مکاترونیک و آز

توربین گاز و موتور جت
سوخت و احتراق

د ینامیک گاز
طراحی ماشین ابزار

شناخت فلزات صنعتی
کنترل ذرات معلق
یاتاقان و روغنکاری

مد یریت صنعتی
انرژی خورشید ی

پیل سوختی )ارشد(
موتورهای احتراق د اخلی 2 

)ارشد(
سیستم های انتقال آب

تهویه مطبوع 2 )ارشد(
کاربرد هید رولیک

آز کاربرد هید رولیک
کنترل پیشرفته )ارشد(

زبان تخصصی
ارتعاشات سیستم های پیشرفته 

)ارشد(
آز کنترل اتوماتیک

رباتیک
آز رباتیک

آمار و احتمال مهند سی
آز علم مواد

اقتصاد مهند سی
پروژه طراحی ایجاد صنایع

کنترل پروژه

* د انشــجو موظــف اســت بــرای 18 واحــد اختیــاری یکــی ســبد های 
پنجگانــه تخصصــی بــاال را انتخــاب نمــود ه و حد اقــل 3 د رس از ســبد 
مربوطــه و مابقــی را از ســبد مشــترک و یــا ســایر ســبد های تخصصــی 

انتخــاب نماییــد
ــبد د روس  ــک د رس از س ــر ی ــد حد اکث ــی توان ــجو م ــا د انش ** ضمن
منتخــب ســایر دانشــکد ه هــا و یــا د ر صــورت د اشــتن پــروژه مصــوب 
ــا  ــک د رس از ســایر د انشــکد ه ه ــروژه ی ــد اســتاد راهنمــای پ ــا تایی ب

انتخــاب نمایــد

دروس تخصصیترم

کارآموزی ۱

دروس عمومی

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸
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ADAMS
 ADAMS(acronym of: Automated Dynamic Analysis of Mechanical
Systems(  یـک نـرم افـزار مجهـز بـه حلگـر عـد د ی ++C  و Fortran اسـت و می توانـد 
مکانیزم هـای د ینامیکـی را شبیه سـازی کنـد. ایـن نرم افـزار، جـزو نرم افزارهـای کلیـد ی د ر 
توسـعه ی مجـازی نمونـه )VPD( بـه حسـاب می آیـد. اَدَ مـز با کاهـش هزینه هـا د ر طراحی 
و آزمایش هـای فیزیکـی، هزینه هـای تحقیـق و توسـعه را کاهـش می د هـد. از قابلیت هـای 
مهـم ایـن نـرم افـزار می تـوان بـه د ر برگرفتـن فیزیـک واقعـی، حـل معـاد الت سـینماتیک، 
بـر  وارد  نیرو هـای  اند ازه گیـری  توانایـی  و  مکانیکـی  سیسـتم های  حرکتـی  شبیه سـازی 
اتصـاالت اشـاره کـرد. ایـن نرم افـزار د ر د رس هـای د ینامیـک ماشـین، ارتعاشـات مکانیکی و 
کنتـرل اتوماتیـک و بـه طور کلـی د ر پروژه های تحلیلـی د ینامیکی کاربرد هـای فراوانی د ارد.

Matlab
جـزو مهم تریـن نرم افزارهـای مهند سـی اسـت. ایـن نرم افـزار محیطـی وسـیع بـرای انجـام 
محاسـبات عـد د ی فراهـم  می کنـد و تمـام د سـتوراتش بـا وارد کـرد ن کـد اجـرا می شـوند. 
نـام ایـن نرم افـزار کـه ترکیبـی از Matrix و Laboratory اسـت حاکـی از ماتریـس محـور 
بود نـش اسـت؛ بـه طـوری  کـه حتـی کمیت هـای اسـکالر را هـم به صـورت ماتریـس ]1×1[ 
تعریـف می کنـد. د رواقـع تمـام د اد ه هـا د ر متلـب بـه شـکل ماتریس ذخیـره می شـوند. یک 
رشـته مانند »I’m a freshman« به شـکل ماتریسـی با یک سـطر و چند ین سـتون ذخیره 
می شـود، حتـی یـک تصویـر به شـکل یـک ماتریـس سـه بعد ی ذخیـره می گرد د؛ بـه طوری 
کـه بعد هـای اول و د وم مختصـات نقطـه و بُعـد سـوم رنـگ نقطـه را نمایش می د هـد. عالوه 
بـر قابلیـت انجـام پروژه هـای گوناگـون د ر محیـط نرم افـزار، متلـب بـه کاربـران ایـن امـکان 
را می د هـد کـه بـا اتصالـش بـه سـایر نرم افزارهـا )ماننـد ADAMS( از حلگـر قد رتمنـد ش 
بهـره ببرنـد. پـس بی د لیل نیسـت کـه این نرم افـزار، مهم تریـن نرم افـزار د وره ی کارشناسـی 

د انشـجویان مهندسـی مکانیـک تلقی می شـود.

 

نرم افزارهای
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CATIA
 CATIA(acronym of: Computer Aided Three-dimensional Interactive  
Application( از نرم افزار هـای محبـوب و شناخته شـد ه ی  د نیاسـت کـه قابلیـت طراحـی 
)CAD(، تحلیـل )CAE( و سـاخت )CAM( بـا رایانـه را فراهـم می کنـد. از کاربرد های آن 
می تـوان بـه طراحی و مد ل سـازی سـطوح و قطعـات پیچید ه، طراحی پروسـه ماشـین کاری 
و تولیـد، اسـتخراج G-code  بـرای د سـتگاه های تراشـکاری CNC جهـت سـاخت قطعـه، 
طراحـی و تحلیـل مکانیزم هـا، سیسـتم ها، تجهیـزات هید رولیکـی، پنوماتیکـی و الکتریکـی 
سـال  د ر  را    CATIA نرم افـزار   Dassault Systemes فرانسـوی  شـرکت  کـرد.  اشـاره  
1۹۷۷، بـرای توسـعه ی جـت جنگنـد ه Mirage سـاخت. ایـن نرم افـزار بعد هـا د ر هوافضـا، 
خود رو سـازی، کشتی سـازی و سـایر صنایـع به کار گرفته شـد. از بارزتریـن خصوصیات کتیا، 
کاربر پسـند بـود ن آن اسـت. ایـن نرم افـزار توانایـی سـاخت مد ل هـای مرکـب از سـطوح و 

احجـام و امـکان تخصیـص ابعـاد بـه قطعـه به صـورت پارامتریک را د اراسـت.

Fluent
یـک نرم افزار مهند سـی د ر زمینه  ی د ینامیک سـیاالت محاسـباتی )CFD( بـرای مد ل کرد ن 
جریـان سـیال و انتقـال حـرارت د ر اشـکال پیچیـد ه اسـت.  فلوئنـت به زبـان برنامه نویسـی 
C نوشته شد ه اسـت و از تمامـی تـوان و قابلیـت انعطـاف ایـن زبـان بهـره می بـرد؛ بنابرایـن 
ایـن نرم افـزار اسـتفاد ه از حافظـه د ینامیک، سـاختار مناسـب داد ه هـا و کنتـرل انعطاف پذیر 
هند سـه های  د ر  جریـان  کـرد ن  مـد ل  قابلیـت   Fluent می سـازد.  ممکـن  را  محاسـبات 
پیچیـد ه ی د وبعـد ی و سـه بعد ی را با به کار برد ن محاسـبات غیرسـاخت یافته و بهینه سـازی 
و حـل شـبکه د اراسـت. Fluent می توانـد جریان هـای تراکم پذیـر، تراکم ناپذیـر، لـزج، آرام، 
متالطـم، جریان هـای د وفـازی، چند فـازی و... را مد ل سـازی کنـد. ایـن نرم افـزار د ر صنایـع 
هوافضـا، خـود رو و مبد ل هـای حرارتـی کاربرد هـای فراوانـی د ارد. بنابرایـن، Fluent یکـی از 
نرم افزارهـای کلیـد ی د ر گرایـش سـیاالت و یـک انتخـاب بسـیار مناسـب برای مـد ل کرد ن 

جریـان سـیال تراکم پذیـر و تراکم ناپذیـر د ر هند سـه های پیچیـد ه اسـت. 

کاربردی
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 یکـی از مـوارد ی کـه همیشـه و د ر ابتـد ای هـر تـرم برای د انشـجویان 
مطـرح می گـرد د مبحـث انتخـاب صحیـح منابـع د رسـی اسـت. منبعی 
کـه عـالوه بـر شـفافیت د ر تبییـن د رس، مثال هـای کافـی و سـواالت 

آموزنـد ه و نکتـه د ار نیز د اشـته باشـد.
 د ر ایـن بخـش بـا نظـر برخـی اسـاتید و د انشـجویان برتر سـعی د اریم 
تعـد اد ی از د روسـی کـه منابـع مشـخصی د ارنـد را معرفی کنیـم. البته 
ایـن بـه ایـن معنـی نیسـت کـه منابـع مذکـور بـرای تفهیـم کامـل هر 
د رس کافـی باشـد چراکـه گاهـا جـزوه ی اسـتاد و کتـاب هـای کمـک 

آموزشـی کلیـد تفهیـم مطالـب پیچید ه هسـتند.

نام مولف کتاب های مرجع د ر هر د رس به شرح زیر می باشد:
ریاضی یک و ریاضی د و: اد امز - استوارت 

معاد الت دیفرانسیل: بویس – مسعود نیکوکار
محاسبات عدد ی: مسعود نیکوکار

ریاضیات مهند سی:کریزینگ
شیمی عمومی: چارلز مورتیمر

فیزیک یک و فیزیک د و: د یوید هالید ی 
برنامه نویسی : د تیال اند د تیال- هاید ه علی آباد ی

استاتیک: مریام – جانستون
د ینامیک یک و د ینامیک د و: مریام – شیمس 

ترمود ینامیک یک و ترمود ینامیک د و: ون وایلن - سنجل - موران 
 - پوپـف   - د و: جانسـتون  مقاومـت مصالـح  و  یـک  مقاومـت مصالـح 

شـینکو  تیمو
مکانیک سیاالت یک و مکانیک سیاالت د و: فاکس- وایت- مانسون

طراحی اجزا یک و طراحی اجزا د و: شیگلی
انتقال حرارت یک و انتقال حرارت د و: اینکرو پرا- هولمن

ارتعاشات مکانیکی: راو- تامسون
د ینامیک ماشین: مارتین- نورتون

علم مواد:کلیستر
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ــی  ــد، نقشه کشــی صنعت ــک می گذرانن ــول د وره ی کارشناســی مهند ســی مکانی ــه د انشــجویان د ر ط ــی ک ــی از د رس های یک
یــک و د و می باشــد. امســال مســابقه ای کــه د ر نظــر گرفتــه شــد ه اســت نیــز مربــوط بــه نقشه کشــی می باشــد کــه عــالوه 
بــر کمــک بــه یاد گیــری و گذرانــد ن اوقــات فراغــت، جایــز ه ای نیــز بــرای آن د ر نظــر گرفتــه شــد ه اســت. د انشــجویان د ر 

صــورت ارســال نقشــه های صحیــح خــود تــا زمــان مقــرر، یکســال اشــتراک رایــگان نشــریه ی افــق را د ریافــت می کننــد.
مهلت ارسال نقشه ها تا روز بیستم آذر ماه می باشد. برای تحویل آن ها به د فتر نشریه ی افق مراجعه کنید.

د ر شــکل زیــر، نمــای ســه  بعــد ی ایزومتریــک یــک قطعــه نمایــش د اد ه شــد ه اســت. بــا اســتفاد ه از آن، تصویــر جلــو، تصویــر 
بــاال و تصویــر چــپ آن را رســم کنیــد. 


