
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



  
  
  
  

  

  

  

  

  

  )مکانیکمجموعه مهندسی  (مباحث  نام دروس  ردیف

  و تخصصیزبان عمومی   1
، لغـت، واژگـان   )so ـ  such ـ too ـ enough ـ very( قیـود و کلمـات ربـط، قیـود کمـی       اسم و انواع آن،

 )درك مطلب(تخصصی 

  )2و1( ریاضی عمومی   2

وردن دامنـه و بـرد توابـع ـ مفهـوم فاکتوریـل و بـسط        تعریـف انـواع تـابع و مفـاهیم مـرتبط بـا آن ـ بـه دسـت آ        ( تابع

  ـ مربـوط بـه آن  قـضایاي   و  حـد مفهـوم ( حد و پیوسـتگی ـ ) )هاي درجه دو منحنی(اي ـ مقاطع مخروطی   دوجمله

 مشتق هاي مفهوم مشتق و فرمول (مشتق وکاربرد مشتق ـ)  مجانب توابع و انواع آن ـپیوستگی    ـ  مبهمهاي صورت

 خطوط قائم و مماس بر یک منحنـی  هاي وابسته ـ نوشتن معادالت  اي تغییر و آهنگ ط و  لحظهآهنگ متوس  ـ گیري

ـ بررسی قضایاي مقـدار میـانگین، رل و   ) کاربرد عملی مشتق(سازي  ي عطف ـ مسائل بهینه   ـ نقاط اکسترمم و نقطه

 ي مقدار تقریبی تابع کشی ـ تعریف دیفرانسیل و محاسبه

  معادالت دیفرانسیل  3

رابطه بین معادالت دیفرانسیل  مفهوم جواب در معادالت دیفرانسیل ـ (فاهیم اولیه معادالت دیفرانسیل معمولیم

معادالت  (معادالت دیفرانسیل مرتبه اول ـ) ـ پارامتري1تعیین مسیرهاي متعامد یک دسته منحنی  و دسته منحنی ـ

معادالت  معادالت دیفرانسیل کاملـ   با یک متغیر خطی ـمعادالت دیفرانسیل معادالت همگن ـ دیفرانسیل جدا شونده ـ

 معادالت دیفرانسیل ریکاتی ـ حالتهاي دوم و سوم معادالت دیفرانسیل خطی و برنولی ـ قابل تبدیل به معادالت کامل ـ

  )جود یکتایی جواب در معادالت دیفرانسیل مرتبه اولدر معادالت دیفرانسیل مرتبه اول ـ و

  سیریاضیات مهند  4

اعداد مختلط ـ اعمال حسابی در اعداد مختلط  (، توابع مختلطاعداد و : فصل اول و دوم کتاب مدرسان شریف

ـ شکل قطبی اعداد مختلط ـ شکل نمایی عدد مختلط ـ ضرب و تقسیم اعداد مختلط به فرم قطبی یا نمایی ـ توان یـک عـدد      

ـ تـابع نمـایی        ي یک عدد مختلط ـ حد و پیوستگی توابع مخت مختلط ـ ریشه ــ  zeلط ـ مشتق توابع مخـتلط ـ توابـع تحلیلـی 

توابع مثلثاتی مختلط ـ توابع مثلثاتی معکوس ـ توابع هذلولی مختلط ـ لگاریتم یـک عـدد مخـتلط ـ مقـدار اصـلی لگـاریتم،           

ت کوشـی ریمـان در مختـصات قطبـی ـ      اي ـ اصل بازتاب ـ قضایاي کوشی ریمان ـ معادالاي و خطوط شاخهي شاخهنقطه

 تـابع  هاي به دست آوردن مزدوج همساز ـ روشی دیگر براي به دسـت آوردن ضـابطه   توابع همساز ـ مزدوج همساز ـ روش  

نگاشـت  ـ نگاشـت همـدیس    ( نگاشـت ـ )  ـ نواحی در صفحه مختلط ـ آشنایی با چند مفهوم در صفحه مختلط  fتحلیلی 

wهمــانی  f(z) z  نگاشـــت انتقـــال ــــw z b    نگاشــت   ـw az نگاشـــت خطـــیــــw az b    ـ 

2wنگاشت z نگاشـت  ــnw z  نگاشـت  ــn z نگاشـت    ـ
1

w
z

 نگاشـت  ــzw e  نگاشـت  ـw Lnz  ــ

ــت wنگاشـ sin z   نگاشـــت  ـw cos z ــتــــ wنگاشـ sinh z    نگاشـــت  ـ
1

w z
z

  نگاشـــت ــــ

azکسري b
w

cz d





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

  ترمودینامیک   5

سیستم ترمودینامیکی ـ خاصیـت یک سیستم  ـ حالت یک سیستم ـ تعادل یک    ( مفاهیم بنیادي ترمودینامیک

آل ـ  میک ـ گاز ایدهـ آنتـالپی ـ قانون صفرم ترمودیناـ کار سیستم ـ فرآیند و انواع آن ـ توابع ترمودینامیکی ـ انـرژي 

هاي بسته ـ  بیان قانون اول ترمودینامیک براي سیستم( قانون اول ترمودینامیک ـ) ناپذیر گرماي ویژه ـ ماده تراکم

رابطه بین تغییر دما و گرما ـ قانون اول ترمودینامیک : اي ـ گرماهاي ویژه قانون اول ترمودینامیک در فرآیندهاي چرخه

پذیر ـ محاسبه کار در فرآینـدهاي    ـ فرآیند برگشت ترمودینامیک براي یک سیستم باز ن اولبرحسب آنتالپی ـ قانو

در تجهیزات مهندسی ـ محاسبات ) در فرآیندهاي جریانی(آل ـ کاربرد قانون اول ترمودینامیک  برگشت پذیر گاز ایده

ه تغییرات آنتروپی براي چند فرآیند بیان قانون دوم ترمودینامیک ـ محاسب( قانون دوم ترمودینامیک ـ) کمپرسورها

 کـارنو ـ پمـپ     ا سیکل تبرید ـ یخچـال  ب  اي ـ موتور حرارتی یا ماشین گرمایی ـ ماشین گرمایی کارنو ـ یخچال    پایه

حرارتی ـ پمپ حرارتی کارنو ـ تولید آنتروپی ـ ترکیب قانون اول و دوم ترمودینامیک ـ روابط چهارگانه ماکسول ـ 

هاي بسته ـ قانون  گازها ـ تغییرات آنتروپی مایعات و جامدات ـ قانون دوم ترمودینامیک براي سیستم T-sنمودارهاي 

ناپذیري ـ قابلیت کاردهی ـ قانون  ناپذیر ـ بازگشت پذیر و برگشت هاي باز ـ کار برگشت دوم ترمودینامیک براي سیستم

  )سوم ترمودینامیک

  :را در اختیار دارند) 10چاپ  ( مدرسان شریفنامیک جدید کتاب ترمودیویرایشویژه داوطلبانی که بندي  بودجه

  )1درسنامه (ـ فصل ششم ) 3 تا 1درسنامه (ـ فصل چهارم ) ها کلیه درسنامه(ـ فصل دوم ) 1درسنامه (فصل اول 

 1آزمون 



  

  

  

  مکانیک سیاالت    6

تعیین فـشار نـسبی   ـ پذیري مایعات   کلیات ـ مقایسه جامدات و سیاالت ـ قانون لزجت نیوتن ـ سیاالت غیرنیوتنی ـ تراکم    ( کلیات

کشش سطحی ـ محاسـبه ارتفـاع    داخل قطره ـ تعیین فشار نسبی داخل حباب ـ  تعیین فشار نسبی داخل استوانه مایع یا جت سیال ـ    

استاتیک  ـ) ها ـ انواع نیروها ـ تنش در یک نقطه از سیال ساکن و جریان غیر لزج ـ خواص تنش ها ـ انواع کمیت مویینگی در لوله

تغییـرات فـشار بـا ارتفـاع بـراي سـیال سـاکن        ـ تـراکم    تغییرات فشار در سیال ساکن غیرقابـل  ـ فشار ـ   استاتیک سیاالت( سیاالت

سـاکن  ور در سـیال    نیروي هیدرواستاتیک وارده به سطوح غوطه ـ  اثرات نیروي سطحی روي سیال محبوس و ساکن ـ  تراکم قابل

ـ نیروي هیدرواستاتیک وارده بر  ناپذیر تراکم  ساکن ور در سیال  ه سطوح مسطح غوطهنیروي هیدرواستاتیک وارده ب ـ ناپذیر تراکم 

 ـ  ـ تنش کششی در لوله و پوسته کرويور نیروي هیدرواستاتیک وارده بر سطوح منحنی غوطهـ منشور فشار سطوح مسطح افقی ـ 

معیـار    ـ   ـ نقطـه متاسـنتریک وارتفـاع متاسـنتریک     ور معیار پایداري اجـسام غوطـه   ـ  هاي مختلف شناوري حالت ـ  قوانین شناوري

پایـدار و  (جریـان دائمـی و غیردائمـی     ـ  تعـاریف اولیـه  ( مفاهیم جریان سیال و معادالت بنیـادي  ــ ) پایداري اجسام شناور

 و پـذیر  جریـان تـراکم   ـ  جریـان یکنواخـت و غیریکنواخـت    ـ  لولـه جریـان  ــ  ) خـط مـسیر  (مسیر جریـان   ـ  خط جریان ـ )ناپایدار

قوانین اصلی و فرعـی بـراي محـیط     ـ  جریان چرخشی و غیرچرخشی ـ شتاب یک ذره جریان ـ  کاربرد روش میدان ـ ناپذیر تراکم

 هاي محدود  ها و حجم کنترل قوانین اصلی براي سیستم ـ   بعدي جریان یک ـ  رابطه بین روش سیستم و روش حجم کنترل ـ پیوسته

دار  جت برخوردي بر صـفحه تخـت شـیب    ـ  و نیروي رانش مربوطه) ها جت(ها  برخورد فواره ـ  )معادله ممنتوم(قانون دوم نیوتن ـ 

معادلـه لنگـر    ـ  جت برخوردي و به طور مماسی بر پـره سـاکن   ـ   ـ جت برخوردي به مرکز یک صفحه منحنی شکل ساکن ساکن

قـانون بقـاء   (ک قـانون اول ترمودینامیـ   ـ  آبی پلتـون  ـ چرخه  کاربرد معادله ممنتوم و لنگر ممنتوم در مورد پمپ و توربین ـ  ممنتوم

تعیین دبی خروجی واقعی از یـک مخـزن    ـ لوله پیتوت ـ   کاربرد معادله برنولی براي جریان غیرچرخشی ـ  معادله برنولیـ ) انرژي

  )قانون دوم ترمودینامیک ـ بزرگ

  انتقال حرارت  7

ه ـ معادلـه هـدایت حرارتـی ـ معادلـه هـدایت حرارتـی در حالـت          قانون فوریه ـ خواص گرمایی ماد ( انتقال حرارت هدایتی

انتقال حرارت یک بعدي، پایا و بدون منبع حرارتی ( انتقال حرارت هدایتی یک بعدي ـ) بعدي ـ شرایط مرزي و اولیه  یک

اخلـی ـ   داخلی ـ مقاومت حرارتی ـ ضریب انتقال حـرارت کلـی ـ روش حـل مـسائل یـک بعـدي، پایـا و بـدون منبـع حرارتـی د             

هاي مرکب ـ انتقال حرارت یک بعدي، پایا و با منبع حرارتی داخلی ـ روش حل مسائل یک بعدي، پایا و با منبـع حرارتـی      سیستم

هـا ـ    توزیـع دمـا در پـره    ()هـا  فـین (ها  پره ـ) ـ عایق بندي ـ شعاع بحرانی عایق ) ناپایا(داخلی ـ انتقال حرارت یک بعدي گذرا  

  ) پره ـ طول تصحیح شدهکارایی پره ـ راندمان

 

  استاتیک  8

هـاي اسـکالر و     ـ قـوانین پایـه مکانیـک ـ کمیـت      استاتیکآل نمودن مسائل  گیري ـ ایده  سیستم واحدهاي اندازه (تعادلروابط 

نیـروي  ( هیدرواسـتاتیک  ــ )) ماشـین (برداري ـ جبر بردارها ـ چند بردار خاص ـ روابط تعادل ـ سیستم نیروهاي معادل ـ قاب      

  )درواستاتیکی وارد بر سطوح مسطح ـ نیروي هیدوراستاتیکی وارد بر سطوح خمیدههی

  مقاومت مصالح   9

ــ تـنش در صـفحات مایـل     ) گـاهی  تکیه( تنش برشی ـ تنش لهیدگی  ،)تنش نرمال ( تنش قائم(تنش،کرنش و بارگذاري محوري 

هاي محوري ـ کرنش برشی ـ کرنش حرارتی ـ تنش  ذاريهاي محوري ـ کرنش عمودي ـ تغییرات طول میله تحت بارگ تحت بارگذاري

هاي  ـ سازه) مدول بالک(حرارتی ـ قانون عمومی هوك ـ رابطه کرنش و تغییر شکل در حالت سه بعدي ـ کرنش حجمی ـ مدول حجمی 

 استاتیکی ـ توزیع تنش در محورهاي نامعین ( پیچشـ) هاي پالستیک سازي میله تحت بار محوري با فنر ـ تنش نامعین استاتیکی ـ معادل

 ـ پیچش مقاطع جدار نـازك چنـد سـلوله ـ       هاي جدار نازك هاي پالستیک در محورهاي مدور ـ لوله مقطع محور مرکب ـ تغییر شکل

 )ها پیچش اعضاي غیر مدور ـ روش تشبیهی غشایی پرانتل ـ تنش برشی در اتصاالت پرچی کوپلینگ

  طراحی اجزاء  10

 ـ  ع مـواد انـوا مقـدماتی از مقاومـت مـصالح کـاربردي ـ مالحظـاتی درطراحـی اجـزاء ماشـین ـ          (ا طراحی استاتیکی اجز

  طراحـی  ــ )  ـ تمرکز تنش مکانیک شکستـ ) هاي شکست تئوري ( تحت بارگذاري استاتیکی،هاي طراحی اجزاء روش

اومـت خـستگی ـ طراحـی      و معیارهـاي سـنجش مق  هاي دینـامیکی  بارگذاري ـ  طراحی دینامیکی قطعات (دینامیکی اجزا

  )اي مقاومت در برابر بارهاي ضربه

  دینامیک  11

قوانین نیوتن ـ جبر بردارها ـ بردار در فضا ـ ضرب اسکالر در بردار ـ جمع و تفاضل بردارها ـ قـانون مثلـث ـ      (مفاهیم اولیه 

گانه مخـتلط بـرداري ـ ضـرب       سهدو بردار ـ ضرب ) برداري(دو بردار ـ ضرب خارجی  ) اسکالر(اي  بردار یکه ـ ضرب نقطه 

حرکـت بـر روي   (هـا    سینماتیک ذرهـ) گانه برداري ـ لنگر یا گشتاور یک بردار ـ مشتق توابع برداري ـ مشتق برداري    سه

ـ ــ تبـدیل مختـصات ـ حرکـت نـسبی       ) مـسیر دایـروي  (ـ حرکت پرتابه ـ حالت خاص  خط راست ـ حرکت خمیده فضایی 

  )همهاي متصل به  حرکت مقید ذره



  
  

  

  

  

  ارتعاشات   12

ــ  ) فنرها(هاي االستیک  بندي ارتعاشات ـ المان  هاي گسسته و پیوسته ـ طبقه  ارتعاش ـ سیستم ( مفاهیم اولیه ارتعاشات

 ــ ) هاي میرا کننده ـ حرکت هارمونیـک   هاي جرم یا اینرسی ـ المان  انرژي جنبشی ـ انرژي پتانسیل ـ ترکیب فنرها ـ المان 

ــ بررسـی   ) بدون اسـتهالك (ارتعاشات آزاد یک سیستم غیرمیرا (هاي تک درجه آزادي  یستمارتعاشات آزاد س 

اي ـ   هـاي قرقـره   هاي طبیعی ـ بررسی چگونگی محاسبه فرکانس طبیعی سیستم  هاي معادل در تعیین فرکانس نقش سختی

 بـا میرایـی ویـسکوز ـ کـاهش      ارتعاش آزاد سیستم پیچشی نامیرا ـ شرایط پایـداري ـ روش انـرژي ریلـی ـ ارتعـاش آزاد     

هـاي پیچـشی بـا میرایـی      هاي پیچشی با میرایی ویسکوز ـ ارتعاشات آزاد با میرایـی کولمـب ـ سیـستم      لگاریتمی ـ سیستم 

   ) کولمب

  دینامیک ماشین   13

هـاي  چگونگی تعیین درجه آزادي یک مکانیزم ـ درجه آزادي مکانیزم  (اي بر سینماتیک ـ مفاهیم اساسی  مقدمه

 حرکت نوسانی ـ سرعت مطلق و سرعت نسبی ـ سرعت نسبی دو -اي  رعت زاویه-سرعت ( شناسی سرعتـ )  اییفض

شناسـی   هـاي مختلـف سـرعت    نقطه از یک جسم صلب ـ سرعت نسبی دو نقطه منطبق بر هم از دو جـسم صـلب ـ روش    

   )اي هاي صفحه مکانیزم

  کنترل خطی  14

مایش تـابع  ن ـ  )کانولوشن(  با معادله دیفرانسیل ـ نمایش پاسخ ضربه نمایش( LTIهاي  هاي مختلف سیستم نمایش

تحلیـل   ــ ) سازي دیاگرام بلـوکی ـ نمـایش فـضاي حالـت     تبدیل ـ نمایش دیاگرام بلوکی ـ پسخورهاي موازي ـ ساده   

 BIBOپایداري داخلی و پایداري ورودي خروجی ـ ارتباط پایداري داخلی و پایداري ( LTIهاي  پایداري سیستم

ي به کمک فضاي ر ـ تحلیل پایداRouth هاي خاص در آرایه ـ حالتRouth – Hurwitz (R-H) ـ معیار پایداري

لـف سیـستم الگـوي مرتبـه دوم ـ      تهـاي مخ هاي مرتبه اول و دوم ـ بررسی حالت سیستم(تحلیل پاسخ گذرا  ـ) حالت

  )تگذراي سیستم در فضاي حالهاي مرتبه باالتر ـ آنالیز پاسخسیستم

  ماشین ابزار  15

 ـ  ریختگـري  ـ  خمکـاري  ـ   سـوراخکاري بوسـیله سـمبه    ـ  کـاري  قیچـی ( فرم دادن قطعات بدون براده بـرداري 

  )متالورژي پودر ـ پرسکاري ـ کاري ورق ـ کاري صافـ )آهنگري( کاري کوره

  هندسه ابزار برش-ي کارنی ماشیات عملییشناسا 

  قالب پرس  16

منـاطق  - بـرش لقـی -عملیـات بـرش  -مزایا و معایب و انواع قالب و فرآینـدهاي پـرس      -قالب هاي برش  ( عملیات برش 

محاسـبات اجـزاي قالـب    -هاي سنبه ماتریس عمومی و قطعات اصـلی       مراحل طراحی قالب  -ها برش ثانویه و پلیسه   -برش

  )شناسایی عمومی قطعات سنبه ماتریس-سنبه ماتریس

  علم مواد  17

سیـستم  -سـاختمان مـواد  -فلـزات و نـافلزات  -منـشا مـواد  - و سـاختار مـواد    خواص فیزیکـی  ( شناخت و ساختار مواد   

عیـوب  -چگالی سطحی و حجمـی و خطـی      -جهات و صفحات کریستالی   -مختصات میلر -مختصات فضایی -کریستالی

  )کریستالی

  تولید مخصوص  18

-ات تولید پالس مدار-پارامترهاي موثر -فرآیند عمومی  -مزایا و معایب  (  EDM  یا یکی الکتر هی با تخل  ينکاریماش

 ECM ماشـینکاري بـه روش الکتروشـیمیایی یـا     )تـاثیر جـنس مـواد و ابـزار        -الکتریـک  سیـستم دي  -یابی عیب

   )دقت ابعادي-دقت سطح-هاي ابزار ویژگی-ساختار سیستم-محاسبه سرعت باربرداري-مزایا و معایب-الکترولیز(

کـاربرد  -گازهـاي محـافظ   -انـواع شـعله   -سـاختار منطقـه جـوش     -انواع فرآیند جوشـکاري   ( فرآیندهاي جوشکاري 

  )صنعتی

  هیدرولیک و نیوماتیک  19

-ارتفاع معادل-عاتیفشار در ما-اصول مقدماتی هیدرولیک و نیومانیک (پنوماتیکاصول و مبانی هیدرولیک و      

محاسـبات  -انتخـاب پمـپ  -پدیده کاویتاسیون-انواع پمپ( ها پمپ) کیوماتیاصول ن -الی س يکار و انرژ  -الی س انیجر

  )ندمان و انرژي پمپرا

  2 و 1 مبانی بیومکانیک  20

هـاي حرکـت ـ ترمینولـوژي مرجـع اسـتاندارد ـ ترمینولـوژي           فـرم ( مفاهیم سینماتیک براي آنالیز حرکت انسان

مفاهیم سـینتیک در آنـالیز    )هاي سـینماتیکی  گیري کمیت حرکت مفاصل ـ آنالیز کیفی حرکت انسان ـ ابزار اندازه 

هاي سینتیکی  گیري کمیت  ابزار اندازه م پایه مربوط به سینتیک ـ بارهاي مکانیکی در بدن انسان ـ  مفاهی( حرکت انسان

ترکیب و ساختار بافت استخوانی ـ رشد و نمو اسـتخوان ـ     (بیومکانیک رشد و نمو استخوان انسان )ـ جبر برداري

سـاختار  ( کانیک مفاصل اسکلتی بـدن بیوم )هاي شایع استخوان پاسخ استخوان به تنش ـ پوکی استخوان ـ جراحت  

  )شناسی مفصل هاي شایع و آسیب پذیري مفصل ـ جراحت مفصل ـ پایداري مفصل ـ انعطاف



  
  

 
  

  

  

  

   فیزیولوژي سلول ـ تم اعصاب مرکزيسفیزیولوژي سی  فیزیولوژي  21

  آناتومی سر و گردن ـ آناتومی عروق مغز و اعصاب  آناتومی  22

  فیزیک پزشکی  23

  )اژه هاي آناتومیک و حرکتهاو(واژه شناسی

  )نیرو، گشتاور و تعادل، مسائل استاتیکی بازو، لگن و ستون مهره( استاتیک بدن انسان

  )سینماتیک، ایستادن، راه رفتن، دویدن، پریدن، پرتاب توپ و برخورد(حرکت و دینامیک بدن انسان



  

  

  

  

  )مکانیکمجموعه مهندسی (مباحث   نام دروس  ردیف

 )درك مطلب(، لغت، واژگان تخصصی ها ضمایر، ربط دو جمله، تطابق فاعل و فعل، زمان  مومی و تخصصیزبان ع  1

  )2و1( ریاضی عمومی   2

هاي شامل توابع مثلثاتی  ي انتگرال گیري ـ محاسبه و استفاده از تغییر متغیر در انتگرالگیري  فرمولهاي انتگرال (انتگرال

گیـري بـه روش    گیري جزء به جزء ـ انتگرال  ف فرد یا زوج هستند ـ روش انتگرال هاي مختل و هیپربولیک که با توان

هـاي   هـاي شـامل جـزء صـحیح و قـدرمطلق ـ انتگـرال        تجزیه کسرها ـ  انتگرال معین و خواص آن ـ محاسبه انتگرال

 حـد مجمـوع بـه    ي همحاسـب  (کاربرد انتگرالـ ) گیري از انتگرال ـ معرفی توابع گاما و بتا  ـ مشتق) ناسره(غیرعادي 

  ـ  طـول قـوس منحنـی   ي محاسـبه    حاصـل از دوران ـ  محاسبه حجـم  ـ سطح محصورمحاسبه   ـکمک انتگرال معین

 ( ـ دنباله و سريو گشتاورها محاسبه مختصات مرکز ثقل  ـمساحت سطح حاصل از دوران یک منحنی ۀ محاسب

هـاي   هـا و تعریـف  دنبالـه    و نزولی بودن دنبالهصعودي   ـ ها  و واگرایی دنباله همگرائی، بررسیتعریف دنباله

ها ـ  به   هاي بازگشتی ـ سیگما و خواص آن، مفهوم سري و شرط همگرایی سري  کران ـ  دنباله  دار و بی کران

هـاي متنـاوب،    هـاي مثبـت ـ سـري     هاي همگرایی براي سري آزمون هاي عددي ـ   دست آوردن حاصل سري

هـاي تـوانی ـ     ي همگرایـی سـري   هاي توانی، محاسبه شعاع و فاصله يهمگرایی مطلق و مشروط ـ تعریف سر

 )هاي تیلور و مک لورن سري

  معادالت دیفرانسیل  3

 خطی مرتبه دوم ـ قـضیه ـ    تحاالت خاص حل معادالت مرتبه دوم ـ معادال  (معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم

 ـ حل معادله خطی مرتبه دوم همگن ـ معادله  ـ تعریفهاي اساسی معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم همگن جواب

معادلـه لژانـدر مرتبـه دوم      ـ  همگن با ضرایب ثابـت nمعادله خطی مرتبه خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت ـ  

روش تغییر   ـ جواب خصوصی معادله خطی غیرهمگن  ـ روش کاهش مرتبه  ـ  همگنnمعادله لژاندر مرتبه  ـ همگن

روش حـذف   روش ضرایب نامعین ـ معادلـه خطـی مرتبـه دوم کامـل ـ        ـ ش اپراتور معکوسرو  ـ )الگرانژ(پارامتر 

  )ضریب مشتق

  ریاضیات مهندسی  4

محاسبه ـ  هاي دسته اول انتگرال(گیري از توابع مختلط  انتگرال:فصل سوم و چهارم کتاب مدرسان شریف

فرمـول انتگـرال   ــ   قضیه مورراـ  یه کوشی ـ گورسا قضـ  هاي مختلط محاسبه دسته سوم انتگرال ـ  هاي دسته دوم انتگرال

) اصل ماکزیمم قدر مطلق(قضیه مدول ماکزیمم  ـنامساوي کوشی ـ کران باالي قدر مطلق یک انتگرال مختلط ـ  کوشی

ـ قـضیه مقـدار میـانگین گـاوس       ـ  قـضیه اصـلی جبـر    ـقـضیه لیوویـل     ـ  )اصل مینـیمم قـدر مطلـق   (قضیه مدول مینیمم ـ 

محاسـبه    ـ هـا  هـاي حقیقـی بـه کمـک قـضیه مانـده       محاسـبه برخـی انتگـرال    ـ  هـا  ري با استفاده از قضیه مانـده گی انتگرال

Iهـــایی بـــه فـــرم کلـــی انتگـــرال f (x)dx




    هـــایی بـــه فـــرم کلـــی محاســـبه انتگـــرال ـf (x)sinaxdx



 

fو (x)cosaxdx



  قـضیه روشـه  ـ اصـل آونـد    ـ قـضیه شناسـه    ـ هـاي حقیقـی     ال نتگـر محاسبه نوع دیگري از اـ(  - 

تعریف همگرائـی مطلـق و   ـ  هاي مختلط سري  ـ هاي مختلط دنباله(اسبه مانده حها، بسط تیلور و لوران و م سري

روشی دیگر در محاسبه   ـ ناحیه همگرایی یک سريـ  و به دست آوردن شعاع همگرایی آنها  هاي توانی سريـ  مشروط

تعیین ـ  قطب ـ  تکین اساسی ـتکین برداشتنیـ تعریف نقطه تکین ـ ) لورانت (قضیه لورانـ  قضیه تیلور  ـناحیه همگرایی

محاسـبه مانـده    ـروش سوم محاسبه مانـده   ـ روش دوم محاسبه مانده   ـ  )باقیمانده(محاسبه مانده ـ  صفر تابعـ مرتبه قطب  

ها با کمک  به دست آوردن مقدار بعضی از سري ـنهایت   مانده در بیـ نهایت   تحلیلی بودن یا تکین در بی ـتوابع خاص  

 )ها گرفتن از روش مانده

  ترمودینامیک   5

هـاي فـازي مـواد خـالص      تعاریف مربوط به تغییر فازها و تعادل فازهـا ـ دیـاگرام   ( خواص حجمی سیاالت خالص

ـ روابط تعمیم یافته  کالزیوس ـ کالپیرون ـ انواع معادالت حالت    رابطه کالپیرون ـ رابطه  ـ)  ـ گاز   مایع فازهاي جامد ـ (

اي ـ روابط   روابط پایه( وابط میان خواص ترمودینامیکی سیاالت رـ) ـ خواص هواي مرطوبو فاکتور اسنتریک  

 هاي همگـن  خواص ترمودینامیکی مخلوط ــ ) اپذیرن ـ محاسبه کار در سیاالت تراکم  Cv و Cpترمودینامیکی

ـ تغییـرات پتانـسیل   هاي با ترکیب متغیر ـ خواص جزئـی مـولی یـا پارشـیال        روابط خواص ترمودینامیکی براي سیستم(

ي گیبس ـ قانون دالتـون ـ قـانون      هاي دوجزیی ـ رابطه  ي خواص جزئی مولی در محلول ـ محاسبهشیمیایی با دما و فشار  

ي فوگاسـیته جزئـی در     فوگاسیته ـ ضریب فوگاسیته ـ فوگاسـیته در مایعـات ـ محاسـبه        ـ انرژي آزاد گیبس ـ آماگات  

ـ ) توابع مازاد(ها ـ تغییر خواص ترمودینامیکی در اثر اختالط ـ فعالیت یا اکتیویته  ـ خواص فزونی یا توابع فزونی  محلول

  )هاي گازي مخلوط ـ) اندم توابع پس(خواص باقیمانده یا توابع باقیمانده 

  :را در اختیار دارند) 10چاپ  ( مدرسان شریفنامیک جدید کتاب ترمودیویرایشویژه داوطلبانی که بندي  بودجه

 ) ها کلیه درسنامه(ـ فصل هفتم ) 5 تا 2درسنامه (فصل ششم 

 2آزمون 



  

 

  مکانیک سیاالت   6

کاربردهـاي   ـ  وتن، معادله اولـر قانون دوم نی ـ  )معادله پیوستگی دیفرانسیلی(اصل بقاي جرم ( فرم دیفرانسیلی قوانین اصلی

بعـد ـ   تعیین اعـداد بـی  ـ  آنالیز ابعادي  ( آنالیز ابعادي و تشابه ـ) هاي لزج عمومی و قانون لزجت استوکس جریان ـ  معادله اولر

م تشابه مـدل  نکات مه ـ  رابطه بین آنالیز ابعادي و تشابه ـ  هـتشاب ـ  بعد مهم در مکانیک سیاالت و مفهوم فیزیکی آنها هاي بی گروه

بررسـی   ـ  هاي آرام و درهـم  جریانها ـ  ناپذیر لزج در لوله جریان تراکم( ها پذیرلزج در لوله جریان تراکمـ ) و نمونه اصلی

  جریـان  ـ  بررسی قـانون اول ترمودینامیـک   ـ  ناپذیر داخل لوله افقی با مقطع ثابت معادله پیوستگی در جریان دائمی، آرام و تراکم

رابطـه تجربـی بالزیـوس بـراي      ـ  پروفیل سرعت در جریـان درهـم   ـ  جریان درهم ـ )ناپذیر آرام داخل لوله  تراکمجریان(پوازي 

 ـ  ضریب تـصحیح ممنتـوم   ـ  ضریب تصحیح انرژي جنبشی  ـ سرعت متوسط ـ  هاي صاف تعیین تنش برشی روي جداره در لوله

 ـ   بـسترهاي پرشـده ـ سـرعت     ـ  کاویتاسـیون  ـ  اي غیردایـره مقـاطع  ـ خط تراز انـرژي   ـ خط تراز هیدرولیک   ـ  هاي موضعی افت

 بـا ارتفـاع بـستر پرشـده ـ افـت فـشار در حالـت         تخلخـل ـ رابطه  متوسط  رابطه افت فشار با سرعتتخلخل ـ شعاع هیدرولیکی ـ   

  )سیالیت یا آستانه سیالیت

  انتقال حرارت  7

روش ظرفیت حرارتی فشرده ـ  )ناپایا(رت گذرا انتقال حرا ـ) روش ترسیمی ـ روش عددي(هدایت دو  بعدي پایا 

مـرزي سـرعت   ( الیهجایی  انتقال حرارت جابه ـ) معیار روش ظرفیت فشرده ـ نمودار هایسلر ـ جسم نیمه بینهایت  

ـ الیه مرزي حرارتی ـ جریان آرام و مغشوش ـ معادله انرژي الیه مرزي ـ تشابه انتقال اندازه حرکت و ) هیدرودینامیکی(

  )ها جریان عمود بر مجموعه لوله ـ جریان بر روي صفحه تخت ـ جریان عمود بر استوانه ـگرما 

  استاتیک  8

حل تیر ـ روش تشخیص   (تیرهاـ ) خرپا) یا خنثی(خرپاهاي ساده ـ حل خرپاهاي ساده ـ اعضاء صفر نیرویی    (خرپاها

 خمشی، نیروي برشی و شدت بـار گـسترده ـ   شکل دیاگرام تغییرات نیروي برشی و گشتاور خمشی ـ روابط بین نیروي  

  )   روش تعیین محل و مقدار گشتاور خمشی حداکثر و نیروي برشی حداکثر

  مقاومت مصالح   9

ـ حوري وارد بر بخـشی از تیـر تحـت خمـش       ـ مدول مقطع یا اساس مقطع ـ نیروي م  خمش (خمش : مقاومت مصالح

 ـ بارگـذاري خـارج از مرکـز     خمـش نامتقـارن  خمـش ـ   لنگر خمشی تحمل شـده توسـط بخـشی از مقطـع تیـر تحـت       

 خمش اعضاي منحنی ـ ) چند جنسی(خمش در تیرهاي مرکب ـ محاسبه معادله محور خنثی ـ ) بارگذاري غیر محوري(

ـ خمش عضوي که از یک ماده االستوپالستیک ساخته شده است ـ فرایند بـار بـرداري از روي جـسم االستوپالسـتیک      

 بارگذاري عرضـی ـ توزیـع تـنش برشـی در تیرهـا ـ بارگـذاري        (ش ـ بر ) هسته مقطع تیر ـ  ک تیرهابار پالستیکامل ـ 

 مرکز برشـ جریان برش در مقاطع جدار نازك باز در بارگذاري عرضی ـ ) چندجنسی(عرضی بر روي تیرهاي مرکب 

 )ـ تنش در تیرهاي غیرمنشوري

  طراحی اجزاء  10

ـ خـار،   طراحـی اتـصاالت مرکـب    ـ  هـا  پرچ ـ  دهندهاتصال هاي   پیچطراحی  ـ   قدرتهاي پیچ( طراحی پیچ، پین و خارها  

تحلیـل   ـ   شـده  جوشـکاري اسـتحکام اتـصال  ـ جوشکاري با قوس الکتریکـی   ( ها  طراحی جوشـ) )پین(نگهدارنده گوه و  

انـواع  ــ    پیچـشی مـارپیچی   فنرهـاي ـ  مارپیچ  هاي فنر(  فنرهاـ)  جوشکاري شده در حاالت گوناگون بارگذاريتنش در مقطع

  )ـ ظرفیت ذخیره انرژي در انواع فنرهاترکیب فنرها  ـ  فنرها   فرکانس طبیعیدیگر فنرها ـ 

  دینامیک   11

حل مساله سینتیک با استفاده از قانون دوم نیوتن ـ حل مساله سینتیک با استفاده از قضیه کار و انرژي ـ (ها  سینتیک ذره

 ـ انرژي پتانسیل ـ نیروهاي پایستار ـ قضیه کار و انرژي به  ـ توان ـ بازدهقضیه کار و انرژيوي فنر ـ کار نیروي وزن ـ کار نیر

صورتی دیگر ـ حل مساله سینتیک به روش ضربه و اندازه حرکت خطی ـ اصل پایستاري اندازه حرکت خطـی ـ اصـل      

) تعادل دینامیکی( ـ اصل داالمبر  ـ قوانین کپلرزياي ـ برخورد ـ حرکت تحت اثر نیروي مرک پایستاري اندازه حرکت زاویه

اندازه حرکت خطی ـ -قانون دوم نیوتن ـ قضیه کار انرژي ـ ضربه خطی ـ ها  ـ معادله حرکت نسبی ـ سینتیک سیستم ذره

ـ پایستاري مکانیکی انرژي و اندازه حرکت  اندازه حرکت زاویه ـ جریان متغیر جرماي    ))  متغیرجرم: (ـ جریان پایدار جرم 

  ارتعاشات   12

پاسخ یک سیستم بدون میرایی تحت نیروي ـ معادله حرکت (هاي تک درجه آزادي  ارتعاشات اجباري سیستم

پاسـخ   ـ  ضریب کیفیت و پهنـاي بانـد  ـ پاسخ یک سیستم ویسکوز تحت نیروي هارمونیک  ـ پدیده ضربان   ـ  هارمونیک

ـ گیـري ارتعاشـات     تجهیزات اندازهـ جداسازي ارتعاشات  ـ یه یک سیستم داراي استهالك تحت حرکت هارمونیک پا

هـاي   ارتعاشـات سیـستم  ـ زنی محورهاي دوار   حرکت لنگـ  دورانی  نامیزانیپاسخ یک سیستم داراي استهالك تحت 

ارتعـاش  ـ میرایـی سـاختاري    ـ انرژي اتالفی بـر اثـر میرایـی       ـ یک درجه آزادي تحت نیروي تحریک غیر هارمونیکی

  )ته با میرایی کولمبواداش

  
  
 
 



  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دینامیک ماشین   13

مرکز آنی دوران ـ تعداد مراکز آنی دوران یک مکانیزم ـ قضیه کندي ـ روش دایره براي تعیـین       ( شناسیسرعت

شناسی با استفاده از مراکز آنی دوران ـ  موقعیت مراکز آنی دوران ثانویه ـ مکان هندسی مراکز آنی دوران ـ سرعت

ها ـ شتاب غلتشی ـ روش ترسیمی هارتمن  انواع شتاب (شتاب شناسی )هاي سرعت ا استفاده از مؤلفهشناسی ب سرعت

  )هاي معادل ـ رابطه اولر ساواري ـ مکانیزم

  کنترل خطی  14

محاسبه خطاي حالـت دائمـی بـه ورودي     ـ  محاسبه خطاي حالت دائمی به ورودي مبنا( تحلیل پاسخ حالت دائمی

رافیکی تحلیل و طراحی در حوزه گ ابزار ـ)  حالت دائمی به کمک نمایش فضاي حالتتحلیل پاسخ ـ اغتشاش

  )ها روند ترسیم مکان هندسی ریشه ـ ها مکان هندسی ریشه( زمان

  ماشین ابزار  15

-کـشی  خـان -ابرکاريشـ -سـوهانکاري -کـاري   اره-کـاري   قلـم -گـوه  (تغییر فرم قطعات بوسیله براده بـرداري      

    )کاري سنگ-قالویزکاري-کاري حدیده-برقوکاري-کاري خزینه-سوراخکاري

   برشاالتیعمر ابزار، حرارت و س ـ  تراشکیمکان

  قالب پرس  16
  )خطـوط پرسـکاري و مزایـا    ـ  قالـب بـرش دقیـق    ـ  نیـروي جـانبی   ـ  تعدیل نیروي برش ـ  نیروي برش ( عملیات برش

  )ها واع پرسمزایا و معایب انـ انتخاب پرس ـ   ها انواع پرس(  ها انواع پرس

  علم مواد  17
نـواحی  -متـالورژي در خـواص مکـانیکی       -دیاگرام تنش و کرنش   -آزمایشات خواص مکانیکی   ( خواص مکانیکی 

  )خستگی -سختی -سفتی -چقرمگی -شکست -سختی پیر -ها در خواص مکانیکی نابجایی -منحنی تنش و کرنش

  تولید مخصوص  18

 -عملکـرد عمـومی  :USMماشـینکاري فراصـوتی    ( ماشینکاري فراصوتی و ماشـینکاري بـا جـت آب      

ماشینکاري بـا جـت   -محاسبات بـاربرداري -پرداخت سطحی-عوامل موثر-ساینده-جنس ابزار -دگرسانی آهنربایی 

  )انواع ماشینکاري جت-دقت سطحی و ابعادي-محاسبات سیستم مولد-عملکرد عمومی: آب

-قطبیـت  -شـروع و پایـداري قـوس   -ع قـوس انـوا  -جوشکاري قوس الکتریکی   ( قوس الکتریکی در جوشکاري   

  )محاسبات مربوط به رقت و راندمان -کنترل قوس -انحراف-انتخاب جریان

  هیدرولیک و نیوماتیک  19

مؤسسه استاندارد ملی  (ANSIنمادهاي ترسیمی در استاندارد ( نمادهاي ترسیمی هیدرولیک و پنوماتیک

  )ISO و DINـ نمادهاي ترسیمی در استاندارد ) آمریکا

  - ترمز  شیر -بارکننده بی شیر - عملگر منطقی شیرهاي کنترل جهت براي  -شیر کنترل جهت( شیرهاي هیدرولیک

 شیرهاي -سولونوئید و خنثی کننده جرقه- دامنه عملیاتی- اسپول و نیروهاي موثره -جبران فشارشیر کنترل جریان با 

  )دار و ترکیبی شیرهاي پایلوت- بی شیر کنترل جریان تناس- اطمینان تناسبی شیر -کاهنده فشار

  2 و 1 مبانی بیومکانیک  20

 کارکرد  ـ ساختار عضالت اسکلتی ـ تاندونی–خواص رفتاري واحد عضالنی  (بیومکانیک عضله استخوان

 جراحات متداول  ـ استحکام، قدرت و دوام عضالنی ـضالنیع عوامل موثر در تولید نیروي  ـعضالت اسکلتی

 جراحات  ـ بارهاي اعمالی به شانه ـ حرکات کمپلکس شانه ـساختار شانه( ک اندام فوقانیبیومکانی )عضالنی

 ساختار مفاصل  ـ جراحات متداول آرنج ـ بارهاي اعمالی بر روي آرنج ـ حرکات آرنج ـ ساختار آرنج ـمتداول شانه

  بیولوژیکیهاي مکانیک سیاالت در سیستم ) جراحات شایع دست و مچ ـ حرکات مفاصل دست ـدست

  )هاي حرکت خون در بدن انسان  مدل ـ خواص خون انسان ـاهمیت همودینامیک در مهندسی پزشکی ـ همودینامیک(

  فیزیولوژي سیستم تنفسی  فیزیولوژي  21

  آناتومی دست، پا و ستون مهره  آناتومی  22

  فیزیک پزشکی  23

هایپراالستیک و ویسکواالستیک، شکست اجزاي سازنده بدن، خواص االستیک و (خواص مکانیکی اجزاي بدن

  )استخوان، جلوگیري از آسیب هاي ورزشی
  ) سرعت عضله، خستگی عضالنی-نمودار نیرو کلتی ، ساختار ماهیچه، عضالت فعال و غیرفعال،عضالت اس(عضالت

 ، ATPن، تقال حرارت، محتواي انرژتیکی بدنهاي بقاي انرژي و ا قانون(متابولیسم، انرژي، کار، گرما و توان

  )هاي متابولیسم در بدن، دماي بدن نرخ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ندسی مکانیکهمجموعه م( مباحث

  1و2هاي  مجموع مباحث آزمون

 3آزمون 



  

  

  )مکانیکمجموعه مهندسی (مباحث   نام دروس  ردیف

  زبان عمومی و تخصصی  1
درك (کب کوتاه، نقل قول مستقیم و غیر مستقیم، لغت، واژگان تخصصی ، معلوم و مجهول، جمالت مر)modal(افعال  

 )مطلب

  )2و1( ریاضی عمومی   2

مـساحت   محاسـبه   ي طـول قـوس ـ    محاسـبه   و مفاهیم مـرتبط بـه آن ـ   دستگاه مختصات قطبی (دستگاه مختصات قطبی

ریشه یـک    و خواص آن ـ مختلطاعداد ( اعداد مختلطـ )  قطبیهاي در منحنیحاصل از دوران  حجمسطح و  ،محصور

 و خواص آن ـ ماتریس (  ـ هندسه تحلیلی و جبر خطی) نواحی در صفحه مختلط  ـمختلطهاي   و معادلهعدد مختلط

ها و توابع  ها، خم ـ رویه) بعدي ـ خط و صفحه در فضا بردارها در فضاي سه  ـ ماتریسي  رتبه و کاربردهایش ـ دترمینان 

  ـ توابع چنـد   )هاي پارامتري و تعریف توابع برداري ـ انحناء و تـاب   بعدي ـ منحنی  ا در فضاي سهه انواع رویه (برداري

  اي و ضـمنی ـ    زنجیـره مـشتق  ـ مـشتق جزئـی توابـع چنـد متغیـره        ـ حد و پیوستگی توابع چند متغیـره    ، دامنه، برد (متغیره

 )نقاط بحرانی توابع چند متغیرهدیورژانس و الپالسین ـ  ـ کاربردهاي دیگر گرادیان ـ کرل،  سوئی جهتیمشتق و گرادیان 

  معادالت دیفرانسیل  3

حـل معـادالت   . II ـ  حل معادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم همگـن حـول نقـاط عـادي    .  Iمفاهیم مقدماتی ـ   (ها سري

معادله دیفرانسیل بسل  ـ تابع گاما  ـمعادله دیفرانسیل لژاندر و توابع لژاندر ـ عاديغیردیفرانسیل خطی مرتبه دوم حول نقاط 

  )معادله بسل پیراسته ـ و توابع بسل

  ریاضیات مهندسی  4

سري ـ ع به طور مجازي متناوب  تواب(  سري فوریه، انتگرال و تبدیل فوریه:فصل پنجم کتاب مدرسان شریف

وجود تقارن ـ  )نوسی و کسینوسیهاي فوریه سی سري(اي  دامنه هاي نیم بسط ـ خالصه روش حل مسائل سري فوریهـ  فوریه

  ـ هاي عـددي  محاسبه بعضی از سريـ  تساوي پارسوالـ  گیري از سري فوریه انتگرالـ  گیري از سري فوریه مشتقـ مخفی  
انتگـرال   ـ  انتگرال فوریه سینوسی و کسینوسیـ شرایط دیریکله  ـ  انتگرال فوریهـ سري فوریه دوگانه  ـ  سري فوریه مختلط

اسـتفاده از تبـدیل    ـ  تبـدیل فوریـه کـسینوسی و سینوسـی    ــ   تبدیل فوریهـ رابطه پارسوال در انتگرال فوریه  ـ  فوریه مختلط

 ) در تبدیالت فوریه و قضیه تقابل پارسوالهبطارـ تبدیل فوریه مشتق ـ الپالس در حل مسائل انتگرال و تبدیل فوریه 

  ترمودینامیک   5

  ـ(VLE) مایع -تعادل بخار ـ شرط تعادل فازها در دما و فشار ثابت ـ قضیه دوهم ـ ـ معیارهاي تعادلتعادل ( تعادل فازها

محاسبات نقطه آزئوتروپ ـ  ـ T-xy  و P-xy نمودارهاي قانون رائولت ـ رائولت اصالح شده ـ انحراف از قانون رائولت ـ

بات نقطه حباب ـ محاسبات نقطه محاسآزئوتروپ در یک محلول ـ بررسی کیفی وجود آزئوتروپ در یک محلول ـ نقطه 

درصـد تبـدیل یـا مختـصه     ( هاي شـیمیایی  تعادل واکنش ـ)  ناگهانیمیعانمحاسبات  ـ  شبنم ـ محاسبات تبخیر ناگهانی 

ـ درجـه   با جـزء مـولی اجـزاء واکـنش      Kها ـ اثر دما بر ثابت تعادل ـ رابطه   واکنش ـ ثابت تعادل ـ معیار تعادل در واکنش

هـا ـ انـرژي     ـ گرماي استاندارد تشکیل ـ گرماي استاندارد واکـنش ـ واکـنش احتـراق هیـدروکربن      ) سقانون گیب(آزادي 

  )حرارتی سوخت ـ دماي آدیاباتیک شعله

  :را در اختیار دارند) 10چاپ  ( مدرسان شریفنامیک جدید کتاب ترمودیویرایشویژه داوطلبانی که بندي  بودجه

 ) ها کلیه درسنامه(ـ فصل هشتم ) 3 و 2درسنامه (فصل اول 

  نیک سیاالت مکا  6

معادالت ساده شده الیه مرزي براي جریان آرام، معادله  ـ ضخامت ممنتومجابجایی ـ ضخامت  ـ ضخامت الیه مرزي( الیه مرزي

الیه مرزي درهم براي صـفحات   ـ  انتقال در جریان روي صفحهـ معادله انتگرال ممنتم فون کارمن و اصطکاك سطحی   ـ  بالزیوس

دراگ اصطکاکی الیه مرزي درهم براي  ـ  ناشی از الیه مرزي درهم روي صفحات مسطح صافدراگ اصطکاکی ـ مسطح صاف

ـ نیروي لیفتور دراگ وارده به اجسام غوطه ـ آغاز وقوع جدایی ـ جریان روي مرزهاي منحنی، جدایی ـ صفحات زبر جریان حول ـ   

توبـور   ــ ) توزیع فـشار حـول یـک اسـتوانه     ـ  صهاي خا سهم دراگ فشاري و اصطکاکی در دراگ کل در حالت ـ  یک استوانه

هاـ  معادله اولر براي توربو ماشین(ها ها ـ سرعت ویژه ـ تئوري توربو ماشینهاي تشابه و آنالیز ابعادي در توربو ماشینرابطه( ها ماشین

ـ پمپ(NPSH)ـ هد خالص مکش مثبت ) بازده کلی یا مکانیکی(ها هاي سرعت اولر ـ راندمان توربو ماشینمثلث ـ منحنی تئوري   ها 

 پذیر یک بعدي جریان تراکم )هاها ـ توربین ها ـ اتصال سري و موازي پمپ هاي مشخصه پمپها ـ منحنی هدـ دبی براي پمپ

ـ فرآیند ایزنتروپیکـ  ـ محاسبه سرعت صوت در حالت کلی ـ سرعت صوت در گاز کامل  پذیر هاي تراکم بندي متداول جریان طبقه(

 ـ  اي قائم موج ضربه ـ  جریان واقعی در شیپوره در شرایط طراحی ـ  هاي مادون صوت و مافوق صوت یک بعدي وت مهم جریانتفا

  )اي مایل ـ موج ضربهاي قائم براي گاز کامل روابط موج ضربهاي قائم ـ تغییرات خواص در عرض موج ضربه

  انتقال حرارت  7

ینامیکی ـ ناحیه توسعه یافتـه حرارتـی ـ شـرایط سـیال در ناحیـه توسـعه یافتـه          ناحیه توسعه یافته هیدرود( جریان داخلی

جایی آزاد روي یک سطح عمودي ـ معادالت حاکم  جابه (جایی آزاد جابه )هاي افزایش انتقال حرارت حرارتی ـ روش

هـاي بـسته ـ مقایـسه      جایی آزاد بر روي اجسام مختلـف ـ محفظـه    ـ عدد گراشف ـ تبدیل جریان از آرام به مغشوش ـ جابه  

جوشش ـ جوشش  ( جوشش و میعان ـ) زمان آزاد و اجباري ـ اعداد بدون بعد  جایی هم جایی آزاد و اجباري ـ جابه  جابه

  )اي بر روي صفحه عمودي ـ میعان الیه) چگالش(استخري ـ میعان 

  استاتیک  8
کولمب ـ حل مـسائل تعـادل بـا فـرض وجـود       قوانین تجربی (نیروي اصطکاك ـ ) ها معادله انحنا شکل کابل (ها کابل

  )مکانیکینیروي اصطکاك ـ اصطکاك در اجزاء 

  

 4آزمون 



  

  مقاومت مصالح   9

قـانون   اي ـ  اي و کـرنش صـفحه   حالت تـنش صـفحه   ـ تانسور تنش تنش سه محوري ـ دایره مور ـ(تبدیالت تنش وکرنش 

 ـاي جدار ضخیم   ـ مخازن استوانه ازن تحت فشارمخ ـ گیري کرنش اندازه ـ کرنش سه بعدي ـ تانسور کرنش ـ عمومی هوك

روش (اسـتفاده از روش جمـع آثـار     ـگیـري    تعیین خیـز تیـر بـه روش انتگـرال      (خیز تیرها ـ) معیارهاي تسلیم براي مواد نرم

 خمـشی  گاهی در تیرهاي نامعین استاتیکی با استفاده از جدول خیـز و شـیب ـ سـختی     هاي تکیه العمل  تعیین عکس ـ )نهی برهم

 روش ممـان  ابـ  تیرهـاي نـامعین اسـتاتیکی   تحلیل   ـ تعیین خیز تیر به روش ممان مساحت هاي مختلف ـ   تیرها تحت بارگذاري

  ) ـ قضیه سه ممانأثیرات حرارتی بر روي تیرهاـ ت) توابع منفرد (استفاده از توابع منحصر به فرد ـ مساحت

  )طراحی محورها(محورها  ـ) ها ـ جنس چرخدندهها  انواع چرخدنده(ها  دنده  چرخـ) اقانانواع یات(یاتاقان و روانکاري   طراحی اجزاء  10

  دینامیک   11

سرعت نسبی و شتاب نسبی ـ حرکت نـسبت بـه محورهـاي      اي ـ  زاویهروابط حرکت(اي اجسام صلب  سینماتیک صفحه

 اي  هاي حرکت صفحه معادله( صلب اي اجسام سینتیک صفحه ) ـ یک کاربرد از دستگاه مختصات واسطه چرخانچرخان

 -ــ روابـط کـار    ) حرکت انتقالی، چرخش حول محور ثابت، حرکت کلی در صـفحه (اي جسم صلب    ـ انواع حرکت صفحه   

  ) ورانی ـ قانون بقاي اندازه حرکت روابط ضربه و اندازه حرکت دتوان ـ انرژي ـ 

  ارتعاشات   12

 تحت نیروي کلی تناوبی ـ روش تبدیل الپالس ـ پاسخ سیستم تحـت    پاسخ سیستم(ارتعاشات تحت شرایط نیروي کلی 

معادالت حرکت براي ارتعاش واداشته (هاي دو درجه آزادي   سیستمـ) نیروي غیر متناوب ـ تحریک پالس در زمان خیز

لیـه ـ سیـستم    ـ ارتعاش آزاد یک سیستم بدون میرایی ـ روش محاسبه فرکانس طبیعی و مودهاي طبیعـی ـ شـرایط او    ) اجباري(

هـاي دو درجـه آزادي ـ جـاذب ارتعاشـات ـ        مختـصات ـ ارتعاشـات اجبـاري سیـستم     ) جفـت شـدگی  (پیچشی ـ کوپل شدن  

  ) هاي متقارن ـ پدیده ضربان هاي نیمه معین ـ نکاتی در مورد سیستم سیستم

  دینامیک ماشین   13

حات استفاده شده در بادامک دیسکی ـ زاویـه فـشار ـ عوامـل      ها ـ انواع پیروها ـ اصطال   ها ـ انواع بادامک بادامک(ها  بادامک

مؤثر بر زاویه فشار ـ منحنی تغییر مکان ـ حرکت با سرعت ثابت ـ حرکت هارمونیک ساده ـ حرکت با شتاب ثابت ـ حرکـت       

نیروها ـ   (سینیروشنا )اي خارج از مرکز هاي بادامک دایرهسیکلوئیدي ـ مقایسه انواع حرکات پیروها ـ معادالت مکانیزم  

شرایط تعادل ـ اعضاي دو نیرویی و سه نیرویی ـ دیاگرام آزاد یـک عـضو ـ تحلیـل اسـتاتیکی ـ روش کـار مجـازي ـ تحلیـل             

  )دینامیکی ـ نیروهاي لرزشی ـ سیستم دینامیکی معادل

  کنترل خطی  14

 نمودار نیکولز ـ مودار قطبین ـ  LTIهاي  پاسخ فرکانسی سیستم(ابزار گرافیکی تحلیل و طراحی در حوزه فرکانس 

پاسخ   ـ پایداري نسبی ـ پایداري در حوزه فرکانس ـ معیار پایداري نایکوئیست  ـ Bodeنمودار ـ ) لگاریتم دامنه بر حسب فاز(

  مـسأله کنتـرل و معرفـی سـاختارهاي مختلـف در یـک سیـستم کنتـرل خطـی         ـ) فرکانسی سیستم حلقه بسته  

  )هاي خطی  کنترل سیستمساختارهاي مختلف براي حل مسأله(

  ماشین ابزار  15

ماشـین تـراش   -هاي تـراش  ماشین: تراشکاري( هاي ابزار دادن قطعات از طریق براده برداري بوسیله ماشین        فرم

هـاي   رنـده -بلنـد روي ماشـین تـراش   -وسـایل بـستن قطعـات   -وسایل سوارکردن قطعات کـار روي ماشـین تـراش    -دار  مرغک

-مخـروط تراشـی   -فرم تراشی -لنگ تراشی -پیشانی تراشی -آج زنی -سرعت برشی -ها  اع رنده انو-ها  زوایاي رنده -تراشکاري

وسایل -فرزها-لوازم بستن تیغه-انواع تیغه فرزها-هاي فرزکاري روش :فرزکاري-پیچ بري-اي هاي انتقال حرکت پله    دستگاه

  )هاي فرز سوارکردن قطعات کار روي ماشین

  کنترل براده-ي کارنی ماشتیقابل

  ب پرسقال  16
عوامـل مـوثر   -برگـشت فنـري   ـ  عیوب خمکاري ـ  نیروي خمکاري ـ  هاي خمکاري و انواع آن قالب(هاي خمکاري  قالب

  )خمکاري

  علم مواد  17

آلیاژهـاي  (  آلیاژهاي غیرآهنـی فلزات و )استحاله هاي فـازي -دیاگرام هاي فازي-محلول جامد  -قوانین فازها ( آلیاژها

مـواد  ) خـوردگی تـوام بـا تـنش    -عوامـل مـوثر  -هـاي جلـوگیري    روش-اصول کلـی  ( دگیخور ...)نیکل، منیزیم، روي و     

  )سرمت-کامپوزیت-پالستیک-سرامیک( غیرفلزي

  تولید مخصوص  18

محاسبه  ـ اثرات و عوامل موثر لیزر ـ انواع لیزر ـ عملکرد عمومی( قوس پالسماماشینکاري با ماشین کاري اشعه لیزر و 

 ـ  عملکـرد عمـومی  (اشعه یونی با ينکاریماشماشین کاري با اشعه الکترونی و  )معایـب مزایا و  ـ  کاري سرعت ماشین

  )سرعت بار برداري ـ مزایا و معایب ـ صافی سطح ـ کاري انرژي پالس و مدت زمان ماشین

  )ها انواع گاز و مشخصات آن-TIG-MIG/MAG-محافظت از قوس( فرآیندهاي جوشکاري با گاز محافظ

  ماتیکهیدرولیک و نیو  19
انـواع  ( عملگرهـاي خطـی   )اتالف توان در مـدار -مدارات عمومی و تحلیل عملکرد( طراحی مدارهاي هیدرولیک 

  )مدار بازیاب و عادي-نیروي سیلندرها-سیلندرها

  



 

  2 و 1مبانی بیومکانیک   20

 ـ سـاختار زانـو ـ     ساختار هیپ ـ حرکات هیپ ـ بارهاي هیپ ـ جراحـات متـداول هیـپ      ( یومکانیک اندام تحتانی انسانب

حرکات زانو ـ بارهاي اعمال شده بر زانو ـ جراحات متداول زانو و ساق پا ـ ساختار قوزك پا ـ ساختار پاـ حرکات پا ـ بارهاي      

ساختار ستون فقرات ـ حرکات ستون فقرات  ( بیومکانیک ستون فقرات  )اعمال شده بر پا ـ جراحات متداول زانو و ساق پا 

 سینماتیک خطـی حرکـت انـسان    )ات ـ بارهاي ستون فقرات ـ جراحات متداول در پشت و گردن   ـ عضالت ستون فقر

  )اي اي ـ آنـالیز حرکـت پرتابـه     اي ـ فاکتورهاي موثر بر حرکت پرتابه هاي سینماتیک خطی ـ سینماتیک حرکت پرتابه کمیت(

گیـري زوایـا ـ روابـط سـینماتیک       اندازهاي انسان ـ   مشاهده حرکت سینماتیک زاویه( اي حرکت انسان سینماتیک زاویه

  )اي اي ـ روابط بین حرکت خطی و زاویه زاویه

  فیزیولوژي سیستم قلب و عروق  فیزیولوژي  21

  )قلب، ریه، پرده جنب دیافراگم(آناتومی قفسه صدري  آناتومی  22

  فیزیک پزشکی  23

، حرکت انسان )نفوذ(سیاالت در بدن، دیفیوژن کلی مکانیک نفشارهاي فیزیولوژیک، قوانی(فشار و جریان سیال در بدن

سیکل قلبی و سیستم گردش خون، فیزیک سیستم گردش خون، بروز سکته و آنوریزم، ( سیستم قلبی عروقی)در سیال

ها، فیزیک تنفس، کار انرژي مورد  ساختار شش ها ، عملکرد آلوئل(ها و سیستم تنفسی  شش)هاي سیستم قلبی عروقی مدل

  )نیاز تنفس

  



  

  
  

  

  )مکانیکمجموعه مهندسی (مباحث   نام دروس  ردیف

 )درك مطلب(اي، لغت، واژگان تخصصی  جمله پیچیده، کاربرد فعل دوم، عبارت وصفی، حروف اضافه، افعال دو کلمه  زبان عمومی و تخصصی  1

  )2و1( ریاضی عمومی   2

ـ هـاي دوگانـه     انتگـرال  در متغیـر یـر  غی تـهـاي دوگانـه      انتگـرال ي حاسـبه  م(هاي چندگانـه   انتگرال

ـ کاربردهـاي  گانـه    سـه هـاي   انتگـرال متغیر در یر غی تـ  گانه هاي سه  انتگرال ـانتگرال دوگانه  کاربردهاي 

انتگـرال روي    ط یـا  انتگـرال روي خـ    ( منحنـی  روي   انتگـرال  یا خطروي   انتگرال  )گانه سهانتگرال  

انتگـرال روي  ــ   )هاي پایستار ـ قـضیه گـرین    دانمنحنی ـ تعاریف دیگر و کاربردهاي انتگرال خط ـ می  

 روي سطوح براي توابع حقیقی و کاربردهاي آن ـ  انتگرال سطح براي توابـع بـرداري و    انتگرال(سطوح 

 )قضیه دیورژانس ـ قضیه استوکس

  معادالت دیفرانسیل  3

تبدیل الپالس تابع دلتاي  ـ  دتبدیل الپالس تابع پله واح ـ  تبدیل الپالس . I (تبدیل الپالس و کاربردهاي آن

 ـ  تبدیل الپالس و انتگـرال  ـ  تبدیل الپالس و مشتق ـ تبدیل الپالس و انتقال ـ  تبدیل الپالس توابع متناوب ـ دیراك

 ـ  تبـدیل الپـالس و معـادالت انتگـرال     ـ  تبدیل الپالس و حل معـادالت دیفرانـسیل   ـ  تبدیل الپالس و تغییر مقیاس

هاي معادالت دیفرانـسیل  خطـی ـ حالـت خـاص حـل دسـتگاه معـادالت دیفرانـسیل           گاهو حل دستتبدیل الپالس 

 )متعارفی همگن ـ حل دستگاه معادالت دیفرانسیل خطی ناهمگن ـ روش ماتریسی حل دستگاه متعارفی ناهمگن

  ریاضیات مهندسی  4

انـسیل بـا    معـادالت دیفر  ( هاي جزیـی   دالت دیفرانسیل با مشتق   معا :فصل ششم کتاب مدرسان شریف    

روشـهاي تـشکیل    ـ  به دست آوردن تغییر متغیرهاي الزم براي رسـیدن بـه فـرم کانونیـک     ـ  هاي جزیی خطی مشتق

مـسایل مقـدار   ــ   هـاي جزیـی   هاي حل معادالت دیفرانسیل با مشتق روش ـ  هاي جزیی معادالت دیفرانسیل با مشتق

ــ   اي همگـن  حل معادله موج با مقـادیر کرانـه  ـ  هاي جزیی به روش تفکیک متغیرها       حل معادالت با مشتق   ـ   مرزي

ها در معادله  چند نکته مهم در مورد فرم جوابـ  )پتانسیل(معادله الپالس ـ  معادله گرما ـ جواب داالمبر معادله موج

همگن با اسـتفاده از  حل معادله الپالس ـ  تعریف انواع شرایط مرزيـ  مسایل اشتروم لیوویل ـ   الپالس به فرم قطبی

حل معادالت  ـ  حل معادله موج با استفاده از جدولـ با استفاده از جدول  ) انتقال حرارت(حل معادله گرما  ـ  دولج

  ) باشد ناهمگنمعادالتی که شرایط مرزي آنهاتغییر متغیر در ـ  با مشتق جزیی با استفاده از تبدیل الپالس

  ترمودینامیک   5

هـا ـ کمپرسـورها ـ       کار و توان در فرآیندهاي جریاندار ـ پمپ محاسبۀ( دار ترمودینامیک فرآیندهاي جریان

هاي توان و  سیکل )اي ـ جریان آدیاباتیک همراه اصطکاك در مجراها موج ضربهپذیر ـ  ها ـ جریان تراکم توربین

موتورهـاي  (هـاي تـوانی اسـتاندارد هـوایی      هاي تبرید بخار ـ پمپ حرارتـی ـ سـیکل     نیروگاه بخار ـ سیکل ( تبرید

  ))احتراق داخلی

  :را در اختیار دارند) 10چاپ  ( مدرسان شریفنامیک جدید کتاب ترمودیویرایشویژه داوطلبانی که بندي  بودجه

  ) 4درسنامه (ـ فصل چهارم ) ها کلیه درسنامه(فصل پنجم 

  مکانیک سیاالت   6

دو بعـدي،  هـاي   رابطه بین تابع جریان و پتانسیل سرعت بـراي جریـان   جریان پتانسیل ـ ـ پتانسیل سرعت ( جریان پتانسیل

 ـ  تراکم تحلیل اساسی جریان غیرچرخشی، دو بعدي و غیرقابل خطوط پتانسیل ثابت ـ   ـ تراکم و غیرچرخشی غیرقابل

ـ گرداب ساده ـ چشمه و چاه دو بعدي  ـ هاي ساده جریان ـ مختصات قطبی ـ هاي غیرلزج شرایط مرزي براي جریان

لیفت  ـ   حول یک استوانه بدون چرخش جریان  ـ  دو بعديهاي ساده  جریان(Superposition)انطباق ـ دوقطبی  

بیضی  ـ محاسبه لیفت براي استوانه چرخان ـ جریان حول یک استوانه چرخان ـ و دراگ براي استوانه بدون چرخش

 ـ جریـان زیـر    بنـدي انـواع جریـان   بـاز ـ طبقـه   هـاي رو جریان در کانال (هاي روباز جریان در کانال ـ) رانکین

رانی و  فوق بحرانی ـ دریچه آبگیر و کنترل پایین دست و باال دست جریان ـ انرژي مخـصوص، عمـق     بحرانی، بح

هاي با مقطع اختیاري ـ پـرش هیـدرولیکی ـ ضـریب شـزي ـ        بحرانی و سرعت بحرانی ـ انرژي مخصوص در کانال 

  )رابطه مانینگ ـ مقطع عرضی بهینه کانال ـ شیب بحرانی

  انتقال حرارت  7

جـسم سـیاه ـ    ( تشعـشع  ـ) هاي خاص هاي حرارتی ـ حالت  هاي حرارتی ـ تحلیل مبدل  انواع مبدل( حرارتیهاي  مبدل

جایی وین ـ قانون استفان ـ بولتزمن ـ خواص تشعشعی ـ قانون کرشهف ـ تبادل تابش بـین سـطوح       توزیع پالنک ـ قانون جابه

 خاکستري ـ سپرهاي تابشی ـ جذب و صدور تابش توسـط    ـ تبادل تابش بین سطوح سیاه ـ تبادل تابش بین سطوح دیفیوز و 

  )ها اي ـ انتقال حرارت تابشی در کوره گازها ـ پدیده گلخانه

  استاتیک  8

ـ مرکز سطح ـ قـضایاي پـاپوس و گولـدین ـ لنگـر جبـر        ) گشتاور استاتیک(گشتاور اول سطح (خواص سطوح 

اصـل کـار مجـازي    (کار مجازي  ـ) شعاع ژیراسیونو حاصلضرب اینرسی ـ ممان اینرسی قطبی ـ   ) ممان اینرسی(

) صلب(ـ اصل کار مجازي براي سیستم اجسام سخت ) صلب(براي یک نقطه ـ اصل کار مجازي براي جسم سخت 

  )ـ کار مجازي جفت نیرو ـ درجه آزادي ـ انرژي پتانسیل

  
  

  5آزمون 



 

  مقاومت مصالح   9

چگالی انرژي کرنشی ـ انرژي کرنشی ارتجاعی میله تحت مفهوم کار خارجی ـ اصل کار مجازي ـ (هاي انرژي  روش

چگالی نیروي محوري ـ انرژي کرنشی ارتجاعی تیر تحت بار خمشی ـ انرژي کرنشی ارتجاعی میله تحت لنگر پیچشی ـ 

قـضایاي   ـ  ماکـسول بتـی ـ  قضیه دو طرفه اي ـ  ـ بارگذاري ضربه مدول جهندگیـ مدول سفتی  سه بعدي ـ انرژي کرنشی

انـرژي کرنـشی در تیـر     ـ  استفاده از نیروي موهومی در قضیۀ کاسـتیگلیانو  ـ  قضیه اصالح شده کاستیگلیانو ـ  یگلیانوکاست

تـنش   ـ ها  ستونبار بحرانی ( ستونـ) )روش کار مجازي یا روش مور ـ ماکسول ( ـ روش بار واحد  ناشی از نیروي برش

  )هاي تحت بار خارج از محور ستون ـبحرانی 

  و ترمز انواع کالچ( کالچ و ترمز ـ) ها طنابـ ) دار زنجیر غلتک (ها زنجیر ـ ها تسمه(پذیر  اجزاي مکانیکی انعطاف   اجزاءطراحی  10

  ) ـ مالحظات انرژي ـ مواد اصطکاکیکالچ و ترمزطراحی انواع ـ 

ارتعـاش آزاد  (ی هـاي نوسـان   دینامیـک حرکـت   ـ  )سینماتیک ـ سینتیک (دینامیک سه بعدي اجسام صلب   دینامیک   11

  )ها ـ ارتعاش اجسام صلب نامیرا هنامیراي ذر

  ارتعاشات   12

هاي چند درجه آزادي ـ استفاده از    هاي پیوسته به صورت سیستم سازي سیستم مدل(هاي چند درجه آزادي  سیستم

 در شـکل ماتریـسی ـ    هاي انرژي پتانسیل و جنبشی قانون دوم نیوتن براي تعیین معادالت حرکت ـ ضرایب تأثیر ـ عبارت

مختصات کلی و نیروهاي کلی ـ استفاده از معادالت الگرانژ براي بـه دسـت آوردن معـادالت حرکـت ـ روش محاسـبه        

 ـ  Pتعامد مودهاي طبیعـی ـ مـاتریس مـودي      ـ  هایچند درجه آزادي هاي طبیعی و شکل مودهاي نرمال سیستــم فرکانس

  )عادالت ارتعاشاتمکردن ) دي کوپله(واجفت 

  دینامیک ماشین   13

 ـ زنجیـره    هـاي چـرخ دنـده    هـا ـ زنجیـره    هـا ـ اصـطالحات چـرخ دنـده      ها ـ انواع چرخ دنـده   دنده چرخ( ها چرخ دنده

هـاي   دنـده  ــ چـرخ  ) روش جـدول (هاي خورشیدي ـ استفاده از روش اصل جمع آثـار    دنده هاي مرکب ـ چرخ  دنده چرخ

تفاوت تعادل دینـامیکی و اسـتاتیکی ـ شـرایط      ( دینامیکی و استاتیکیباالنس )خورشیدي با دو ورودي ـ دیفرانسیل 

)  لنـگ -هـاي نوسـانی ـ مکـانیزم لغزنـده      تعادل دینامیکی و استاتیکی ـ حل ترسیمی ـ روش تحلیلی ـ بررسی تعادل جرم   

  ) نمودار گشتار دورانی ـ چرخ طیار ـ اثرات ژیروسکوپی (اثرات ژیروسکوپی و چرخ طیار

طراحـی   ـ  انتخاب جبـران کننـده مناسـب    ـ  هاي کالسیک ساختار کنترل کننده( سازي کالسیک هاي جبران روش  یکنترل خط  14

  ) به کمک جایابی قطبPIDکنترل کننده طراحی  ـ طراحی پایدارسازـ جبران کننده 

  ماشین ابزار  15

بـري توسـط   پیچ -پیچ بري-ها پیچ و مهره( هاي ابزار دادن قطعات از طریق براده برداري بوسیله ماشین       فرم

   ) محاسبات، طراحی و ساخت انواع چرخ دنده-هاي تعویضی دنده ماشین تراش به کمک چرخ

   راندمان برشيبر روي کار نی ماشيها ری متغریتاث

  قالب پرس  16

پارامترهاس موثر -تنش در کشش عمیق-عملیات کشش عمیق-پین و پیچ در قالب سازي و چیدمان آن      ( کشش عمیق 

-محاسـبه مراحـل  -نیـروي کـشش  -ابعاد گرده-هاي کشش عمیق محاسبات قالب-عیوب کشش عمیق  -کشش عمیق در  

مـواد مـورد اسـتفاده در سـاخت      )اجزاي قالب کـشش عمیـق    -شناسایی مناطق قطعات کشش عمیق و عیب یابی       

  ))پیچ ـ پین ـ واشر ـ فنر(ها و فنرها  ها ـ اتصال دهنده مواد مورد استفاده در ساخت قالب( ها ها و اتصال دهنده قالب

  علم مواد  17

-متالوگرافی عمـومی -محاسبات درصد فاز-دماهاي استحاله-دیاگرام فازي آهن و کربن( فلزات و آلیاژهاي آهنی  

-TTTدیـاگرام دگرگـونی فازهـا    -انواع عملیات حرارتی و مشخصات دمایی     ( عملیات حرارتی ) طبقه بندي آلیاژها  

آشنایی بـا نحـوه    )رسوب سـختی  -سختکاري سطحی -آزمایش جامینی - پذیري سختی-آستمپرینگ و مارتمپرینگ  

ها ـ فوالدها، خصوصیات و  فوالدها و کاربردهاي آن) بندي نرم(استاندارد کردن ( استاندارد کردن آلیاژهاي آهنی

  (stainless steel)نزن  ها ـ فوالدهاي زنگ کاربردهاي آن

  تولید مخصوص  18

  )CHM-AJM-AFM-PCM( سایر روشهاي تولید مخصوص

-عیوب-گازها-الکترودها-تجهیزات و مواد مصرفی   ( )TIG (محافظ گاز تحت تنگستن الکترود با جوشکاري

  )کاري برش-پیچش و خمش در جوشکاري-طراحی جوش (موارد تکمیلی )ها مزایا و محدودیت

  هیدرولیک و نیوماتیک  19

آشـنایی بـا مـدارهاي    -دیـاگرام مـدار پایـه   -و عملیاتیدیاگرام حرکتی   ( انواع مدارهاي هیدرولیک و پنوماتیک    

-طراحـی حرکـت ترتیبـی   -کنترل سرعت در پنوماتیک-شیرهاي منطقی -مدارهاي خودنگهدار ( پنوماتیک )پرکاربرد

پمـپ  -انـواع موتـور  ( هاي کنتـرل  اي و سیستم  موتورهاي چرخ دنده  )Shift Register و Cascadeمدار 

  )حلقه بسته

  



  
 

  2 و 1کانیک مبانی بیوم  20

قوانین نیوتون ـ رفتار مکانیکی اجسام در تمـاس بـا هـم ـ روابـط بـین کـار، تـوان و          ( حرکت سینماتیک خطی

 اي حرکت انـسان  سینتیک زاویه  )تعادل ـ مرکز ثقل ـ پایداري و تعادل  (  حرکت انسان و تعادل )انرژي

اي قـوانین حرکـت نیوتـون ـ نیـروي گریـز از        زاویـه اي ـ آنالوژي   اي ـ مومنتم زاویه  مقاومت در مقابل شتاب زاویه(

طبیعت سیاالت ـ شناوري ـ دراگ ـ نیروي لییفت ـ رانش در یک فـضاي   ( حرکت انسان در یک سیال )مرکز

  )سیال
  

  فیزیولوژي دستگاه گوارش، کلیه و مجاري ادرار  فیزیولوژي  21

  )اري صفرا، پانکراس و کلیهمعده، روده باریک، کولون، کبد و مج( آناتومی شکم  آناتومی  22

  فیزیک پزشکی  23

فیزیک امواج صوتی، سیستم گفتاري و تارهاي صوتی، سیـستم شـنوایی،   ( صدا و سیستم گفتاري و شنیداري    

ساختار چشم، تشکیل تصویر در عدسی، تشکیل و شناسایی (ها و سیستم بینایی نور، چشم )حسگرهاي ارتعاشی

هـاي   خـواص الکتریکـی اعـضاي بـدن، هـدایت پیـام      (مغناطیسی بدنخواص الکتریکی و    ) تصاویر در چـشم   

  )هاي یونی در سلول، خواص مغناطیسی اعضا عصبی، کانال
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 زبان) عمومی و تخصصی(: 
 هذرساى شزیفـ متاب 1
 2-  modern english (frank . Marcella )3- (brown . M)toefl word flash . 4- (hornd .A.s)oxford 

adranced   5- TOEFL reading comprehension and vocabulary workbook (.EٍDary.EٍDary)    

 (: 2و1رىاضی عمومی )
 1ٍ2ـ ریاضي عوَهي آداهش 4 ـ ریاضي عوَهي جَرج تَهاس3ـ ریاضي عوَهي ایساك هارٍى تزجوِ خليل پاریاب 2 هذرساى شزیفب ـ متا1

 :رىاضيات مهودسی
 هختلط، تأليف چزچيل هتغيزّای ـ 3ٍیي مزٍیت سيل، تزجوِ عالن سادُ راریاضيات هٌْذسي پيشزفتِ، ، ـ 2 هذرساى شزیفمتاب  ـ1

 ل: معادالت دىفراهسي
 ـ هعادالت دیفزاًسيل ٍ مارتزدّای آى، جَرج اف، سيوًَش3 چياى هعادالت دیفزاًسيل ، دمتز مزایِ ـ2 متاب هذرساى شزیفـ 1

 :مقاومت مصامح 
 هقاٍهت هصالح، تأليف تيوَشٌنَ   -3جاًسَى  -تيزمتاب هقاٍهت هصالح، تأليف  -2متاب هذرساى شزیف، تأليف هٌْذس مثيزیاى   -1

 االت:مکاهيک سي
 هناًيل سياالت، تأليف ٍایت  -4هناًيل سياالت، تأليف فامس   -3هناًيل سياالت، شيوش، تزجوِ سياهل اًتظاری  -2متاب هذرساى شزیف   -1

 ترمودىواميک:  
 تزهَدیٌاهيل، سٌجل  -3تزهَدیٌاهيل، ٍى ٍایلي  -2متاب هذرساى شزیف  -1

 استاتيک:
 جاًسَى  -تيزاستاتيل، تأليف  -4 پَپَفاستاتيل، تأليف  -3ليف هزیام استاتيل، تأ -2هذرساى شزیف متاب ـ 1

 طراحی اجزاء: 
 طزاحي اجشاء، تأليف شيگلي  -2متاب هذرساى شزیف  -1

 : اهتقال حرارت

 نزٍپزاایٌاًتقال حزارت، تأليف متاب ـ 3 اًتقال حزارت، تأليف َّلوي متابـ 2هذرساى شزیف  متاب ـ 1

 ارتعاشات:  
 متاب ارتعاشات، تأليف تاهسَى  -2متاب هذرساى شزیف  -1

 کوترل: 
 متاب مٌتزل، تأليف هزیام -3 متاب مٌتزل، ماتسَ اٍگاتا -2متاب هذرساى شزیف  -1

 : دىواميك ماشين 
 تأليف هارتييدیٌاهيل هاشيي، متاب ـ 2هذرساى شزیف  متاب ـ 1

 : دىواميك
 هزیامتأليف  دیٌاهيل،متاب ـ 2 متاب هذرساى شزیف  -1

 : ساخت و توميد
َل ــ  3( تخش اٍل : طزاحي قالة پزسـ متاب قالة پزس هذرساى شزیف )2ـ جشٍُ هاشيي اتشار هذرساى شزیف 1 ـ متـاب ت ــ متـاب   4 فیهذرسـاى شـز   یهخصـَ  ٍ جَشـنار   ذي

ٍليل ٍ ًيَهاتيل هذرساى شزیف  َليـذ    7ارشٌاسي دمتز راسفز )اًتشـارات داًشـگاُ اهيزمثيـز(    ـ متاب اصَل هاشيي ماری ٍ اتش6ـ متاب علن هَاد هذرساى شزیف 5ّيذر ــ جـشٍُ ت
ـ اصَل علن هـَاد )سـاختار، خـَا  ٍ هٌْذسـي هـَاد( دمتـز       9ـ جشٍُ اًيَرسال ٍ تَاًایي هاشيٌناری دمتز راسفز داًشگاُ اهيزمثيز 8هخصَ  دمتز اهيز عثذاهلل داًشگاُ اهيزمثيز 

َلـَصی    12متـاب اصـَل طزاحـي قالـة جـي، آر، پـامَیيي        ـ11يات حزارتي فَالدّا دمتز گلعذار داًشگاُ صٌعتي اصفْاى ـ عول11تَیسزماًي داًشگاُ صٌعتي اصفْاى  ــ جـشٍُ تنٌ
 فز جَشناری دمتز ستاری
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