
 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                       

  
  

  
  
  

  
  
  

    
    

  
    

  
    

     
   
   
   



  

  
  
  
  
  

  )کشتی معماري مجموعه (مباحث  نام دروس  ردیف
درك (، لغـت، واژگـان تخصـصی    )very-enough-too-such-so( قیود و کلمات ربط، قیود کمی       اسم و انواع آن،     تخصصی  عمومی وزبان  1

 )مطلب

  ریاضیات  2

ـ بـه دسـت آ   ( تابع ): 2و1 (ریاضی عمومی  ـ مفهـوم فاکتوریـل و بـسط        تعریف انواع تابع و مفاهیم مرتبط با آن  وردن دامنـه و بـرد توابـع 
ـ مقاطع مخروطی   دوجمله  ــ  هـاي مـبهم   صورت مربوط به آن ـ قضایاي   و حدمفهوم( حد و پیوستگیـ )) هاي درجه دو منحنی(اي 

اي  ط و  لحظـه آهنـگ متوسـ    ـ  مشتق گیريهاي مفهوم مشتق و فرمول (مشتق وکاربرد مشتقـ  ) مجانب توابع و انواع آنـ پیوستگی 
ـ نوشتن معادالت  تغییر و آهنگ سـازي   ي عطف ـ مسائل بهینه   خطوط قائم و مماس بر یک منحنی ـ نقاط اکسترمم و نقطه هاي وابسته 

معـادالت  ي مقـدار تقریبـی تـابع    ـ بررسی قضایاي مقدار میانگین، رل و کـشی ـ تعریـف دیفرانـسیل و محاسـبه     ) کاربرد عملی مشتق(
ـ  رابطه بـین معـادالت    ( یم اولیه معادالت دیفرانسیل معمولیمفاه :دیفرانسیل مفهوم جواب در معادالت دیفرانسیل

ـ  تعیین مسیرهاي متعامد یک دسته منحنی     معادالت دیفرانسیل مرتبـه اول  ـ) ـ پارامتري1دیفرانسیل ودسته منحنی
یک متغیر خطیـ  معادالت دیفرانسیل کاملـ    معادالت دیفرانسیل جدا شوندهـ  معادالت همگنـ  معادالت دیفرانسیل با  (

 وجـود  هـاي دوم و سـوم و  معادالت قابل تبدیل به معادالت کامل ـ معادالت دیفرانسیل خطی و برنولی وریکاتیـ  حالت  
  ) در معادالت دیفرانسیل مرتبه اول یکتایی جواب
عمال حسابی در اعداد مختلطـ  شکل قطبی  اعداد مختلطـ  ا(، توابع مختلطاعداد و : )فصل اول و دوم (ریاضی مهندسی

ـ شکل نمایی عدد مختلط ـ ضرب و تقسیم اعداد مختلط به فرم قطبی یا نمایی ـ توان یـک عـدد مخـتلطـ          اعداد مختلط 
ــ توابـع   zeي یک عدد مختلطـ  حد و پیوستگی توابع مختلطـ  مشتق توابع مخـتلط ـ توابـع تحلیلـیـ  تـابع نمـایی         ریشه

ي مثلثاتی مختلطـ  توابع مثلثاتی معکوسـ  توابع هذلولی مختلطـ  لگاریتم یک عدد مختلطـ  مقدار اصلی لگاریتم، نقطه     
اي ـ اصل بازتابـ  قضایاي کوشی ریمانـ  معادالت کوشی ریمان در مختـصات قطبـی ـ توابـع      اي و خطوط شاخهشاخه

 تـابع  ت آوردن مزدوج همسازـ  روشـی دیگـر بـراي بـه دسـت آوردن ضـابطه       هاي به دسهمسازـ  مزدوج همسازـ  روش  
نگاشـت  ـ نگاشت همـدیس   ( نگاشتـ )  ـ نواحی در صفحه مختلط ـ آشنایی با چند مفهوم در صفحه مختلط  fتحلیلی 
wهمـــانی f(z) z  نگاشـــت انتقـــال ــــw z b     نگاشـــت  ـw az نگاشـــت خطـــیــــw az b     ـ 
2wنگاشـت  z نگاشـت  ــnw z  نگاشـت  ــn z 1نگاشـت    ـw

z
 نگاشـت  ــzw e  نگاشـت  ـw Lnz  ــ

wنگاشت sin z ـ wنگاشت   cos z نگاشتـw sinh z  1نگاشت  ـw z
z

  نگاشت کسريـaz bw
cz d





 

  )نقاط ثابت یک نگاشت ـ تبدیل سه نقطه توسط نگاشت کسريـ 

  مکانیک سیاالت  3

پذیري مایعات  کلیات ـ مقایسه جامدات و سیاالت ـ قانون لزجت نیوتن ـ سیاالت غیرنیوتنی ـ تراکم(یات کل
ها ـ انواع نیروها ـ تـنش در یـک نقطـه از       ها ـ انواع کمیت  ـ کشش سطحی ـ محاسبه ارتفاع مویینگی در لوله 

تغییرات فشار  ـ فشار ـ سیاالتاستاتیک  (استاتیک سیاالت ـ) سیال ساکن و جریان غیر لزج ـ خواص تنش
اثـرات نیـروي سـطحی     ـ  تراکم تغییرات فشار با ارتفاع براي سیال ساکن قابلـ تراکم   در سیال ساکن غیرقابل

 تراکم ور در سیال غیرقابل نیروي هیدرواستاتیک وارده به سطوح مسطح غوطه ـ  روي سیال محبوس و ساکن
نیروي هیدرواستاتیک وارده بر سـطوح  ـ منشور فشار  ح افقی ـ  ـ نیروي هیدرواستاتیک وارده بر سطوح مسط

معیار  ـ  هاي مختلف شناوري حالت ـ قوانین شناوري ـ تنش کششی در لوله و پوسته کروي ـ ور منحنی غوطه
 مفـاهیم  ــ ) معیار پایداري اجسام شـناور  ـ  نقطه متاسنتریک و ارتفاع متاسنتریک ـ  ور پایداري اجسام غوطه

خـط   ـ  )پایـدار و ناپایـدار  (جریان دائمـی و غیردائمـی    ـ  تعاریف اولیه( و معادالت بنیاديجریان سیال 
پـذیر و   جریـان تـراکم   ـ  جریـان یکنواخـت و غیریکنواخـت    ـ  لوله جریانـ ) خط مسیر(مسیر جریان  ـ  جریان
ین اصلی و قوان ـ  جریان چرخشی و غیرچرخشی ـ  شتاب یک ذره جریان ـ  کاربرد روش میدان ـ  ناپذیر تراکم

قـوانین اصـلی    ـ   بعدي جریان یک ـ  رابطه بین روش سیستم و روش حجم کنترل ـ  فرعی براي محیط پیوسته
و ) هـا  جـت (هـا   برخورد فواره ـ  )معادله ممنتوم(قانون دوم نیوتن  ـ  هاي محدود  ها و حجم کنترل براي سیستم

در امتداد  ـ  در امتداد عمود بر صفحهـ  دار ساکن جت برخوردي بر صفحه تخت شیب ـ  نیروي رانش مربوطه
کاربرد معادله ممنتوم و  ـ  معادله لنگر ممنتوم ـ  جت برخوردي و به طور مماسی بر پره ساکن ـ  موازي صفحه

معادله ـ ) قانون بقاء انرژي(ک قانون اول ترمودینامی ـ چرخه آبی پلتون ـ لنگر ممنتوم در مورد پمپ و توربین

 1آزمون 



       

تعیـین دبـی خروجـی واقعـی از یـک       ـ لوله پیتوت ـ   له برنولی براي جریان غیرچرخشیکاربرد معاد ـ  برنولی
  )قانون دوم ترمودینامیک ـ مخزن بزرگ

آل نمودن مـسائل   گیري ـ سیستم واحدهاي مهندسی ـ ایده   سیستم واحدهاي اندازه(  روابط تعادل:اسـتاتیک 
 و برداري ـ جبر بردارها ـ چند بردار خاص ـ روابط تعادل   هاي اسکالر مکانیک ـ قوانین پایه مکانیک ـ کمیت

نیروي هیدرواستاتیکی وارد بر سطوح مسطح ـ  (هیدرواستاتیکـ  ))ماشین(ـ سیستم نیروهاي معادل ـ قاب 
  )نیروي هیدوراستاتیکی وارد بر سطوح خمیده

تنش در  برشی ـ کرنش ش و تن تنش قائم، کرنش قائم ـ (تنش، کرنش و بارگذاري محوري  :مقاومت مصالح
رابطه کرنش و تغییـر شـکل    قانون عمومی هوك ـ  کرنش حرارتی ـ  هاي محوري ـ  صفحات مایل تحت بارگذاري

 سـازي میلـه تحـت بـار محـوري بـا فنـر ـ         معـادل  هاي نامعین استاتیکی ـ  سازه کرنش حجمی ـ  در حالت سه بعدي ـ 
ـ   استاتیکیمحورهاي نامعین  ـ پیچش ( پیچشـ) هاي پالستیک تنش هـاي پالسـتیک در محورهـاي     تغییـر شـکل   
ـ هاي جدار نازك لوله  ـمدور   )پیچش اعضاي غیرمدور 

  جامدات  4

ها ـ پایداري   گاه درجات آزادي ـ انواع تکیه (ها، معینی و نامعینی  کلیات، پایداري سازه :ها تحلیل سازه
ها ـ روش دیگر   رجات نامعینی سازههاي دوبعدي ـ  عضوهاي خاص ـ د   ها ـ بررسی پایداري نسبی سازه  سازه

دار ـ مقایـسه    هـاي کابـل   آل سـازي ـ تعیـین درجـات نـامعینی سـازه       براي تعیین درجه نامعینی ـ شـرایط ایـده   
هـا ـ    تحلیل اسـتاتیکی سـازه  ( تعادل ایستایی، نیروهاي خارجی و داخلی ـ) هاي معین و نامعین سازه

رسـم  وهاي داخلی و دیاگرام تیرها تحت بارگـذاري خـارجی ـ    ها ـ نیر  محاسبۀ نیروهاي داخلی تیرها و قاب
  )ها دیاگرام نیروهاي داخلی قاب

  ها، انواع شناورها بندي و نحوه کاربرد آیین نامه مقدمه بر ساختمان کشتی، مؤسسات استاندارد و رده  ساختمان کشتی  5

  هیدرواستاتیک  6
طح مقطـع، شـعاع و ارتفـاع، متانـستر طـولی و      ضرایب بدنه، مرکز سطح و حجم و شـناوري و محاسـبات سـ      

  عرضی
  ها و پارامترهاي مربوطه اي بر مکانیک سیاالت، مقاومت وارد بر شناور، انواع مقاومت مقدمه  هیدرودینامیک  7



  
 

  
  )مجموعه معماري کشتی(مباحث   نام دروس  ردیف

 )درك مطلب(، لغت، واژگان تخصصی ها ، زمانضمایر، ربط دو جمله، تطابق فاعل و فعل  تخصصی زبان عمومی و  1

  ریاضیات  2

هاي شامل توابـع   ي انتگرال گیريـ  محاسبه  و استفاده از تغییر متغیر در انتگرالگیري  فرمولهاي انتگرال (انتگرال   ):2و1 (ریاضی عمومی 
گیري به روش تجزیه کسرهاـ    جزء به جزء ـ انتگرالگیري  هاي مختلف فرد یا زوج هستندـ  روش انتگرال مثلثاتی و هیپربولیک که با توان

گیري از انتگرالـ   ـ مشتق) ناسره(هاي غیرعادي  هاي شامل جزء صحیح و قدرمطلقـ  انتگرال انتگرال معین و خواص آنـ  محاسبه انتگرال
  حاصل  محاسبه حجمسطح محصورـ سبه محا ـ  حد مجموع به کمک انتگرال معیني محاسبه (کاربرد انتگرالـ ) معرفی توابع گاما و بتا

ـ و گشتاورها محاسبه مختصات مرکز ثقل  ۀ مساحت سطح حاصل از دوران یک منحنی ـمحاسب  ـ طول قوس منحنیي محاسبه از دوران ـ
ـ    و واگرایی دنباله همگرائی، بررسی تعریف دنباله( دنباله و سري هـاي   ها و تعریف  دنباله صعودي و نزولی بودن دنباله ها 

هـا ـ  بـه دسـت آوردن      هاي بازگشتی ـ سیگما و خواص آن، مفهوم سري و شرط همگرایی سري  کران ـ  دنباله  دار و بی کران
هـاي متنـاوب، همگرایـی مطلـق و مـشروط ـ        هاي مثبت ـ سـري   هاي همگرایی براي سري آزمون هاي عددي ـ   حاصل سري
  )هاي تیلور و مک لورن هاي توانی ـ سري رایی سريي همگ هاي توانی، محاسبه شعاع و فاصله تعریف سري

حاالت خاص حل معادالت مرتبه دوم ـ معادال خطـی    ( معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم:معادالت دیفرانسیل
 ـ تعریف ـ حل معادله خطی مرتبه جوابهاي اساسی معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم همگنمرتبه دوم ـ قضیه ـ 

  ـ  همگن بـا ضـرایب ثابـت   nمعادله خطی مرتبه طی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت ـ  دوم همگن ـ معادله خ 
جـواب خـصوصی معادلـه      ـ روش کاهش مرتبه  ـ  همگنnمعادله لژاندر مرتبه  ـ معادله لژاندر مرتبه دوم همگن

ه خطـی   روش ضرایب نامعین ـ معادل  ـ روش اپراتور معکوس  ـ )الگرانژ(روش تغییر پارامتر   ـ خطی غیرهمگن
   )روش حذف ضریب مشتقمرتبه دوم کامل ـ 

محاسـبه   ـ  هـاي دسـته اول   انتگـرال (گیـري از توابـع مخلـتط    انتگرال: )فصل سوم و چهارم (ریاضی مهندسی
فرمـول   ـ  قضیه مـوررا  ـ قضیه کوشی ـ گورسا  ـ هاي مختلط محاسبه دسته سوم انتگرال ـ هاي دسته دوم انتگرال

اصـل  ( قضیه مـدول مـاکزیمم   ـنامساوي کوشی  ي قدر مطلق یک انتگرال مختلط ـ   ـ کران باال انتگرال کوشی
ـ ) اصل مینیمم قدر مطلق(ـ قضیه مدول مینیمم ) ماکزیمم قدر مطلق  ـ قـضیه   قـضیه اصـلی جبـر    ـ قضیه لیوویل 

ی به کمک هاي حقیق محاسبه برخی انتگرال ـ  ها گیري با استفاده از قضیه مانده انتگرالمقدار میانگین گاوس ـ  

ــده ـ  هــا قــضیه مان ــرم کلــی  محاســبه انتگــرال  Iهــایی بــه ف f (x)dx



   هــایی بــه فــرم   ـ محاســبه انتگــرال

fکلی (x)sinaxdx



و f (x)cosaxdx




 هاي حقیقی ـ قضیه شناسـه ـ     ال  ـ محاسبه نوع دیگري از انتگر

هـاي   سـري  ـ  هاي مختلط دنباله(ا، بسط تیلور و لوران و محاسبه مانده هسريـ )قضیه روشهاصل آوند ـ 
ناحیـه   و به دست آوردن شعاع همگرایـی آنهـا ـ    هاي توانی سري ـ  تعریف همگرائی مطلق و مشروط ـ  مختلط

ــ تعریـف   ) لورانت (قضیه لوران ـ  قضیه تیلور  روشی دیگر در محاسبه ناحیه همگرایی ـ  ـهمگرایی یک سري
 ـ  )باقیمانـده (محاسبه مانده  ـ صفر تابع ـ تعیین مرتبه قطب ـ  قطبکین ـ تکین برداشتنی ـ تکین اساسی ـ نقطه ت

 تحلیلـی بـودن یـا تکـین در      محاسبه مانده توابع خـاص ـ  روش دوم محاسبه مانده ـ روش سوم محاسبه مانده ـ  
   )ها با کمک گرفتن از روش ماندهها   به دست آوردن مقدار بعضی از سرينهایت ـ نهایت ـ مانده در بی بی

  مکانیک سیاالت  3

ـ )معادله پیوستگی دیفرانسیلی(اصل بقاي جرم (فرم دیفرانسیلی قوانین اصلی  قانون دوم نیوتن،  
 ـ  گیري از حالـت دائمـی معادلـه اولـر، معادلـه برنـولی       انتگرال ـ  کاربردهاي معادله اولر ـ  معادله اولر

 اسـتوکس بـراي جریـان    -معـادالت ناویـه    ـ  ن لزجـت اسـتوکس  هاي لـزج عمـومی و قـانو    جریان
ـ جریان در یک لوله مدور ـ جریان دو بعدي آرام بین صفحات موازي ـ تراکم آرام غیرقابل معادالت  

تعیین (آنالیز ابعادي و تشابه  ـ)  استوکس براي یک الیه بسیار نازك از جریان       -ساده شده ناویه    
رابطـه بـین    ـ  هـتشاب ـ  بعد مهم در مکانیک سیاالت و مفهوم فیزیکی آنها هاي بی گروهبعد ـ  اعداد بی

 ها پذیرلزج در لوله جریان تراکمـ ) نکات مهم تشابه مدل و نمونه اصلی ـ آنالیز ابعادي و تشابه
بررسی معادله پیوسـتگی در جریـان    ـ  هاي آرام و درهم جریانها ـ   ناپذیر لزج در لوله جریان تراکم(

  جریـان  ـ  بررسی قانون اول ترمودینامیک ـ  ناپذیر داخل لوله افقی با مقطع ثابت ام و تراکمدائمی، آر
ـ پروفیل سرعت در جریان درهم ـ جریان درهم ـ )ناپذیر آرام داخل لوله جریان تراکم(پوازي  رابطه  

 2آزمون 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضـریب    ـ سرعت متوسط ـ  هاي صاف تجربی بالزیوس براي تعیین تنش برشی روي جداره در لوله
خط تراز ـ خط تراز هیدرولیک ـ  هاي موضعی افت ـ ضریب تصحیح ممنتوم ـ تصحیح انرژي جنبشی

 ـ بسترهاي پر شده ـ سرعت ـ تخلخل ـ شعاع هیدرولیکی ـ      کاویتاسیون ـ  اي مقاطع غیردایرهـ انرژي  
لت سیالیت رابطه افت فشار با سرعت متوسط ـ رابطه تخلخل با ارتفاع بستر پر شده ـ افت فشار  در حا

  )یا آستانه سیالیت

) خرپا) یا خنثی(خرپاهاي ساده ـ حل خرپاهاي ساده ـ اعضاء صفر نیرویی    (خرپاها :اسـتاتیک 
حل تیر ـ روش تشخیص شکل دیاگرام تغییرات نیروي برشـی و گـشتاور خمـشی ـ       (تیرهاـ 

ن محل و مقـدار گـشتاور    روش تعییروابط بین نیروي خمشی، نیروي برشی و شدت بار گسترده ـ 
  )   خمشی حداکثر و نیروي برشی حداکثر

  ـ خمـش نامتقـارن    ـ )چند جنسی(خمش در تیرهاي مرکب  ـ  خمش( خمش :مقاومت مصالح
  ـ خمش عضوي که از یک ماده االستوپالسـتیک سـاخته شـده اسـت      ـخمش اعضاي منحنی

  ـتوزیع تنش برشی در تیرها ـضی بارگذاري عر (برش ـ)  بار پالستیک تیرها ـهسته مقطع تیر
  )مرکز برش

  جامدات  4

تقارن در (ها  تقارن در سازهـ ) هاي تحلیل خرپاها تعیین درجه نامعینی خرپاها ـ روش ( خرپا  :ها تحلیل سازه
خطوط تاثیر ـ ) ها ي دو بعدي ـ انواع تقارن از نظر بارگذاري ـ انواع تقارن در سازه ها ـ انواع تقارن سازه سازه

ات خطوط تأثیر ـ خطوط تأثیر تیرهاي معین به روش تحلیلی ـ رسم خطوط تأثیر تیرهاي معین با مشخص(
ها ـ کاربرد خط   ـ رسم منحنی تأثیر تیرهاي نامعین و قاب) قضیه مولر ـ برسالو (استفاده از کار مجازي 

  )تأثیر

 بر کشتیسازي، بارها و نیروهاي وارد  مواد مورد استفاده در کشتی  ساختمان کشتی  5

  هیدرواستاتیک  6
جایی مرکز جرم، تغییـر تـریم در اثـر      زوایا و حرکات هیل، رول، پیچ در اثر انتقال بار و جابه           

  جرم افزوده، ممان بازگردان، تغییرات متانستر، سطح آزاد مخازن و تغییرات متانستر

  هیدرودینامیک  7
وطـه، تـست مـدل و مقاومـت در     ور، امواج عرضی و واگرا و روابط مرب         اجسام غوطه   مقاومت

 هاي مقاومت و نیروي وارد بر شناور  اصلی، منحنی مدل، تشابه مدل و نمونه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )مجموعه معماري کشتی(مباحث 

  1و2هاي  مجموع مباحث آزمون

  

 3آزمون 



  
  

  
  

  )مجموعه معماري کشتی(مباحث   نام دروس  ردیف

 زبان عمومی و  1
  تخصصی

، لغـت، واژگـان تخصـصی    ، معلوم و مجهول، جمالت مرکب کوتاه، نقل قول مستقیم و غیر مستقیم   )modal(افعال  
 )درك مطلب(

  ریاضیات  2

  ي طول قـوس ـ   محاسبه  و مفاهیم مرتبط به آن ـ دستگاه مختصات قطبی( دستگاه مختصات قطبی  ):2و1 (ریاضی عمومی 
 و خواص اعداد مختلط( اعداد مختلط ـ ) قطبیهاي منحنیدر حاصل از دوران  حجمسطح و  ،مساحت محصورمحاسبه 

و ماتریس (  ـ هندسه تحلیلی و جبر خطی )نواحی در صفحه مختلط  ـمختلطهاي   و معادلهریشه یک عدد مختلط آن ـ
ا، ه ـ رویه )بعدي ـ خط و صفحه در فضا بردارها در فضاي سه  ـ ماتریسي  رتبه و کاربردهایش ـ  دترمینان خواص آن ـ 

 ـ  )هاي پارامتري و تعریف توابع برداري ـ انحناء و تاب بعدي ـ منحنی ها در فضاي سه انواع رویه (ها و توابع برداري خم
اي و  زنجیـره مـشتق  ـ مشتق جزئی توابع چند متغیـره    ـ حد و پیوستگی توابع چند متغیره  ، دامنه، برد( توابع چند متغیره

نقاط بحرانی توابع  ـ کاربردهاي دیگر گرادیان ـ کرل، دیورژانس و الپالسین ـ سوئی  جهتیمشتق و   گرادیان ضمنی ـ 
   )چند متغیره

حل معادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم همگن حول نقاط .  Iمفاهیم مقدماتی ـ  (ها  سري:معادالت دیفرانسیل
لـه دیفرانـسیل لژانـدر و توابـع     معاد ـ  عاديغیرحل معادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم حول نقاط . II ـ  عادي
  )معادله بسل پیراسته ـ معادله دیفرانسیل بسل و توابع بسل ـ تابع گاما ـ لژاندر

سـري  ع به طور مجازي متنـاوب ـ   تواب(سري فوریه، انتگرال و تبدیل فوریه  :)فصل پـنجم  (ریاضی مهندسی
 ـ  )هاي فوریه سینوسی و کسینوسی سري(اي  دامنه هاي نیم بسط ـ خالصه روش حل مسائل سري فوریه ـ   فوریه

 ـ محاسـبه   تـساوي پارسـوال   ـ  گیري از سري فوریـه  انتگرال ـ  گیري از سري فوریه مشتقوجود تقارن مخفی ـ  
 ـ شـرایط دیریکلـه ـ     انتگـرال فوریـه   ـ سري فوریـه دوگانـه ـ     سري فوریه مختلطهاي عددي ـ   بعضی از سري

 ـ  تبدیل فوریـه  ـ رابطه پارسوال در انتگرال فوریه ـ   گرال فوریه مختلطانت ـ  انتگرال فوریه سینوسی و کسینوسی
 ـ استفاده از تبدیل الپالس در حل مسائل انتگرال و تبـدیل فوریـه ـ تبـدیل      تبدیل فوریه کسینوسی و سینوسی

  ) در تبدیالت فوریه و قضیه تقابل پارسوالهبطار فوریه مشتق ـ

  مکانیک سیاالت  3

ـ یه مرزيضخامت ال(الیه مرزي  ـ ضخامت ممنتومجابجایی ـ ضخامت   معادالت ساده شده الیه مرزي براي جریان  
ـ  آرام، معادله بالزیوس الیـه   ـ  انتقال در جریـان روي صـفحه  ـ معادله انتگرال ممنتم فون کارمن و اصطکاك سطحی   

ـ  حات مسطح صافدراگ اصطکاکی ناشی از الیه مرزي درهم روي صف ـ مرزي درهم براي صفحات مسطح صاف
ـ دراگ اصطکاکی الیه مرزي درهم براي صفحات زبر ـ جریان روي مرزهاي منحنی، جدایی   ـ  آغاز وقـوع جـدایی   

ـ جریان حول یک استوانهـ   ـ نیروي لیفتور دراگ وارده به اجسام غوطه سهم دراگ فشاري و اصطکاکی در دراگ  
ـ )توزیع فشار حول یک استوانه ـ هاي خاص کل در حالت هاي تشابه و آنالیز ابعادي در توربو رابطه(ها  توبور ماشین 

ـ تئوري توربو ماشین  ها ـ ماشین هاي سـرعت اولـر ـ رانـدمان     ـ مثلث) هامعادله اولر براي توربو ماشین(ها سرعت ویژه 
ـ دبی ـ هد خالص مکش مثبت ـ پمپ ) بازده کلی یا مکانیکی(ها توربو ماشین ـ منحنی تئوري هد هـا ـ    بـراي پمـپ  ها 

ـ توربین ها ـ اتصال سري و موازي پمپ هاي مشخصه پمپمنحنی پـذیر یـک بعـدي      جریـان تـراکم  ــ ) هاها 
ـ پذیر هاي تراکم بندي متداول جریان طبقه( هاي مادون صوت و مافوق صوت  تفاوت مهم جریان ـ فرآیند ایزنتروپیک 

ـ یک بعدي اي  ـ تغییرات خواص در عرض موج ضربهاي قائم موج ضربه  ـجریان واقعی در شیپوره در شرایط طراحی 
  )اي مایل ـ موج ضربهاي قائم براي گاز کامل روابط موج ضربهقائم ـ 

4آزمون   



  

  

قوانین تجربی کولمب ـ حل مسائل (ـ نیروي اصطکاك ) ها معادله انحنا شکل کابل (ها کابل:استاتیک
  ) در اجزاء ماشینتعادل با فرض وجود نیروي اصطکاك ـ اصطکاك

حالـت تـنش    ــ  تانـسور تـنش   تنش سه محـوري ـ   دایره مور ـ (تبدیالت تنش وکرنش  :مقاومت مـصالح 
گیـري   انـدازه  ــ  کـرنش سـه بعـدي    ــ  تانسور کرنش ـ قانون عمومی هوك اي ـ  اي و کرنش صفحه صفحه
یـین خیـز تیـر بـه روش         تع  (خیـز تیرهـا    ــ ) معیارهاي تسلیم براي مواد نرم     ـ مخازن تحت فشار   ـ کرنش
  ـ تعیـین خیـز تیـر بـه روش ممـان مـساحت        ـ )نهـی  روش برهم(استفاده از روش جمع آثار  ـگیري   انتگرال

  )أثیرات حرارتی بر روي تیرهاـ ت) توابع منفرد (استفاده از توابع منحصر به فرد  ـتیرهاي نامعین استاتیکی

  جامدات  4

روش مستقیم آنالیز یک  (هاي نامعین  براي تحلیل سازهها و استفاده  تغییر مکان سازه :ها تحلیل سازه
  )سازه ـ قضایاي لنگر سطح ـ روش تیر مزدوج ـ روش تغییر شکل سازگار ـ تحلیل با فنر

  )هاي انرژي ـ کار حقیقی ـ   قضایاي کاستیگلیانو ـ  قانون بتی و ماکسول روش( هاي انرژي  روش
  هاsideشریح ساختمان عرشه کشتی، تشریح ساختمان تشریح ساختمان کف کشتی، ت  ساختمان کشتی  5

  هیدرواستاتیک  6
ــاي زیــاد و محاســبات  ، انتقــال بــار در جهــت عرضــی و تغییــرات متانــستر عرضــی،  Gzپایــداري در زوای

هاي هیدرواسـتاتیک، اثـر بـار آویـزان و       و پارامترهاي مربوطه، منحنیCross Curve و Gzهاي  منحنی
  مودي بار و انتقال عGMتغییرات 

 هاي رانشی هاي کم عمق، سیستم موج و تأثیر آن بر شناور، مقاومت در آب  هیدرودینامیک  7



  
  
  

  

  )مجموعه معماري کشتی(مباحث   نام دروس  ردیف
 )طلبدرك م(، لغت، واژگان تخصصی اي جمله پیچیده، کاربرد فعل دوم، عبارت وصفی، حروف اضافه، افعال دو کلمه  تخصصی زبان عمومی و  1

  ریاضیات  2

ـ هاي دوگانـه    انتگرالمتغیر در یر غی تـهاي دوگانه    انتگرالي حاسبه م(هاي چندگانه  انتگرال  ):2و1 (ریاضی عمومی 
  )گانـه  سهانتگرال ـ کاربردهاي گانه   سههاي  انتگرالمتغیر در یر غی تـ  گانه هاي سه  انتگرال ـانتگرال دوگانه  کاربردهاي 

انتگرال روي منحنی ـ تعاریف دیگر و کاربردهاي   ط یاانتگرال روي خ(  یا انتگرال روي منحنی روي خطانتگرال
 روي سـطوح بـراي توابـع حقیقـی و     انتگـرال (ـ انتگرال روي سطوح  )هاي پایستار ـ قضیه گـرین   انتگرال خط ـ میدان 

  )توکسکاربردهاي آن ـ  انتگرال سطح براي توابع برداري و قضیه دیورژانس ـ قضیه اس
سیل تمعادال ـ تبدیل الپالس . I (تبدیل الپالس و کاربردهاي آن:  دیفراـن ـ  تبدیل الپالس تابع پله واحد  تبدیل الپالس تابع دلتـاي   

ـ دیراك ـ تبدیل الپالس توابع متناوب  ـ تبدیل الپالس و انتقال  ـ تبدیل الپالس و مـشتق   ـ  تبـدیل الپـالس و انتگـرال     تبـدیل الپـالس و    
ـ یاستغییر مق ـ تبدیل الپالس و حل معـادالت دیفرانـسیل    ـ  تبـدیل الپـالس و معـادالت انتگـرال      و حـل دسـتگاههاي   تبـدیل الپـالس    

ـ حـل دسـتگاه معـادالت دیفرانـسیل خطـی          ـ حالت خاص حل دستگاه معادالت دیفرانسیل متعارفی همگن  معادالت دیفرانسیل  خطی 
ـ روش ماتریسی حل دستگاه متعارفی ناه   )  مگنناهمگن 

ـ بـه   هاي جزیی خطـی  معادالت دیفرانسیل با مشتق( معادالت دیفرانسیل با مشتق هاي جزیی: )فصل ششم (ریاضی مهندسی  
 ـ  روشهاي تشکیل معادالت دیفرانـسیل بـا مـشتقهاي جزیـی    دست آوردن تغییر متغیرهاي الزم براي رسیدن به فرم کانونیک ـ  

هاي جزیی به روش تفکیک  حل معادالت با مشتق ـ  مسایل مقدار مرزي ـ   جزییروشهاي حل معادالت دیفرانسیل با مشتقهاي
ـ  اي همگن حل معادله موج با مقادیر کرانه ـ  متغیرها ـ  جواب داالمبر معادله موج  ـ  معادله گرما  ـ چند  )پتانسیل(معادله الپالس    

حـل   ـ  تعریـف انـواع شـرایط مـرزي     ـ  تروم لیوویـل مسایل اشها در معادله الپالس به فرم قطبی ـ  نکته مهم در مورد فرم جواب
با استفاده از جدول ـ حل معادله موج با استفاده از  ) انتقال حرارت(همگن با استفاده از جدول ـ حل معادله گرما  معادله الپالس 

  ) باشد ناهمگنزي آنهامعادالتی که شرایط مرتغییر متغیر در  ـ حل معادالت با مشتق جزیی با استفاده از تبدیل الپالسجدول ـ 

  مکانیک سیاالت  3

ـ  (جریان پتانسیل  ـ  تـراکم و غیرچرخـشی   هاي دو بعـدي، غیرقابـل   رابطه بین تابع جریان و پتانسیل سرعت براي جریانجریان پتانسیل   
ـ  ـ  تـراکم  تحلیل اساسـی جریـان غیرچرخـشی، دو بعـدي و غیرقابـل     خطوط پتانسیل ثابت  ـ  غیرلـزج هـاي   شـرایط مـرزي بـراي جریـان       

ـ  مختصات قطبی ـ  هاي ساده جریان  هاي ساده دو   جریان(Superposition)انطباق ـ دوقطبی  ـ گرداب ساده  ـ چشمه و چاه دو بعدي   
ـ   حول یک استوانه بدون چرخش جریان  ـبعدي ـ لیفـت و دراگ بـراي اسـتوانه بـدون چـرخش       ـ  جریـان حـول یـک اسـتوانه چرخـان        

ـ  چرخانمحاسبه لیفت براي استوانه  ـ طبقـه   جریان در کانال ( جریان در کانال هاي روبازـ) بیضی رانکین  بنـدي انـواع   هاي روبـاز 
ـ دریچه آبگیر و کنترل پایین دست و بـاال دسـت       ـ جریان زیر بحرانی، بحرانی و  فوق بحرانی  ـ خصوصیات هندسی مقطع جریان  جریان 

ـ انرژي مخصوص، عمق بحرانی و سرعت بحرانی ـ  ـ         انـرژي مخـصوص در کانـال   جریان  ـ پـرش هیـدرولیکی  هـاي بـا مقطـع اختیـاري 
ـ شیب بحرانی ـ مقطع عرضی بهینه کانال  ـ رابطه مانینگ    )ضریب شزي 

ـ لنگر جبر   ) گشتاور استاتیک(گشتاور اول سطح (خواص سطوح  :استاتیک ممان (ـ مرکز سطح ـ قضایاي پاپوس و گولدین 
ـ ممان اینرسی قطبی ـ شعاع ژیراسیون ـ محورهاي اصلی  و حاصلضرب ای) اینرسی اصل کـار مجـازي   (کار مجازي ـ ) نرسی 

ــ کـار   ) صـلب (ـ اصل کار مجازي براي سیـستم اجـسام سـخت    ) صلب(براي یک نقطه ـ اصل کار مجازي براي جسم سخت  
ـ انرژي پتانسیل   )مجازي جفت نیرو ـ درجه آزادي 

 قـضیه دو   ـ اي بارگـذاري ضـربه   ـمـدول جهنـدگی     ـمدول سفتی    ـ گالی انرژي کرنشی(ي هاي انرژ  روش:مقاومت مصالح
ـ  طرفه ماکسول  ـتـنش بحرانـی    ـ بـار بحرانـی     ( سـتون ــ ) انرژي کرنشی در تیر ناشی از نیـروي بـرش    ـ قضایاي کاستیگلیانو 

  )هاي تحت بار خارج از محور ستون

  جامدات  4

ـ انواع درجات آزادي -شیب ( روش شیب ـ افت )   مجازي یا بار واحد کار روش( هاي انرژي   روش :ها تحلیل سازه  افت  
روش پخش لنگر (روش پخش لنگر ـ )  افت-ها به روش شیب  هاي شامل اعضاي صلب ـ تحلیل سازه ـ   درجات آزادي سازه

(  
   استحکام طولی، استحکام عرضی و پیچشیها، تشریح ساختمان سینه و پاشنه شناور، تشریح ساختمان بالکهدها و ستون  ساختمان کشتی  5

 و پایداري دینامیکی و پریود نوسانی، پایداري دینـامیکی و اسـتاتیکی، پایـداري در حالـت صـدمه        Rolling  ،Pitching  ،heaving  هیدرواستاتیک  6
  Turningدیدن و آبگرفتگی، 

 اي مهم در پروانه، مشخصات عملکرد پروانه، طراحی پروانه هیدرودینامیکی پروانه، فاکتوره هندسه پروانه، تئوري  هیدرودینامیک  7

 5آزمون 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )مجموعه معماري کشتی(مباحث 
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 6آزمون 



  

  

  

  

  :زبان عمومی و تخصصی
  کتاب مدرسان شریف  ـ1

   لغت504ـ 2

  :ریاضیات

  مدرسان شریفکتاب  ـ1

  یساك مارون، ترجمه خلیل پاریاب ریاضی عمومی، اـ2

   ریاضی عمومی، جورج توماس ـ3

  2و1ـ ریاضی عمومی آدامز 4

  :مکانیک سیاالت
  ـ کتاب مدرسان شریف 1

  ر، ترجمه احمد انتظاريتیـ استر2

  مکانیک سیاالت شیمزـ 3

  :جامدات
   ـ کتاب مدرسان شریف1

  جانسون  بیر، استاتیک، تألیف ـ3 پوپوف استاتیک، تألیف ـ2 استاتیک، تألیف مریام ـ1 :استاتیک

  موشنکو   مقاومت مصالح، تألیف تیـ3جانسون بیر،  کتاب مقاومت مصالح، تألیف ـ2 ان شریف، تألیف مهندس کبیریان کتاب مدرسـ1 :مقاومت مصالح

ـ اعمال اتصاالت قیچی در تحلیل ماتریسی سازه، دکتر واهـاك سـیمونیان   3ـ تحلیل سازه، شاپور طاحونی 2ـ کتاب مدرسان شریف 1 :ها تحلیل سازه 

ـ  ـ استاتیک، 4 ، )1(هـاي   ـ جزوه درس تحلیل سـازه 6ها نوشته دکتر حجت اهللا عادلی  ـ تحلیل سازه5انسون، ترجمه علی اکبر واحدیان       ج  نوشته بیر

  ) دانشگاه تبریز (دکتر واهاك سیمونیان 

  : ساختمان کشتی
  ـ کتاب مدرسان شریف1

  جزوات ساختمان کشتی دانشگاه امیرکبیر ـ2

  ـ کتاب طراحی ساختمان کشتی تألیف صنایع دریایی3

  کتاب پایداري شناورها تألیف دانشگاه مالک اشترـ 4

  ـ کتاب طراحی سازه کشتی تألیف دکتر محمدرضا خدمتی5

  :هیدرواستاتیک
  ـ کتاب مدرسان شریف1

  )دکتر قاسمی (ات هیدرواستاتیک دانشگاه امیرکبیرـ جزو2

  ع مهندسی دریا تألیف محمد مونسانـ کتاب جام3

  :هیدرودینامیک
   کتاب مدرسان شریف ـ1

  )دکتر قاسمی (ـ جزوات هیدرودینامیک دانشگاه امیرکبیر2

  سازي تألیف دانشگاه مالک اشتر کتاب جامع کشتیـ 3

  ع مهندسی دریا تألیف محمد مونسانـ کتاب جام3
  

  
  

  

  

  هاي مدرسان شریف منابع آزمون
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