
 عوِ تؼالی ت

 فرم شرح درض

                                              3هذرض: ػلی کیواظی خلجی                                     تؼذاد ٍاحذ:                          دیٌاهیک پیشرفتًِام درض:            

 ًَع ٍاحذ:         ًظری             

 هکاى ترگساری :      داًشکذُ فٌی هٌْذظی              

 

  

 ّذف درض:

آشٌایی تا ظیٌواتیک ٍ ظیٌتیک ررات ٍ اجعام صلة در حرکت فضایی، آشٌایی تا دیٌاهیک ترداری، هؼادالت ًیَتي اٍیلر، هؼادالت 

ّای غیرخطی ٍ ٍیصگیْای ّویلتَى، آشٌایی تا ظیعتنهَهٌتَم، آشٌایی تا دیٌاهیک تحلیلی، هؼادالت الگراًص، اصل -اًرشی ٍ ضرتِ-کار

 آًْا

 

  

 فؼالیتْای آهَزشی :

 

 شرکت در کالض درض .1

 تکالیف درظی .2

 هیاى ترماهتحاى  .3

 اهتحاى پایاى ترم .4

 پرٍشُ .5

 

  

 هٌاتغ اصلی درض :

 

 کتاب دیٌاهیک پیشرفتِ، ًَشتِ گیٌسترگ .1

 کتاب دیٌاهیک پیشرفتِ، ًَشتِ دظَزٍ .2

 هریامکتاب دیٌاهیک، ًَشتِ  .3

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذٍل زهاًثٌذی ارائِ هطالة  

 هٌاتغ هکول درض ًحَُ ارزیاتی شیَُ تذریط ظرفصل درض جلعِ

 هقذهِ ّفتِ اٍل
 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 هیاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ظیٌواتیک ررات-دیٌاهیک ترداری  ّفتِ دٍم
 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 هیاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ظیٌواتیک ررات-دیٌاهیک ترداری  ّفتِ ظَم
 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 هیاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 حرکت ًعثی-دیٌاهیک ترداری  ّفتِ چْارم
 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 هیاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 حرکت ًعثی -دیٌاهیک ترداری ّفتِ پٌجن
 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 هیاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتِ ششن
ظیٌواتیک -دیٌاهیک ترداری 

 اجعام صلة در حرکت فضایی

 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 هیاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتن ّفتِ
ظیٌواتیک -دیٌاهیک ترداری 

 اجعام صلة در حرکت فضایی

 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 هیاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 –دیٌاهیک ترداری  ّفتِ ّشتن

 ّای هقیذظیٌواتیک ظیعتن

 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 هیاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 –دیٌاهیک ترداری  ّفتِ ًْن

 هقذهِ ظیٌتیک

 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 پایاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

دیٌاهیک ًیَتٌی  -دیٌاهیک ترداری  ّفتِ دّن

 اجعام صلة

 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 پایاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

دیٌاهیک ًیَتٌی  -دیٌاهیک ترداری  ّفتِ یازدّن

 اجعام صلة

 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 پایاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

   -دیٌاهیک تحلیلی ّفتِ دٍازدّن

 هقذهِ

 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 پایاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

  -دیٌاهیک تحلیلی ّفتِ ظیسدّن

 رٍغ کار هجازی

 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 پایاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

  -دیٌاهیک تحلیلی ّفتِ چْاردّن

 رٍغ الگراًص

 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 پایاًترم

هؼرفی هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف 

 شذُ

  -دیٌاهیک تحلیلی ّفتِ پاًسدّن

 رٍغ ّاهیلتَى

 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 پایاًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتِ شاًسدّن
 ّای غیرخطیظیعتن

 فایل)درض  کالض در ارائِ

(پاٍرپَیٌت  

تکالیف درظی ٍ اهتحاى 

 پایاًترم

هٌاتغ هختلف هؼرفی هراجغ ٍ 

 شذُ

 



 سوِ تؼالی ت

 فرم شرح درس

                                              3  ًام درس:           ديٌاهيک هاشيي                    هذرس: ػلی کيواسی خلجی                                     تؼذاد ٍاحذ:     

 ًَع ٍاحذ:         ًظری           

 هکاى ترگساری :      داًشکذُ فٌی هٌْذسی              

 

  

 ّذف درس:

 .گيرد هی رارق تحليل ٍ هطالؼِ هَرد ّای کارتردی هٌْذسی هکاًيک تحليل سيٌواتيکی ٍ سيٌتيکی اًَاع هکاًيسم درس، ايي در

 

  

 فؼاليتْای آهَزشی :

 

 شرکت در کالس درس .1

 تکاليف درسی .2

 هياى ترماهتحاى  .3

 پاياى ترماهتحاى  .4

 پرٍشُ .5

 

  

 هٌاتغ اصلی درس :

 

 دکتر ػلی اکثر هَسَياى، ًَشتِ ّا ديٌاهيک هاشييکتاب  .1

 هارتيي، ًَشتِ ّا سيٌواتيک ٍ ديٌاهيک هاشييکتاب  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذٍل زهاًثٌذی ارائِ هطالة  

 هٌاتغ هکول درس ًحَُ ارزياتی شيَُ تذريس سرفصل درس جلسِ

 ديٌاهيکهرٍری تر  - هقذهِ ّفتِ اٍل
 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 هفاّين اٍليِ -ّا  اًَاع هکاًيسم ّفتِ دٍم
 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتِ سَم
رٍش  -ّا  هکاًيسمتحليل سرػت 

 هراکس آًی

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتِ چْارم
رٍش  -ّا  تحليل سرػت هکاًيسم

 ترسيوی

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 پٌجنّفتِ 
رٍش   -ّا  تحليل شتاب هکاًيسم

 ترسيوی

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتِ ششن
تحليل سيٌواتيکی تِ رٍش ًقطِ 

 کوکی

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتن ّفتِ
  -ّا  تحليل سيٌواتيکی هکاًيسم

 رٍش اػذاد هختلط

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتِ ّشتن
 ّای تاداهکی طراحی سيستن

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًترم

هختلف هؼرفی هراجغ ٍ هٌاتغ 

 شذُ

اًَاع  -ّای تاداهکی  طراحی سيستن ّفتِ ًْن

 حرکت پيرٍ

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتِ دّن
 هفاّين اٍليِ -ّا  چرخذًذُ

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًترم

ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی  هراجغ

 شذُ

 فايل) درس کالس در ارائِ دًذُ ّا تحليل سيٌواتيکی چرخ ّفتِ يازدّن

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

ّای  تحليل ًيرٍيی هکاًيسم ّفتِ دٍازدّن

 استاتيکی

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتِ سيسدّن
 ّای هتحرک تحليل ًيرٍيی هکاًيسم

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتِ چْاردّن
 ّای دٍار هَازًِ استاتيکی سيستن

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

درسی ٍ اهتحاى تکاليف 

 پاياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتِ پاًسدّن
 ّای دٍار هَازًِ ديٌاهيکی سيستن

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 ّفتِ شاًسدّن
 چرخ طيار

 فايل) درس کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

اهتحاى تکاليف درسی ٍ 

 پاياًترم

هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی 

 شذُ

 



 سوه تؼالی ت

 فرم شرح درس

                                              3هذرس: ػلی کيواسی خلجی                                     تؼذاد واحذ:                               نام درس:           ديناهيک  

 هؼادالت ديفرانسيلپيش نياز: استاتيک و نوع واحذ:         نظری           

 هکاى ترگساری :      دانشکذه فنی ههنذسی              

 

  

 هذف درس:

ای، سينتيک ررات، هجووػه ررات، سينواتيک اجسام صلة در دو تؼذ و آشنايی تا سينواتيک و سينتيک ررات و اجسام صلة صفحه

 سه تؼذی اجسام صلةهوهنتوم، آشنايی تا ديناهيک -انرشی و ضرته-سه تؼذ، هؼادالت کار

 

  

 فؼاليتهای آهوزشی :

 

 شرکت در کالس درس .1

 تکاليف درسی .2

 هياى ترماهتحاى  .3

 اهتحاى پاياى ترم .4

 

  

 هناتغ اصلی درس :

 

 کتاب ديناهيک، نوشته هريام .1

 کتاب ديناهيک، نوشته هيثلر .2

 کتاب ديناهيک، نوشته تيير و جانستوى .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذول زهانثنذی ارائه هطالة  

 هناتغ هکول درس نحوه ارزياتی شيوه تذريس سرفصل درس جلسه

 هقذهه هفته اول
 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 هيانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 هفته دوم
 -سينواتيک ررات

 های هختصاتدستگاه

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 هيانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 هفته سوم
 -سينواتيک ررات

 های هختصاتدستگاه

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 هيانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 هفته چهارم
 -سينواتيک ررات

 های هقيذحرکت نسثی، سيستن

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

اهتحاى  تکاليف درسی و

 هيانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 هفته پنجن
 سينتيک ررات در

 های هختصاتدستگاه

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 هيانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 هفته ششن
 -سينتيک ررات 

 کار و انرشی

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

اهتحاى  تکاليف درسی و

 هيانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 هفتن هفته
 -سينتيک ررات 

 ضرته و هوهنتوم

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 هيانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 -سينتيک ررات  هفته هشتن

 ضرته و هوهنتوم

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

اهتحاى  تکاليف درسی و

 هيانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 -سينتيک ررات  هفته نهن

 ترخورد

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 هيانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 هفته دهن
 سينواتيک اجسام صلة در صفحه

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 پايانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

سينواتيک اجسام صلة در صفحه  هفته يازدهن

 هرکس آنی–

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 پايانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 -سينتيک اجسام صلة در صفحه  هفته دوازدهن

 هقذهه

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 پايانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 –سينتيک اجسام صلة در صفحه  هفته سيسدهن

 کار و انرشی

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 پايانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 –سينتيک اجسام صلة در صفحه  هفته چهاردهن

 ضرته و هوهنتوم

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 پايانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 هفته پانسدهن
 سينواتيک سه تؼذی

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 پايانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 

 شذه

 هفته شانسدهن
 سينتيک سه تؼذی

 فايل)درس  کالس در ارائه

(پاورپوينت  

تکاليف درسی و اهتحاى 

 پايانترم

هراجغ و هناتغ هختلف هؼرفی 
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 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًترم

هراجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼرفی 

 ضذُ

 فرکاًسی پاسخ رٍضْای ّفتِ چْاردّن

 ًوَدار ًايکَييست

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًترم

هراجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼرفی 

 ضذُ

 ّفتِ پاًسدّن
 پايذاری ًايکَييست

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

اهتحاى تکاليف درسی ٍ 

 پاياًترم

هراجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼرفی 

 ضذُ

 ّفتِ ضاًسدّن
 حذ فاز ٍ حذ بْرُ

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًترم

هراجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼرفی 

 ضذُ

 



 سوِ تؼالی ت

 فرم شرح درس

                                              3 ًام درس:           کٌترل غيرخطی                    هذرس: ػلی کيواسی خلجی                                     تؼذاد ٍاحذ:      

 ًَع ٍاحذ:         ًظری         

 هکاى ترگساری : داًشکذُ فٌی هٌْذسی   

 

  

 ّذف درس:

 ٍ هطالؼِ هَرد ّا سيستن ايٌگًَِ ترای ّا کٌٌذُ کٌترل ترخی طراحی ٍ غيرخطی ّای سيستن پايذاری تحليل ٍ تَصيف درس، ايي در

 .گيرد هی رارق تررسی

 

  

 فؼاليتْای آهَزشی :

 

 شرکت در کالس درس .1

 تکاليف درسی .2

 هياى ترماهتحاى  .3

 اهتحاى پاياى ترم .4

 پرٍشُ .5

 

  

 هٌاتغ اصلی درس :

 

 اسالتيي، ًَشتِ کتاب کٌترل غير خطی کارتردی .1

 خليل، ًَشتِ ّای غيرخطی سيستنکتاب  .2

 استرم، ًَشتِ کٌترل تطثيقیکتاب  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 جذٍل زهاًثٌذی ارائِ هطالة  

 هٌاتغ هکول درس ًحَُ ارزياتی شيَُ تذريس سرفصل درس جلسِ

 هؼرفی - هقذهِ ّفتِ اٍل
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ تکاليف درسی ٍ اهتحاى هياًترم

 ّفتِ دٍم
 ّای سيستن آًاليس

 فاز صفحِ در غيرخطی

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ تکاليف درسی ٍ اهتحاى هياًترم

 تَصيفیرٍش تاتغ  ّفتِ سَم
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ تکاليف درسی ٍ اهتحاى هياًترم

 رٍش تاتغ تَصيفی ّفتِ چْارم
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ تکاليف درسی ٍ اهتحاى هياًترم

 ّفتِ پٌجن
هفاّين  -تحليل پايذاری

 اٍليِ

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ تکاليف درسی ٍ اهتحاى هياًترم

 ّفتِ ششن
قضايای  -تحليل پايذاری 

 لياپاًَف

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ تکاليف درسی ٍ اهتحاى هياًترم

 ّفتن ّفتِ
قضايای  -تحليل پايذاری 

 ًاٍردا هجوَػِ ّای

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ تکاليف درسی ٍ اهتحاى هياًترم

 ّفتِ ّشتن
هؼيار  -تحليل پايذاری 

 دايرُ ٍ پاپاف

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ تکاليف درسی ٍ اهتحاى هياًترم

 ّفتِ ًْن
فرا  -تحليل پايذاری 

 پايذاری

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ تکاليف درسی ٍ اهتحاى هياًترم

 طراحی قاًَى کٌترلی ّفتِ دّن
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 ٍ پرٍشُ ًْايی پاياًترم
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ

 فيذتك تا سازی خطی ّفتِ يازدّن
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 ٍ پرٍشُ ًْايی پاياًترم
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ

 لغسشی هَد کٌترل ّفتِ دٍازدّن
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 ٍ پرٍشُ ًْايی پاياًترم
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ

 ػقة تِ تازگشت شرٍ سيسدّنّفتِ 
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 ٍ پرٍشُ ًْايی پاياًترم
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ

ّفتِ 

 چْاردّن

ّای شٌاسايی  رٍش

 ّا سيستن

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 ٍ پرٍشُ ًْايی پاياًترم
 هختلف هؼرفی شذُهراجغ ٍ هٌاتغ 

 کٌترل تطثيقی ّفتِ پاًسدّن
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 ٍ پرٍشُ ًْايی پاياًترم
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ

 کٌترل تطثيقی هذل هرجغ ّفتِ شاًسدّن
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 ٍ پرٍشُ ًْايی پاياًترم
 هراجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼرفی شذُ

 



 سوِ تؼالی ت

 فزم ضزح درس

                                              2هذرس: ػلی کيواسی خلجی                                     تؼذاد ٍاحذ:                          1ًقطِ کطی صٌؼتی ًام درس:            

            ٍ ػولی ًَع ٍاحذ:         ًظزی

 هکاى تزگشاری :      داًطکذُ فٌی هٌْذسی              

 

  

 ّذف درس:

 .گيزد هی زارق تحليل ٍ هطالؼِ هَرد اصَل ٍ استاًذاردّای ًقطِ کطی صٌؼتی درس، ايي در

 

  

 فؼاليتْای آهَسضی :

 

 ضزکت در کالس درس .1

 تکاليف درسی .2

 هياى تزماهتحاى  .3

 اهتحاى پاياى تزم .4

 

  

 هٌاتغ اصلی درس :

 

 پَر احوذ هتقی، ًَضتِ صٌؼتی  ّای ًقطِ ٍ فٌی رسن .1

 حثية ا... حذادیًَضتِ  ،1ًقطِ کطی صٌؼتی کتاب  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذٍل سهاًثٌذی ارائِ هطالة  

 هٌاتغ هکول درس ًحَُ ارسياتی ضيَُ تذريس سزفصل درس جلسِ

 ّفتِ اٍل
کطی  ًقطِ تز هزٍری - هقذهِ

 صٌؼتی

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 ّفتِ دٍم
سِ تصَيز ٍ ضص  - تصَيزاًَاع 

 تصَيز

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 ارتثاط تيي تصاٍيز ٍ کارتزد آى ّفتِ سَم
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 ياتی خَاًی ٍ هجَْل اصَل ًقطِ ّفتِ چْارم
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 ّفتِ پٌجن
تصاٍيز هجسن، ايشٍهتزيک ٍ 

 ديوتزيک

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 رسن تصاٍيز هجسن ّفتِ ضطن
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 رسن تصاٍيز هجسن ّفتن ّفتِ
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

اهتحاى تکاليف درسی ٍ 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 ّفتِ ّطتن
 ّا در تصاٍيز هجسن رسن دايزُ

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 ّفتِ ًْن
 تزش ٍ اًَاع آى

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 ّفتِ دّن
 تزش ٍ اًَاع آى

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 فايل)درس  کالس در ارائِ ّای کارگاّی آضٌايی تا ًقطِ ّفتِ ياسدّن

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هختلف هؼزفی  هزاجغ ٍ هٌاتغ

 ضذُ

 ّفتِ دٍاسدّن
 ّای کارگاّی گذاری ًقطِ اًذاسُ

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 ّفتِ سيشدّن
 آضٌايی تا تلزاًس ّا ٍ اًطثاقات

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 ّفتِ چْاردّن
 افشار آهَسش کار تا ًزم

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 ّفتِ پاًشدّن
 افشار آهَسش کار تا ًزم

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 ّفتِ ضاًشدّن
 افشار آهَسش کار تا ًزم

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هزاجغ ٍ هٌاتغ هختلف هؼزفی 

 ضذُ

 



 سوِ تؼالی ب

 فزم شزح درس

                                              2هذرس: ػلی کيواسی خلجی                                     تؼذاد ٍاحذ:                          2ًقشِ کشی صٌؼتی ًام درس:            

 ًظزی ٍ ػولی           ًَع ٍاحذ:         

 هکاى بزگشاری :      داًشکذُ فٌی هٌْذسی              

 

  

 ّذف درس:

 .گيزد هی زارق تحليل ٍ هطالؼِ هَرد SolidWorksافشار  با استفادُ اس ًزم اصَل ٍ استاًذاردّای ًقشِ کشی صٌؼتی درس، ايي در

 

  

 فؼاليتْای آهَسشی :

 

 شزکت در کالس درس .1

 تکاليف درسی .2

 هياى تزماهتحاى  .3

 اهتحاى پاياى تزم .4

 

  

 هٌابغ اصلی درس :

 

1. SolidWorksػلی اکبز ػلوذاری ، 

 ، احوذ هتقی پَر2کشی صٌؼتی  اصَل ًقشِ .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذٍل سهاًبٌذی ارائِ هطالب  

 هٌابغ هکول درس ًحَُ ارسيابی شيَُ تذريس سزفصل درس جلسِ

 کشی صٌؼتی ًقشِ بز هزٍری - هقذهِ ّفتِ اٍل
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 SolidWorksافشار  هؼزفی ًزم ّفتِ دٍم
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 تزسين دٍ بؼذیهؼزفی ابشارّای  ّفتِ سَم

SolidWorks 

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 هؼزفی ابشارّای تزسين سِ بؼذی ّفتِ چْارم

SolidWorks 

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 تزسين سِ بؼذیهؼزفی ابشارّای  ّفتِ پٌجن

SolidWorks 

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 SolidWorksهًَتاص قطؼات در  ّفتِ ششن
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 SolidWorksهًَتاص قطؼات در  ّفتن ّفتِ
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

ّای سِ ًوا در  تزسين ًقشِ ّفتِ ّشتن

SolidWorks 

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

ّای سِ ًوا در  گذاری ًقشِ اًذاسُ ًْنّفتِ 

SolidWorks 

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 هياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 آشٌايی با تلزاًس ّا ٍ اًطباقات ّفتِ دّن
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

ؼزفی هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف ه

 شذُ

 ّفتِ ياسدّن
ّای  ّا در ًقشِ استفادُ اس تلزاًس

 SolidWorksصٌؼتی با استفادُ اس 

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 ّفتِ دٍاسدّن
هؼزفی ابشارّای تزسين قطؼات تَليذ 

 شذُ با ٍرق 

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 ّفتِ سيشدّن
هؼزفی ابشارّای تزسين قطؼات تَليذ 

 شذُ با ٍرق 

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 ّفتِ چْاردّن
در ًقشِ  قطؼات استاًذارداستفادُ اس 

 ّای صٌؼتی

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 ّفتِ پاًشدّن
در ًقشِ  قطؼات استاًذارداستفادُ اس 

 ّای صٌؼتی

 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 ًوًَِ ّای ػولی هزٍری بز بزخی ّفتِ شاًشدّن
 فايل)درس  کالس در ارائِ

(پاٍرپَيٌت  

تکاليف درسی ٍ اهتحاى 

 پاياًتزم

هزاجغ ٍ هٌابغ هختلف هؼزفی 

 شذُ

 


