
  پزشکیدوره دکتري مهندسی 

  بیومکانیکگرایش 
  

  جدول دروس و تعداد واحدهاي دوره

  مالحظات  تعداد واحد  نوع واحد  ردیف

    6  دروس کمبود (جبرانی)  1

    3  دروس اصلی (الزامی)  2

    15  دروس اختیاري  3

    18  رساله  4

  

  1جدول شماره : 

   (جبرانی) جدول دروس کمبود

  نام درس  ردیف
  تعداد ساعات  تعداد واحد

  پیشنیاز / همنیاز
  جمع  عملی  نظري  جمع  عملی  نظري

 ندارد 48 - 48 3 - 3 1فیزیولوژي  1

 ندارد 48 - 48 3 - 3 2فیزیولوژي  2

  ندارد 96 - 96 6 - 6  جمع کل

  .است یالزام فوق یجبران دروس واحد از 6حداکثر گذراندنیا سرپرست گرایش بسته به تشخیص استاد راهنما 

  

  2جدول شماره : 

   اصلی (الزامی)جدول دروس 

  نام درس  ردیف
  تعداد ساعات  تعداد واحد

  پیشنیاز / همنیاز
  جمع  عملی  نظري  جمع  عملی  نظري

 ندارد 48 - 48 3 - 3 2ریاضیات پیشرفته  1

   48 - 48 3 - 3  جمع کل

  

  3جدول شماره : 

   اختیاريجدول دروس 

  نام درس  ردیف
  اعاتتعداد س  تعداد واحد

  پیشنیاز / همنیاز
  جمع  عملی  نظري  جمع  عملی  نظري

 ندارد 48 - 48 3 - 3 روشهاي محاسبات عددي پیشرفته 1

 ندارد 48 - 48 3 - 3  مبانی بیومکانیک  2

 ندارد 48 - 48 3 - 3 مکانیک بافت 3

 ندارد 48 - 48 3 - 3 مکانیک رشد 4

 ندارد 48 - 48 3 - 3 مکانیک سلولی 5

 ندارد 48 - 48 3 - 3 کانیک راه رفتنبیوم 6

 ندارد 48 - 48 3 - 3 جریان دوفازي در سیستمهاي زیستی  7

8 
انتقال حرارت و جرم در سیستمهاي 

 زیستی
 ندارد 48 - 48 3 - 3



9 
مکانیک سیاالت در سیستمهاي 

 بیولوژیکی
 ندارد 48 - 48 3 - 3

 ندارد 48 - 48 3 - 3 بیورئولوژي و همورئولوژي 10

11  
تعامل سیال و جامد در سیستمهاي 

 حیاتی
 ندارد 48 - 48 3 - 3

 ندارد 48 - 48 3 - 3 بیومکانیک ارتوپدي 12

 ندارد 48 - 48 3 - 3 جراحی رباتیک 13

 ندارد 48 - 48 3 - 3 رباتیک پزشکی 14

 ندارد 48 - 48 3 - 3 کنترل سیستمهاي بیولوژیکی 15

16 
ادگیري مباحث پیشرفته در کنترل و ی

 حرکت انسان
3 - 3 48 - 48 

کنترل سیستمهاي پیشنیاز: 

 بیولوژیکی

 ندارد BioMEMS(  3 - 3 48 - 48بیوممز ( 17

 ندارد 48 - 48 3 - 3 خزش، خستگی و شکست در بیومکانیک 18

19 
ویسکواالستیسیته و رئولوژي مواد 

 زیستی
 ندارد 48 - 48 3 - 3

20 
مباحث پیشرفته در مدل سازي 

 تمهاي بیولوژیکیسیس
 ندارد 48 - 48 3 - 3

21 
مواد مرکب و کاربرد آنها در مهندسی 

 پزشکی
 ندارد 48 - 48 3 - 3

22  
بررسی آشوب و کاربردهاي آن در 

  پزشکیمهندسی
 ندارد 48 - 48 3 - 3

 ندارد 48 - 48 3 - 3  حسگرهاي زیستی (بیوسنسورها)  23

 ندارد 48 - 48 3 - 3  و کاربردهاي زیستی آنها مواد نانو  24

 ندارد 48 - 48 3 - 3  بیومکانیک اسکلتی عضالنی  25

 ندارد 48 - 48 3 - 3  مدلسازي و تحلیل حرکات بدن  26

 ندارد 48 - 48 3 - 3  ابزار دقیق در سیستمهاي زیستی  27

28  
مدلسازي و شبیه سازي سیستمهاي 

  بیولوژیکی
 ندارد 48 - 48 3 - 3

 ندارد 48 - 48 3 - 3  ارگانهاي مصنوعی  29

 ندارد 48 - 48 3 - 3  هابیومکانیک ستون مهره  30

 ندارد 48 - 48 3 - 3  بیومکانیک شغلی  31

 ندارد 48 - 48 3 - 3  بیومکانیک فک و دندان  32

 ندارد 48 - 48 3 - 3  بیومکانیک برخورد و تصادم  33

 ندارد 48 - 48 3 - 3  مبانی عصبی عضالنی حرکت  34

 ندارد 48 - 48 3 - 3  رباتیکتوانبخشی   35

 ندارد 48 - 48 3 - 3  مهندسی توانبخشی حرکتی  36

37  
عضالنی و روشهاي –ضایعات عصبی 

  توانبخشی
 ندارد 48 - 48 3 - 3

38  
 -مهندسی پزشکی مباحث منتخب در 

  بیومکانیک
 ندارد 48 - 48 3 - 3

 ندارد 48 - 48 3 - 3 هاي پیوستهمکانیک محیط 39

 ندارد 48 - 48 3 - 3 سازيبهینه   40

 ندارد 48 - 48 3 - 3 هوش مصنوعی  41

 ندارد FEM( 3 - 3 48 - 48( 1روش اجزاء محدود   42

 1روش اجزا محدود  پیشنیاز: FEM( 3 - 3 48 - 48( 2روش اجزاء محدود   43



 

 ندارد 48 - 48 3 - 3 رفتار مکانیکی مواد   44

 پیشنیاز: مکانیک محیطهاي پیوسته 48 - 48 3 - 3 ویسکو االستیسیته  45

 ندارد 48 - 48 3 - 3  االستیسیته  46

 48 - 48 3 - 3 پالستیسیته 47
پیشنیاز: مکانیک محیط هاي 

 پیوسته

 پیشنیاز: االستیسیته 48 - 48 3 - 3 ترمو االستیسیته 48

 ندارد 48 - 48 3 - 3 مقاومت مصالح پیشرفته 49

 ندارد 48 - 48 3 - 3 مکانیک مواد مرکب پیشرفته 50

 ندارد 48 - 48 3 - 3 تحلیل تجربی تنش 51

 48 - 48 3 - 3 هاصفحات و پوسته 52
پیشنیاز: مکانیک محیط هاي 

 پیوسته

 ندارد 48 - 48 3 - 3 هاي انرژي روش 53

 ندارد 48 - 48 3 - 3  خزش، خستگی، شکست  54

 ندارد 48 - 48 3 - 3 مکانیک غیرخطی جامدات 55

 پیشنیاز: مکانیک محیطهاي پیوسته BEM( 3 - 3 48 - 48وش اجزاء مرزي(ر 56

 ندارد 48 - 48 3 - 3 تخمین و شناسایی سیستمها 57

 ندارد 48 - 48 3 - 3 نانومکانیک محاسباتی 58

 1پیشنیاز: روش اجزاء محدود  48 - 48 3 - 3 مکانیک تماس محاسباتی  59

 1پیشنیاز: ریاضیات پیشرفته  48 - 48 3 - 3  سازه هاپایداري  60

 ندارد 48 - 48 3 - 3 مکانیک ضربه 61

 ندارد 48 - 48 3 - 3  دینامیک پیشرفته  62

 ندارد 48 - 48 3 - 3 دینامیک غیرخطی و آشوب 63

 ندارد 64 32 32 3 1 2 مکاترونیک 64

 ندارد 48 - 48 3 - 3  کنترل در رباتیک  65

 پیشنیاز: کنترل پیشرفته 48 - 48 3 - 3 هاي کنترل مقاومسیستم 66

 ندارد 48 - 48 3 - 3 ارتعاشات غیرخطی 67

 ندارد 48 - 48 3 - 3 سازه هاي هوشمند 68

 همنیاز: کنترل پیشرفته 48 - 48 3 - 3 کنترل فازي 69

 همنیاز: کنترل پیشرفته 48 - 48 3 - 3 هاي کنترل بهینهسیستم 70

 ندارد  48 - 48 3 - 3 رباتیک پیشرفته 71

 ندارد 48 - 48 3 - 3 دال تجربیوآنالیز م 72

 ندارد 48 - 48 3 - 3 گیري پیشرفتههاي اندازهسیستم  73

 ندارد 48 - 48 3 - 3 طراحی سیستمهاي کنترل دیجیتال 74

 ندارد 48 - 48 3 - 3 ارتعاشات اتفاقی 75

 ل پیشرفتهپیشنیاز: کنتر 48 - 48 3 - 3 سیستم هاي کنترل چند متغیره 76

 ندارد 48 - 48 3 - 3 پردازش سیگنالهاي مکانیکی 77

 1همنیاز: ریاضیات پیشرفته  48 - 48 3 - 3 سامانه هاي میکرو و نانو الکترومکانیکی 78

 ندارد 48 - 48 3 - 3 نانوکامپوزیت 79

 ندارد 48 - 48 3 - 3 سیستمهاي کنترل تطبیقی 80

 ندارد 48 - 48 3 - 3 کنترل پیشرفته (کنترل مدرن) 81

  ندارد  48 -  48  3 -  3  هپتیک  82

 پیشنیاز: مکانیک سیاالت پیشرفته 48 - 48 3 - 3 تئوري الیه هاي مرزي 83

 1پیشنیاز: ریاضیات پیشرفته  48 - 48 3 - 3 مکانیک سیاالت پیشرفته  84

 ندارد 48 - 48 3 - 3 ترمودینامیک آماري 85



 ندارد 48 - 48 3 - 3 جریان هاي دوفاز 86

 ندارد 48 - 48 3 - 3  1دینامیک سیاالت محاسباتی   87

 48 - 48 3 - 3 2دینامیک سیاالت محاسباتی  88
پیشنیاز: دینامیک سیاالت 

 1محاسباتی 

 پیشنیاز: مکانیک سیاالت پیشرفته 48 - 48 3 - 3 مکانیک سیاالت غیرنیوتنی 89

 سیاالت پیشرفته پیشنیاز: مکانیک 48 - 48 3 - 3 توربوالنس  90

 ندارد 48 - 48 3 - 3 ترمودینامیک پیشرفته  91

 همنیاز: مکانیک سیاالت پیشرفته 48 - 48 3 - 3 مکانیک ذرات معلق 92

 ندارد 48 - 48 3 - 3 انتقال حرارت جابجایی در میکروکانالها 93

 ندارد 48 - 48 3 - 3 تولید شبکه عددي 94

 ندارد 48 - 48 3 - 3 میکرو نانو سیاالت 95

 ندارد 48 - 48 3 - 3 انتقال انرژي در اندازه هاي نانو 96

 ندارد 48 - 48 3 - 3 شبیه سازي اتمی در مقیاس نانو 97

 ندارد  48 -  48  3 -  3  ترمودینامیک سطح  98

 ندارد 48 - 48 3 - 3 روشهاي رسانش حرارتی معکوس 99

100 
انتقال حرارت جابجایی در محیط هاي 

 متخلخل
 ندارد 48 - 48 3 - 3

 ندارد 48 - 48 3 - 3 انتقال حرارت در جریان دوفاز 101

 48 - 48 3 - 3 کمی سازي عدم قطعیت در مهندسی 102
پیشنیاز:روشهاي محاسبات عددي 

 پیشرفته

 ندارد 48 - 48 3 - 3 دینامیک گازها 103

 1ریاضیات پیشرفته پیشنیاز:  48 - 48 3 - 3 میکرومکانیک کاربردي و همگن سازي  104

   5008 32 4976 312 1 311  جمع کل

  

 اخذ نماید. 3دانشجوي دکتري موظف است با تائید استاد راهنماي رساله واحدهاي باقیمانده خود را از دروس جدول شماره 

  

  دانشجو می تواند تنها یک درس را خارج از این چارچوب با تائید استاد راهنماي خود اخذ نماید.

  



 

  

  

  سومل فص

  سرفصل دروس

  مهندسی پزشکی

  گرایش بیومکانیک



 

 

   2 پیشرفته ریاضیات  : فارسی به درس عنوان

 Advanced Mathematics II  : انگلیسی به درس عنوان

     3   : واحد تعداد

     ساعت 48   : ساعت تعداد

     اصلی   : درس نوع

    واحد نظري 3   : واحد نوع

        : پیشنیاز

         : همنیاز

    :  عملی یلیتکم آموزش

  سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد           دارد

 

       : درس کلی اهداف

 جزئی مشتقات با دیفرانسیل معادالت و تانسوري جبر اغتشاشات، تئوري مباحث آموزش

 

   : درسهاي سرفصل

 : شامل اغتشاشات تئوري

  اغتشاشات تئوري بر اي مقدمه - 

  دافینگ معادله بررسی: اغتشاشات تئوري در کالسیک هاي روش - 

  خطی نوسانگر - 

  خودتحریک نوسانگر - 

  پنجم و سوم مرتبه هاي گري غیرخطی داراي هاي سیستم - 

  دافینگ معادله در اجباري نوسانات - 

 )متیو معادله( پارامتري تحریکات - 

 : شامل تانسوري جبر      

 ري و زیرفضاتعریف فضاي بردا - 

 Gram-Schmidtروش متعامد سازي  - 

 قضیه اصلی جبر خطی - 

 تعریف زیرفضاهاي پایه - 

 مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه  - 

 بلوك جردن - 

 همیلتون -قضیه کیلی - 

 از سه روش روش محاسبه  - 

 حل معادالت حالت  - 

 روش مودال - 

 FAT تئوري - 

 SVDآلگوریتم  - 

 : شامل جزئی مشتقات با دیفرانسیل معادالت      

  ها مشخصه متد - 

 جزیی مشتقات با معادالت در گرین تابع - 

 مهندسیمسایل  در گرین تابع کاربردهاي - 

 ...)هنکل، ملین،( انتگرالی تبدیالت - 

  مهندسیمسایل  در انتگرالی التیتبد کاربردهاي - 



 

  

 

  به تشخیص استاد درس : ارزیابی روش

  

  پروژه  نهائی هاي آزمون  ترم میان  مستمر ارزشیابی

    
  

  
  

  

  :پیشنهادي منابع فهرست

1. G. Strang, “Linear Algebra & its Applications”, 2003. 
2. R. Haberman, “Elementary Applied Partial Differential Equations”, 2005. 
3. H., Nayfeh, “Introduction to Perturbation Techniques”, 2011. 
4. H., Nayfeh, “Perturbation Methods”, 2008. 
5. Dean G. Duffy, “Green's Functions, with Applications”,2001. 

 

  :پیشنهادي مطالعات فهرست

1. Larry C. Andrews, Bhimsen K. Shivamoggi,  “Integral Transforms for Engineers”,1988. 

2. Dean G. Duffy, “ Transform Methods for Solving Partial Differential Equations”, 2004. 

3. John Fritz, “Partial differential equations ”,1991. 



 

 

  روشهاي محاسبات عددي پیشرفته  عنوان درس به فارسی :

 Numerical Methods  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

  همنیاز :

    کمیلی عملی : آموزش ت

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  د.شونعددي آشنا می هايهاي الزم براي درك مفاهیم روشزمینهدر این درس دانشجویان با پیش

  

  هاي درس :سرفصل

 ت و تحلیل خطااي بر ریاضیامقدمه . 1

 هاي حل معادالت یک متغیرهروش . 2

 یابیمیان . 3

 گیري عدديگیري و انتگرالمشتق . 4

 حل معادالت دیفرانسیل معمولی با مقدار اولیه . 5

 هاي مستقیم حل دستگاه معادالت خطیروش . 6

 هاي تکراري حل دستگاه معادالت خطیروش . 7

 تئوري تقریب . 8

 تقریب مقادیر ویژه . 9

 حل دستگاه معادالت غیرخطی . 10

 ل معادالت دیفرانسیل معمولی با مقدار مرزيح . 11

 حل معادالت دیفرانسیل جزئی  . 12

  

 روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  30%  30%  30%  

  

  فهرست منابع:

1. Burden, R.L., Faires, J.D., Numerical Analysis, 9th ed., Cengage Learning, 2011. 
2. Chapra, S.C., Canale, R.P., Numerical Methods for Engineers, 6th ed., McGraw-Hill, 

2010. 
 
 

  



 

  

  فهرست مطالعات:

 .1375ویلیام اچ پرس، ترجمه منصور نیکخواه بهرامی، دستورالعمل محاسبات عددي، دانشگاه تهران،  . 1

  .1388، محاسبات عددي، رواق مهر، چیاناصغر کرایه . 2



 

 

  بیومکانیک  یمبان  عنوان درس به فارسی :

  Fandamentals of Biomechanics : انگلیسیعنوان درس به 

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            ی ملسفرع          ندارد            دارد

  

    اهداف کلی درس :

  آشنایی مقدماتی با مدلسازي سیستمهاي فیزیولوژیکی و مدلسازي آنها

  

      سرفصل درس :

  : نظري

 ساختمان و آناتومی سیستم عضالنی -1

 مبانی مکانیک عضله -2

 خواص مکانیکی بافتها -3

 بیومکانیک استخوان و غضروف -4

 بیومکانیک سلولی -5

 ل عصبی حرکت: رفلکس و کنترل موتورکنتر -6

 بیودینامیک: بیومکانیک راه رفتن -7

 بیومکانیک قلب و گردش خون -8

  يبیومکانیک سیستم تنفس -9

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  35%  40%  15%  

  

  فهرست منابع:

1. Fung Y.C., Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues (2nd ed), 
Springer, 1993. 

2. Freivalds, Biomechanics of the upper limb: Mechanics, Modelling and Musculoskeletal 

injuries, CRC Press, 2011. 

3. Ethier and Simmons, Introductory Biomechanics: from cell to organisms, Cambridge , 

2007. 



 

  

  فهرست مطالعات:

1- Thomas A. McMahon, Muscles, Reflexes, and locomotion, Princeton University press, 
1984.  

2- Nordin and Frankel, Basic Biomechanics of the Musculoskeletal systems, Lippincott 

Williams & Wilkins, 2001. 

3- James Haefner, Modeling Biological Systems: Principles and Applications, Springer, 
2005. 



 

 

  مکانیک بافت   عنوان درس به فارسی :

 Mechanics of Biological Tissues  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  بررسی مکانیک بافتهاي زنده و تحلیل خواص مکانیکی بافتها و قوانین ساختاري حاکم بر آنها

 

   سرفصل درس :

  مقدمه و کلیات . 1

 ..)اي و .هاي بدن ( االستین، کالژن، مواد زمینهاجزاي غیر ارگانیک بافت . 2

 ها)هاي بدن (سلولاجزاي ارگانیک بافت . 3

 هاي بدنخواص مکانیکی ریز ساختار بافت . 4

 ، لگامان، پوست و ...)ها ( دیواره شریان، غضروف، تاندونهاي نرم و خواص مکانیک آنبافت . 5

 ها ( استخوان، دندان و ...)هاي سخت و خواص مکانیکی آنبافت . 6

 انسان: هاي بدنهاي تحلیل مکانیک بافتتئوري . 7

 االستیسیته محدود، هایپراالستیسیته، پورواالستیسیته، دو فازي و ... -

 هاي بدن انسان به تفکیککارکرد و مکانیک بافت . 8

 سیستم عضالنی، استخوانی، سیستم قلب و عروق، پوست ، دندان و... . 9

10 . Remodeling در بافت 

 هاي بدن و پیريشناسی بافتتحلیل بیومکانیکی از آسیب . 11

  

  ابی :روش ارزی

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  35%  40%  15%  

 
  فهرست منابع:

1. Holzapfel G.A., Ogden R.W., Mechanics of Biological Tissue, Springer, 2006. 

2. Fung y.c., Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues (2nd ed), 
Springer, 1993. 

3. Humphrey J.D., Cardiovascular Solid Mechanics, Springer, 2002. 



 

  

4. S. Cowin, and S. Doty, Tissue Mechanics, Springer, 2007. 

 
 فهرست مطالعات:

1. Cowin S.C., Bone Mechanics Handbook (2nd ed), CRC Press, 2001. 

2. Aaberg E., Muscle Mechanics (2nd ed), Human Kinetics Publishers, 2005. 

3. Martin R.B. et al., Skeletal Tissue Mechanics, Springer, 1998. 

4. Nigg B.M., Herzog W.(eds), Biomechanics of Musculo-Skeletal System (2nd 
ed),John Wiley & Sons, 1999. 

5. Cowin S.C., Humphrey J.D., Cardiovascular Soft tissue Mechanics, Springer, 2002. 



 

 

   مکانیک رشد  عنوان درس به فارسی:

  Mechanics of Growth  عنوان درس به التین:

  3    تعداد واحد:

  ساعت 48    تعداد ساعت:

  اختیاري   نوع درس:

  واحد نظري 3    نوع واحد:

           پیشنیاز:

         همنیاز:

    آموزش تکمیلی عملی: 

 سمینار           آزمایشگاه            ه کارگا           سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       اهداف کلی درس:

  آشنائی با معادالت حاکم بر بافتهاي داراي رشد و مدل سازي آنها بر مبناي مکانیک محیطهاي پیوسته

  

  درس: سرفصل

 مقدمه: هر چیزي رشد می کند. . 1

 ریاضیات پایه: نمادها وتانسورها . 2

 شد: رشد قلبتغییرشکل هاي بزرگ و ر–سینماتیک  . 3

 سیستم هاي باز و بسته: ترمیم زخم -معادالت تعادل . 4

 معادالت ساختاري: رشد ماهیچه ها، رشد تومورها . 5

 MATLABروش المان محدود براي پدیده رشد: تئوري و کاربرد نرم افزار  -رشد حجمی . 6

 معادالت ساختاري: رشد استخوان ها . 7

 زخمها روش المان محدود براي پدیده رشد: رشد -رشد تراکمی . 8

  رشد حجمی: رشد قلب . 9

  

  روش ارزیابی:

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

  نمره 5  نمره 5
  نمره 5

  نمره 5
  

  

  فهرست منابع:

1. Taber l. biomechanics of growth, remodeling, and morphogenesis, appl mech rew 48, 
487-545,1995 

2. Ogden, Ray W., and Gerhard A. Holzapfel. Mechanics of biological tissue. Springer, 
2006. 

3. Kuhl e, menzel a, steinmann p. computational modeling of growth - a critical review, a 
Classification and two new consistent approaches, computational mechanics 32, 71-88, 
2003 

 
 



 

  

 فهرست مطالعات:

1. J. Bonet and R.D. Wood, Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis, 
Cambridge, 2008. 

2. Göktepe s, abilez oj, parker kk, kuhl e. a multiscale model for eccentric and concentric 
cardiac growth through sarcomerogenesis.j theor bio 265: 433-442, 2010 

3. Menzel a, kuhl e. frontiers in growth and remodeling. mech res comm 42,1-14, 2012 



 

 

  مکانیک سلولی  عنوان درس به فارسی:

  Cell Mechanics  عنوان درس به التین:

  3    تعداد واحد:

  ساعت 48    تعداد ساعت:

  اختیاري   نوع درس:

  واحد نظري 3    نوع واحد:

           پیشنیاز:

         همنیاز:

    آموزش تکمیلی عملی: 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       اهداف کلی درس:

  آشنائی با ساختار مکانیکی سلولی و پیام رسانی هاي فیزیکی در آن

  

  درس: سرفصل

 مروري بر سلول: بیوشیمی، زیست پلیمرها،زیست غشاءها -مقدمه بخش اول . 1

ت سلولی، نقش مکانیک سلولی در تنظیم زیست شناسی اسکلت سلولی: ترکیبات و ساختار اسکل - مقدمه بخش دوم . 2

 ساختار و عملکرد سلول، مشخصات ریشه اي سلول هاي بنیادي

روابط تنش و کرنش، تغییرشکل -کرنش، رفتار ماده-تنش، سینماتیک-مکانیک ساختاري: تعادل - مقدمه بخش سوم . 3

 داخل و خارج صفحه اي، انرژي و آنتروپی

 یست پلیمرها، کشش، خمش و کمانشانرژي: مکانیک ساختاري ز-زیست پلیمرها . 4

آنتروپی: مقدمه اي بر مکانیک آماري، پیاده روي تصادفی، مدل زنجیره اي گوسی، مدل فنري -زیست پلیمرها . 5

 آنتروپیک، مدل زنجیره اي با اتصال آزاد، مدل زنجیره اي کرمی شکل

شبکه زنجیره اي، اکتین، میوزین  مکانیک اسکلت سلولی: فیلوپودیا، مدل دسته فیبري، سلول هاي قرمز خون، مدل . 6

 و فیالمانهاي بینابینی، مدل هاي تنسگریتی

زیست غشاءها: تنفس پیپتی، مدل قطره مایع، قانون الپالس، الیه هاي دوبخشی چربی، حباب هاي صابون، غشاء  . 7

 سلولی، معادله الپالس، مکانیک زیست غشاء ها، کشش، برش و خمش

ی، انتقال سلولی، پیام رسانی درون سلولی، فاکتورهاي رونویسی، کانالهاي یونی، مکانوترنزکشن: پیام رسانی فیزیک . 8

هاي عصبی، مدل هاکسلی هادکین، پیام رسانی الکترومکانیکی، پیام رسانی الکتریکی، الکتروفیزیولوژي، سلول

گومو، تولید و اندازه تحریک انقباضی، سلولهاي ماهیچه اي اسکلتی و قلبی، تئوري لغزش فیالمانها، مدل فیتزهوگ نا

گیري نیروهاي سلولی، چسبندگی کانونی، سلول ها بر روي ورق هاي نازك چروکیده، ریزبینی نیروهاي کششی، 

  سلول ها بر بستري از میکروسوزن ها

  

  روش ارزیابی:

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  20%  
30%  

25%  
  

  



 

  

  فهرست منابع:

1. Mofrad, Mohammad RK, and Roger Kamm. Cytoskeletal mechanics. New York:: 
Cambridge University Press, 2006. 

2. Ethier, C. Ross, and Craig A. Simmons. Introductory biomechanics: from cells to 
organisms. Cambridge University Press, 2007. 

3. Boal, David, and David H. Boal. Mechanics of the Cell. Cambridge University Press, 
2012. 

 

 فهرست مطالعات:

1. Bray, Dennis. Cell movements: from molecules to motility. Garland Science, 2001. 
2. Wang, Yu-Li, and Dennis E. Discher, eds. Cell mechanics. Vol. 83. Academic Press, 

2007. 



 

 

  بیومکانیک راه رفتن   عنوان درس به فارسی :

 of LocomotionBiomechanics   عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

      پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اف کلی درس :اهد

  آشنایی با مدلهاي عضله و کنترل عصبی آنها و کاربرد آن در سیستمهاي حرکتی موجودات زنده

 

   سرفصل درس :

  عضالتی با نگرش کیفی -: انواع حرکت هاي عصبی  1فصل 

  مقدمه:

  ساز و کارهاي کلی انواع حرکت  1-1

 مدلهاي کیفی سیستمهاي کنترل سرعت  1-2

 کنترل بالستیک -

 حرکت هدایت شونده بکمک پسخوراند کنترل -

 کنترل تلفیقی از حرکت بالستیک و هدایت شونده -

 کنترل با پسخوراند داخلی -

 Assistance – Servoکنترل حرکت  -

 سلسله مراتب در کنترل حرکت -

  : مشخصات و خواص اجزاء و سیستم اسکلت حرکتی 2فصل 

  نمایش و تعیین هویت سیستمهاي ساده حرکتی  2-1

  ل کنترل در سیستمهاي ساده حرکتیمسائ  2-2

  : ماهیچه بعنوان عملگر 3فصل 

  مقدمه:

  معماري و ساختار عضله  3-1

  واحد حرکتی و فرمان پذیري آن در حرکت  3-2

 طبقه بندي واحدها و فیبرهاي حرکتی -

 نحوه تولید نیرو در عضله و نقش واحدهاي حرکتی -

 قانون عام بکارگیري طبیعی واحدهاي حرکتی -

 اي اصل اندازهاستثناه -

  مشخصات مکانیکی ماهیچه  3-3

 انقباض ناگهانی -

 طول -مشخصات نیرو  -



 

  

 سرعت -مشخصات نیرو  -

 مشخصات مشترك نیرو با سرعت وصول -

  مدلهاي کمی ماهیچه  3-4

 مقدمه  -

 Hat3مدل مکانیکی  -

 مدل مبتنی بر اصل اندازه -

 Hat3مدل  -

 Huxleyمدل  -

 Zahalakمکانیکی  –مدل الکتریکی  -

 خطیمدلهاي غیر -

  : کنترل عصبی راه رفتن در انسان 4فصل 

  مطالعه کلی کنترل حرکات منظم و تکراري در انسان  4-1

 )Gaitانواع گیت ( -

  تنظیم کننده سختی و طول عضالت  4-2

  با نمایی کمی و کیفی فیدبکهاي نخاعی  4-3

  نقش نخاع در طراحی و ایجاد حرکتهاي خود تحریک و تکرار شونده  4-4

  الکتریکی نخاع و اثرات ایجاد و کنترل حرکتی آن تحریک  4-5

  و کاربرد کنترل در حرکات منظم و نامنظم یابی انسان Gait: تجزیه و تحلیل  5فصل 

  تجزیه و تحلیل راه رفتن  5-1

 متغییرهاي زمانی و مکانی در راه رفتن -

  حرکت اندامهاي باالیی  5-2

  مسیرهاي حرکت مرکز ثقل هنگام راه رفتن  5-3

  معادال الگرانژو سیستماتیک رو بجلو و معکوس حرکت بدن  5-4

  اسکلتی در مقایسه بزرگ-تجزیه و تحلیل دینامیک سیستمهاي ماهیچه اي  5-5

  تجزیه و تحلیل دینامیک و سیستماتیک برخاستن و راه رفتن  5-6

  )F.E.Sعضالتی ( –: کنترل خارجی سیستم عصبی  6فصل 

  مقدمه:

  نقباضفرآیند تحریک و ا  6-1

  سیگنال الکترومایوگرام و انقباض  6-2

  نیرو با مدل تحریک نیرو از عضله –مقایسه مدل الکترومایوگرام   6-3

  پیش بینی نیرو در حالت خستگی عضالنی  6-4

  عضالنی –مقایسه مدل هاي تحریک از سطح و درون   6-5

  لم و پاراپلزیک : آنالیز بیومکانیک عمل برخاستن از روي صندلی در افراد سا 7فصل 

  طرح مسئله

  مدل مکانیکی عمل برخاستن از روي صندلی افراد سالم و پاراپلزیک  7-1

  تغییرات فضایی مرکز ثقل بدن  7-2

  شبیه سازي حرکت ارادي یک فرد پاراپلزیک  7-3

  : کنترل حلقه بسته ساختار اسکلتی بدن جهت برخاستن از روي صندلی  8فصل 

  مقدمه:

  ت مطلوب تولید حرکا  8-1



 

 

  پایداري و کنترل سیستم حلقه باز  8-2

  PDکنترل کننده هاي گشتاور مفاصل محاسبه شده و   8-3

  کنترل کننده با کمک تحریک عملکردي ماهیچه ها  8-4

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  35%  40%  15%  

  

  فهرست منابع:

1. Thomas A. McMahon, Muscles, Reflexes, and locomotion, Princeton University press, 
1984.  

2. Barbara Tyldesley: Junel. Grieve, Muscles, Nerves and movement in Human Occupation, 
Wiley-Blackwell, 2012.  

3. Lawrence Starte, Neurological Control Systems: Studies in Bioengineering, Springer, 
1968. 

4. A. Taylor and A. Prochazka, Muscle Receptors in  Movement Control, Palgrave 
Macmillan, 1981  

 
 فهرست مطالعات:

1. Reza Shadmehr, The computational Neurobiology of Reaching and Pointing, MIT press, 
2005. 

2. Vemon B. Brooks, The neural Basis of Motor Control, Oxford University Press, 1986  
3. Masao Ito,The Cerebellum and neural Control, Ravan Press, 1984. 



 

  

  جریان دو فازي در سیستمهاي زیستی ن درس به فارسی :عنوا

 Two-phase Flow in Biological Systems  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد           دارد

  

  اهداف کلی درس :

  بررسی مکانیک بافتهاي زنده و تحلیل خواص مکانیکی بافتها و قوانین ساختاري حاکم بر آنها

 

   سرفصل درس :

  مقدمه و کلیات . 12

 اي و ...)ن، مواد زمینههاي بدن ( االستین، کالژاجزاي غیر ارگانیک بافت . 13

 ها)هاي بدن (سلولاجزاي ارگانیک بافت . 14

 هاي بدنخواص مکانیکی ریز ساختار بافت . 15

 ، لگامان، پوست و ...)ها ( دیواره شریان، غضروف، تاندونهاي نرم و خواص مکانیک آنبافت . 16

 ها ( استخوان، دندان و ...)هاي سخت و خواص مکانیکی آنبافت . 17

 هاي بدن انسان:مکانیک بافت هاي تحلیلتئوري . 18

 االستیسیته محدود، هایپراالستیسیته، پورواالستیسیته، دو فازي و ... -

 هاي بدن انسان به تفکیککارکرد و مکانیک بافت . 19

 سیستم عضالنی، استخوانی، سیستم قلب و عروق، پوست ، دندان و... . 20

21 . Remodeling در بافت 

 بدن و پیريهاي شناسی بافتتحلیل بیومکانیکی از آسیب . 22

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  35%  40%  15%  

 
  فهرست منابع:

  

  

  



 

 

  جرم در سیستمهاي زیستیحرارت و انتقال    عنوان درس به فارسی :

 Heat and Mass Transfer in Biological Systems  : انگلیسیعنوان درس به 

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    د ساعت :تعدا

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            ی ملسفرع           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  در موجودات زنده و مدلسازي آنهاآشنایی با سیستمهاي انتقال جرم 

 

  اهداف رفتاري :

 
  

   سرفصل درس :

 سیستم حرارتی بدن، تولید و اتالف حرارت در سیتمهاي حیاتی .1

 مدلهاي ریاضی انتقال حرارت درونی در بدن انسان (پوست و رگها) .2

 انتقال جرم از طریق نفوذ: .3

غشاهاي ماکروسکوپیک، تبادل یونی در غشاها، غشاهاي غیرایده آل، غلظت، سرعت، جریان، قانون فیک، تعادل جرم، انتقال جرم در 

  خواص غشاهاي طبیعی

 انقال جرم از طریق همرفت: .4

ضریب انتقال جرم همرفت، مدلسازي فرآیند همودیالیز، اولترافیلتراسیون، مدلسازي تبادل گاز در خون، مدلسازي انواع اکســیژناتور، 

  اکسیژن رسانی بافتها

 جرم در سیستمهاي حیاتی:کاربرد انتقال  .5

سیستمهاي انتقال فیزیولوژیکی (سلول، مویرگها)، کارکردهاي انتقال در سیستمهاي بدن (سیستم تنفس، سیســتم قلــب و عــروق،  

 سیستم گوارش، کبد و کلیه)

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

  نمره 3  نمره 8  نمره 7  نمره 2

  

  منابع: فهرست

1. Incropera, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons Inc, 2005. 
2. Ashim K. Datta, Biological and Bioenvironmental Heat and Mass Transfer, Marcel Dekker Inc., 

2002. 

 

  فهرست مطالعات:



 

  

1. Jaim Benitez, Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations, John 
Wiley and Sons, 2009. 

2. S. Kandikar, S. Garimellam D. Li, S. Colin and M. King, Heat Transfer and Fluid Flow in 
Minichannels and Microchanells, Elsevier Ltd., 2014. 



 

 

  مکانیک سیاالت در سیستمهاي بیولوژیکی   عنوان درس به فارسی :

 Biofluid Mechanics  : انگلیسیدرس به  عنوان

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

       نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  مکانیک سیاالت و فیزیولوژي آناتومی    پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            ی ملسفرع           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  کاربرد مکانیک سیاالت در موجودات زنده

 

  اهداف رفتاري :

 
  

   سرفصل درس :

 مروري بر مکانیک سیاالت .1

 جریان خون در قلب و عروق .2

 رئولوژي خون .3

 طع متغیرمدلهاي جریانات زیستی: جریان پوازي، جریان پالسی، جریان در لوله اي با سطح مق .4

 سیاالت غیر نیوتنی و مدلهاي ساختاري آنها .5

 جریان خون در مویرگها .6

 جریان سیال در کلیه ها .7

 مکانیک یساالت و دریچه قلب .8

 نگرشی مهندسی به عملکرد سیستمهاي گردش خون، .9

 بیومکانیک تنفس  .10

ی، کلیــه مصــنوعی و بررســی مکانیــک ســیاالت در انــدامهاي مصــنوعی و لــوازم ارتوپــدي ماننــد سیســتمهاي قلــب مصــنوع  .11
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معادالت مکانیک رشد ترك خستگی، مکانیزم تأخیر، کــار  خستگی، هاي خستگی ( میکرومکانیزممکانیک رشد ترك . 11

 هاي خستگی، الگوهاي رشد ترك خستگی)مجازي، پایداري ترك

 هامواد االستوپالستیک و کامپوزیت-هاي خستگی در مواد االستیک خطیترك . 12

 هاهاي نرم و سخت بدن انسان، ویسکواالستیسته بافتساختار بافت . 13

 ماهیچه، غضروف، تاندون و لیگامان و..)  قلب، استخوان، خزش در بافت نرم و سخت (پوست، دیواره شریان، . 14

15 . Remodeling در بافت نرم و رابطه آن با خواص مکانیکی 

 ، شکست خستگی در استخوان)S-Nخوان (منحنی رفتار خستگی است . 16



 

  

 رفتار خزش استخوان در رابطه آن با خستگی . 17

 مدل استخوانی استیونال به عنوان ماده کامپوزیت . 18

 چفرمگی استخوان . 19

 رشد کنترل شده ترك در استخوان  . 20

 در مکانیک شکست و خستگی استخوان Remodelingتأثیر  . 21

 مدلسازي شکست خستگی در استخوان . 22

  

  ابی :روش ارزی

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

  نمره 3  نره 8  نمره 7  نمره 2

  

  فهرست منابع:

1. Anderson T.L., Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications (31D ED), CRC press, 
2004. 

2. Betten J., Creep Mechanics (2nd ed) , Springer, 2005. 

3. Bolotin v.v., Mechanics of Fatigue, CRC Press, 1999. 

4. Burr D.B., Milgrom C., Musculoskeletal Fatigue and Stress Fractures, CRC Press, 2001. 

5. Martin R.B et al., Skeletal Tissue Mechanics, Springer, 2015. 

 
 فهرست مطالعات:

1. Fung Y.C., Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues (2nd ed), Springer, 
1993.. 

2. Cowin S.C., Bone Mechanics Handbook (2nd ed), CRC Press, 2001. 



 

 

  ویسکواالستیسیته و رنولوژي مواد حیاتی   عنوان درس به فارسی :

 Viscoelasticity and Biorheology  : انگلیسیعنوان درس به 

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     وع درس :ن

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            ی ملسفرع           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  در موجودات زنده و قوانین ساختاري حاکم کاربرد آنرئولوژي و آشنایی با رفتار ویسکواالستیک و

 

  اهداف رفتاري :

 
  

   سرفصل درس :

،  Sisko، مــدلهایی نظیــر  relaxationآشنایی با سیاالت غیرنیوتنی و مواد ویسکواالستیک، تعریف مفاهیمی چــون خــزش،  .14

Casson  ،Bingham  ،Power Law  و سیاالتShear thinning 

 (UCM)مدل ماکسول  معادله حالت و برآورد آن براي .15

ویسکواالستیسیته خطی، مــدلهاي پایــه اي و تــاثیرات زمــانی، مشــابه هــاي مکــانیکی رفتــار، ویسکواالســتیک، انــدازه گیــري  .16

 ویسکواالستیک خطی

ویسکواالستیسیته غیرخطی: معرفی موارد مختلف، تعریف و اندازه گیري نیروهاي میسکواالستیک، مثالهــایی از اولــین تفاضــل  .17

 يتنش عمود

18. Extensional Flow and Extensional Viscosity  موارد مشاهده، اهمیت این جریان، نســبت ،Trouton  مثالهــایی از

Viscosit curves  ،Extensional  موارد موجود در گردش خون 

 بیولورژي مواد متفاوت، بررسی رئولوژي خون، بافتها و ماهیچه ها. .19

 بر جریان خون در شریانها، سیاهرگها، ریه، شریانهاي کرونري، عضالتتآثیر ویسکواالستیسیته و غیر خطی بودن  .20

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

  نمره3  نمره8  نمره 7  نمره 2

  

  فهرست منابع:

3. S. Blair,  ّIntroduction to Biorheology, Elsevier, 1974. 

4. H. Barnes, A Hand book of Elementary Rhology, INNFM, 2000. 
5. Holzapfel and Ogden (eds.), Mechanics of Biological Tissues, Springer, 2006. 
6. Fung Y.C. Biomechanics, Mechanical Properties of living tissues, and Circulation, Springer, 1981. 

 



 

  

  فهرست مطالعات:

1- C.W. Macosko, Rheology, Principles, Measurements and Applications, VCH Publishers, 
1994. 

2- Lemaitre (ed.), The Handbook of Materials Behavior Models, Academic Press, 2001. 



 

 

  هاي بیولوژیکیسازي سیستممباحث پیشرفته در مدل   عنوان درس به فارسی :

 Advanced methods in Modelling of Biological Systems  : انگلیسیعنوان درس به 

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            ی ملسفرع          ندارد            دارد

  

  ی درس :اهداف کل

  آشنایی با روشهاي پیشرفته مدلسازي سیستمهاي بیولوژیکی و کاربرد آنها در مدلسازي سرطان 

 

  اهداف رفتاري :

 
  

   سرفصل درس :

  چند خروجی، متغییر با زمان و ...) -هاي بیولوژیکی (غیر خطی، چند وروديمقدمه: خصوصیات سیستم . 1

  سازي به روش فضاي حالت مدل . 2

 Recursiveهاي  روش -

 فیلتر کالمن -

 روش هاي زیر فضا -

 ”Finite State Machine“ سازي به روش مدل . 3

 سیستم هاي هایبرید -

 سیستم هاي وقایع گسسته -

 سیستم هاي صف -

 شبکه هاي پتري -

 اُتوماتاي سلولی  . 4

  هاي عصبیسازي با استفاده از شبکهمدل . 5

 ”Feed Forward“هاي عصبی جلوسو شبکه -

 ”Recurrent“ هاي عصبی بازگشتی شبکه -

 سازي با استفاده از منطق فازي مدل . 6

 هاي فازيمدل -

 هاي نوروفازيمدل -

 سازي فازي رشد سلولمدل -

  هاي تصادفیسازي سیستممدل . 7

 ”Random Walk“سازي مدل -



 

  

 ”Markov Chain“زنجیره مارکف  -

  ”Wavelet“سازي با استفاده از ویولت مدل . 8

9 . Ù� � �  شوب گونه و فرکتال �

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ابی مستمرارزشی

  نمره 6  نمره 5  نمره 5  نمره 4

 
 
 

  فهرست منابع:

1. L. Ljung and T. Glad, Modeling of Dynamic Systems, Prentice Hall, 1994. 
2. V. Cristini, J. Lowengrub, Multiscale Modelling of Cancer, Cambridge University Press, 

2010. 
3. L. Ljung, Model Validation and Model Error Modeling, Linkping Univ., 1999. 

 

  

 فهرست مطالعات:

1. J. Haefner, Modeling Biological Systems: Principles and Applications, 2005. 
2. U. Forssell and L. Ljung, Closed- Loop Identification Revisited, Linkping Univ., 1998. 
3. M. Brown and C. Harris, Neuro-fuzzy Adaptive Modeling and Control, Prentice Hall, 

1994. 
 



 

 

  و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی مواد مرکب   عنوان درس به فارسی :

 Composite Materials for Biomedical Applications  : انگلیسیعنوان درس به 

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            ی ملسفرع            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  در پروتزها و اعضا مصنوعی آشنایی با  مکانیک مواد مرکب و کاربرد مواد مرکب 

 

  اهداف رفتاري :

 
  

   سرفصل درس :

 مواد مرکباي برمقدمه )1

 مواد مرکبتاریخچه ساخت  )2

 مواد مرکببندي دسته )3

 زمینه پلیمري مواد مرکب با )4

 زمینه فلزي  مواد مرکب با )5

 زمینه سرامیکی مواد مرکب با )6

 گرادیانی مواد مرکب )7

 در مهندسی پزشکی  مواد مرکبکاربرد )8

 ري زیستی مواد مرکبسازگا )9

 هدفمند تابعی و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی مواد )10

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

  نمره 3  نمره 8  نمره 7  نمره 2

  

  فهرست منابع:

1. K.K. Cha Wla, "Ceramic Matrix Composites", Chapman & Hall, (1993). 

2. Schwartz, "Composites Matrix Handbook", McGraw-Hill Book Company. (1983) 



 

  

3. Teoh Swee Hin, Engineering Materials for Biomedical Applications, World Scientific 

Publishing Co., (2004). 

  هاي دندانی،دکتر فتح ا...مضطرزاده،دکتر اصغر کاظم زاده، پژوهشگاه مواد و انرژي. سیمان . 4

 العات:فهرست مط

1. Lesile N. Philips, "Design with Advance Composites Materials", Springer Verlag, (1984). 

2. S. Suresh & A. Mortense & A. Needleman, "Metal Matrix Composites", Butterworth-

Heinemann, (1993). 

3. Kiyoshi Ichikawa, Functionally Graded Materials In The 21st Century A Workshop on 

Trends and Forecasts, Springer, (2001). 

 



 

 

  پزشکیبررسی آشوب و کاربردهاي آن در مهندسی   عنوان درس به فارسی :

 Chaos in Biological Systems  : انگلیسیعنوان درس به 

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  ينظر واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            ی ملسفرع           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  بررسی پدیده آشوب و کاربردهاي آن در تحلیل سیتمهاي بیولوژیکی

 

  اهداف رفتاري :

 
  

   سرفصل درس :

  هاي غیرخطی پویا سیستم . 1

  هاي پویاي غیرخطیاي بر سیستممقدمه -

 هاي پویاي غیرخطی وضعیت تعادل و ماندگار سیستم -

 ”Bifurcation“نوسانات غیرخطی  -

  گونهریاضیات رفتارهاي آشوب . 2

  اي بر آشوبمقدمه -

 گونه دو بعدي و آشوب نگاشت یک بعدي، -

 ها به معادالت دیفرانسیلارتباط نگاشت -

 جذب و انواع آنبستر  -

 گذار در آشوبنماي لیاپانوف و حالت -

  هندسۀ فراکتال و آشوب . 3

  هاي حدي و هندسه فراکتالمجموعه -

 سازي و تبدیالت فراکتالفشرده -

 فراکتال و مسئله بعد -

 ولبروت  مجموعه هاي ژولیاومند -

  رویکرد پردازش آشوب . 4

  هاي بیولوژیکی استفاده از آشوب در پردازش سیگنال -

 ینگآشوب و کد -

 گونههاي عصبی آشوبشبکه -

 آنتروپی و آشوب اطالعات، -



 

  

  رویکرد مدلسازي و کنترل آشوب . 5

  هاي فیزیکیاستفاده از آشوب در مدلسازي سیستم -

 هاي زیستیها و سیستمآشوب و مدلسازي سیگنال -

 گونه هاي کنترل آشوبسیستم -

 هاي میدان فرکانس براي کنترل آشوبروش -

 متغیر و ایمپالس آشوب کنترل خودسازمانده ساختار -

  رویکرد شناختی آشوب . 6

  چیستی و طبیعت آشوب -

 آشوب و رفتار آدمی -

 آشوب و علوم تجربی، اجتماعی و اقتصادي -

 کامپیوتر، فیزیک کوانتوم و آشوبسیبرنتیک، -

 نقش آشوب در هوشمندي، آگاهی و شناخت -

  رویکرد کاربرد آشوب در مهندسی پزشکی . 7

  جریان خون و کنترل فشار خون استفاده از آشوب در عملکرد قلب، -

 عضالنی -هاي عصبیآشوب در رفتار عضله در سیستم -

 پاسخ آشوب گونه یک نرون بیولوژیک -

 آشوب و سیستم اعصاب مرکزي -

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

  نمره 3  نمره 8  نمره 7  نمره 2

 
 
 

  فهرست منابع:

1. Jan Walleczeck (ed.), Self-Organized Biological Dynamics and Nonlinear Control, 
Cambridge University Press, 2000. 

2. H. Degn, A. V. Holden, L.F. Olsen (eds.), Chaos in Biological Systems, Springer, 1987. 
3. J.J. Slotine, Applied Nonlinear Control, Prentice Hall Press, 1991. 

4. E. Ott, Chaos in Dynamical Systems, Cambridge University Press, 1997. 

  

 فهرست مطالعات:

1. M. F. Barnsley, Fractals Everywhere, Academic Press, 2000. 
2. G. Chen, Controlling Chaos and Bifurcations in Engineering Systems, CRC Press, 2005. 
3. F.C. Hoppenstadt, Analysis and Simulation of Chaotic Systems, Spring-Verlag Press, 

1993. 

  



 

 

  حسگرهاي زیستی (بیوسنسورها)   درس به فارسی :عنوان 

 Biosensors  : انگلیسیعنوان درس به 

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            ی ملسفرع           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  آشنایی با انواع سیستتمهاي اندازه گیري در موجودات زنده و مدلسازي ریاضی آنها

 

  اهداف رفتاري :

 
  

   سرفصل درس :

 تاریخچه: سنسورها، بیوسنسورها، نانوبیوسنسورها . 1

 (ساختار، اجزاء، تقسیم بندي)اصول اولیه بیوسنسورها، نانوبیوسنسورها  . 2

 ها، ایمنی، شیمیائی و ...)ها، میکرو ارگانیزمهاي زیستی (آنزیمدریافت کننده . 3

 انتخاب مبدل . 4

 ها بر اساس روش جذب و تبدیلانواع روش . 5

 هاي فیزیکی (الکتروشیمیائی، پتانسیومتري، آمپرمتري، گرمائی، پینروالکتریک و فتومتریک)روش . 6

 واکنش تغییر حالت و ماهیت، جفت شدن)هاي شیمیائی (روش . 7

 (EW , SPR) هاي اپتیکی روش . 8

 هاي زیستی بر اساس روش کار(به تله انداختن فیزیکی، پیوند عرضی و ...)  تثبیت دریافت کننده . 9

 گیري در حد نانوروش هاي اندازه . 10

 هاي فوقمقایسه روش . 11

 ري، عالمت گذاري و ...)کاربردها (تشخیص پزشکی، صنایع غذایی، محیط زیست، تصویربردا . 12

 هاي اخیر در زمینه نانوبیوسنسورهاپیشرفت . 13

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

  نمره 3  نمره 8  نمره 7  نمره 2 

 
 فهرست منابع:



 

  

3. Brain R. Eggins, Biosensors: An Introduction, John Wiley & Sons, Inc., 2006. 
4. ًBaronas, F. Ivanauskas and J. Kulys, Mathematical Modelling of Biosensors,  Springer 

2010. 
5. Eggins, Brain R. Chemical Sensors and Biosensors, John Wiley & Sons, Inc., 2003. 
6. Frances S. Ligler, Optical Biosensor Present & Future, 2002, Elsevier. 

 

  فهرست مطالعات:

1. Gilbert Biosde, Alan Harmer, Chemical & Biochemical Sensing with Optical Fibers & 
Waveguide, 1996,Artech House Inc. 

2. Kirk Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, Vol.21, 817, Vol.4, 210, 1992 & 
References. 

3. Loic, J. Blum. Pierre R. Coult, Biosensor Principle & Applications, 1991, Dekker Inc. 
4. Henry Baltes, Sensors: A Comprehensive Survey, John Wiley & Sons, Inc., 2003. 
5. Sensors in Medicine & Health Care, Wiley-VCH, 2004. 
6. Ulman's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. 7,325-440, 2003. 
7. Robert W. Cttral, Chemical Sensor, 1997, Oxford University Press. 
 

 



 

 

  مواد نانو و کاربردهاي زیستی آنها عنوان درس به فارسی :

 Mechanics of Biological Tissues  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  بررسی مکانیک بافتهاي زنده و تحلیل خواص مکانیکی بافتها و قوانین ساختاري حاکم بر آنها

 

   سرفصل درس :

  مقدمه و کلیات . 53

 اي و ...)هاي بدن ( االستین، کالژن، مواد زمینهاجزاي غیر ارگانیک بافت . 54

 ها)هاي بدن (سلولاجزاي ارگانیک بافت . 55

 هاي بدنخواص مکانیکی ریز ساختار بافت . 56

 ، لگامان، پوست و ...)ها ( دیواره شریان، غضروف، تاندونهاي نرم و خواص مکانیک آنبافت . 57

 ها ( استخوان، دندان و ...)آن هاي سخت و خواص مکانیکیبافت . 58

 هاي بدن انسان:هاي تحلیل مکانیک بافتتئوري . 59

 االستیسیته محدود، هایپراالستیسیته، پورواالستیسیته، دو فازي و ... -

 هاي بدن انسان به تفکیککارکرد و مکانیک بافت . 60

 سیستم عضالنی، استخوانی، سیستم قلب و عروق، پوست ، دندان و... . 61

62 . Remodeling بافت در 

 هاي بدن و پیريشناسی بافتتحلیل بیومکانیکی از آسیب . 63

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  35%  40%  15%  

 
  فهرست منابع:

  



 

  

  بیومکانیک اسکلتی عضالنی عنوان درس به فارسی :

 Musculo-Skeletal Biomechanics: عنوان درس به انگلیسی

  3    واحد :تعداد 

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 
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  ها و قوانین ساختاري حاکم بر آنهابررسی مکانیک بافتهاي زنده و تحلیل خواص مکانیکی بافت

 

   سرفصل درس :

  مقدمه و کلیات . 69

 اي و ...)هاي بدن ( االستین، کالژن، مواد زمینهاجزاي غیر ارگانیک بافت . 70

 ها)هاي بدن (سلولاجزاي ارگانیک بافت . 71

 هاي بدنخواص مکانیکی ریز ساختار بافت . 72

 ، لگامان، پوست و ...)روف، تاندونها ( دیواره شریان، غضهاي نرم و خواص مکانیک آنبافت . 73

 ها ( استخوان، دندان و ...)هاي سخت و خواص مکانیکی آنبافت . 74

 هاي بدن انسان:هاي تحلیل مکانیک بافتتئوري . 75

 االستیسیته محدود، هایپراالستیسیته، پورواالستیسیته، دو فازي و ... -

 هاي بدن انسان به تفکیککارکرد و مکانیک بافت . 76

 ، استخوانی، سیستم قلب و عروق، پوست ، دندان و...سیستم عضالنی . 77

78 . Remodeling در بافت 

 هاي بدن و پیريشناسی بافتتحلیل بیومکانیکی از آسیب . 79

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  35%  40%  15%  

 
  فهرست منابع:

  



 

  

  تمبانی عصبی عضالنی حرک عنوان درس به فارسی :

 Mechanics of Biological Tissues  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           زمایشگاه آ           کارگاه            سفرعلمی           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  بررسی مکانیک بافتهاي زنده و تحلیل خواص مکانیکی بافتها و قوانین ساختاري حاکم بر آنها

 

   سرفصل درس :

  مقدمه و کلیات . 80

 اي و ...)هاي بدن ( االستین، کالژن، مواد زمینهاجزاي غیر ارگانیک بافت . 81

 ها)سلولهاي بدن (اجزاي ارگانیک بافت . 82

 هاي بدنخواص مکانیکی ریز ساختار بافت . 83

 ، لگامان، پوست و ...)ها ( دیواره شریان، غضروف، تاندونهاي نرم و خواص مکانیک آنبافت . 84

 ها ( استخوان، دندان و ...)هاي سخت و خواص مکانیکی آنبافت . 85

 هاي بدن انسان:هاي تحلیل مکانیک بافتتئوري . 86

 الستیسیته، پورواالستیسیته، دو فازي و ...االستیسیته محدود، هایپرا -

 هاي بدن انسان به تفکیککارکرد و مکانیک بافت . 87

 سیستم عضالنی، استخوانی، سیستم قلب و عروق، پوست ، دندان و... . 88

89 . Remodeling در بافت 

 هاي بدن و پیريشناسی بافتتحلیل بیومکانیکی از آسیب . 90

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  زمون هاي نهائیآ  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  35%  40%  15%  

 
  فهرست منابع:

  



 

 

  توانبخشی رباتیک عنوان درس به فارسی :

 Mechanics of Biological Tissues  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    تکمیلی عملی :  آموزش

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  بررسی مکانیک بافتهاي زنده و تحلیل خواص مکانیکی بافتها و قوانین ساختاري حاکم بر آنها

 

   سرفصل درس :

  مقدمه و کلیات . 91

 اي و ...)هاي بدن ( االستین، کالژن، مواد زمینهر ارگانیک بافتاجزاي غی . 92

 ها)هاي بدن (سلولاجزاي ارگانیک بافت . 93

 هاي بدنخواص مکانیکی ریز ساختار بافت . 94

 ، لگامان، پوست و ...)ها ( دیواره شریان، غضروف، تاندونهاي نرم و خواص مکانیک آنبافت . 95

 استخوان، دندان و ...) ها (هاي سخت و خواص مکانیکی آنبافت . 96

 هاي بدن انسان:هاي تحلیل مکانیک بافتتئوري . 97

 االستیسیته محدود، هایپراالستیسیته، پورواالستیسیته، دو فازي و ... -

 هاي بدن انسان به تفکیککارکرد و مکانیک بافت . 98

 سیستم عضالنی، استخوانی، سیستم قلب و عروق، پوست ، دندان و... . 99

100 . Remodeling در بافت 

 هاي بدن و پیريشناسی بافتلیل بیومکانیکی از آسیبتح . 101

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  35%  40%  15%  

 
  فهرست منابع:

  



 

  

  مهندسی توانبخشی حرکتی عنوان درس به فارسی :

 Mechanics of Biological Tissues  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  ه و تحلیل خواص مکانیکی بافتها و قوانین ساختاري حاکم بر آنهابررسی مکانیک بافتهاي زند

 

   سرفصل درس :

  مقدمه و کلیات . 102

 اي و ...)هاي بدن ( االستین، کالژن، مواد زمینهاجزاي غیر ارگانیک بافت . 103

 ها)هاي بدن (سلولاجزاي ارگانیک بافت . 104

 هاي بدنخواص مکانیکی ریز ساختار بافت . 105

 ، لگامان، پوست و ...)ها ( دیواره شریان، غضروف، تاندونیک آنهاي نرم و خواص مکانبافت . 106

 ها ( استخوان، دندان و ...)هاي سخت و خواص مکانیکی آنبافت . 107

 هاي بدن انسان:هاي تحلیل مکانیک بافتتئوري . 108

 االستیسیته محدود، هایپراالستیسیته، پورواالستیسیته، دو فازي و ... -

 انسان به تفکیکهاي بدن کارکرد و مکانیک بافت . 109

 سیستم عضالنی، استخوانی، سیستم قلب و عروق، پوست ، دندان و... . 110

111 . Remodeling در بافت 

 هاي بدن و پیريشناسی بافتتحلیل بیومکانیکی از آسیب . 112

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  35%  40%  15%  

 
  فهرست منابع:

  



 

 

  عضالنی و روشهاي توانبخشی –ضایعات عصبی  رسی :عنوان درس به فا

 Mechanics of Biological Tissues  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  بررسی مکانیک بافتهاي زنده و تحلیل خواص مکانیکی بافتها و قوانین ساختاري حاکم بر آنها

 

   سرفصل درس :

  مقدمه و کلیات . 113

 اي و ...)مینههاي بدن ( االستین، کالژن، مواد زاجزاي غیر ارگانیک بافت . 114

 ها)هاي بدن (سلولاجزاي ارگانیک بافت . 115

 هاي بدنخواص مکانیکی ریز ساختار بافت . 116

 ، لگامان، پوست و ...)ها ( دیواره شریان، غضروف، تاندونهاي نرم و خواص مکانیک آنبافت . 117

 ها ( استخوان، دندان و ...)هاي سخت و خواص مکانیکی آنبافت . 118

 هاي بدن انسان:افتهاي تحلیل مکانیک بتئوري . 119

 االستیسیته محدود، هایپراالستیسیته، پورواالستیسیته، دو فازي و ... -

 هاي بدن انسان به تفکیککارکرد و مکانیک بافت . 120

 سیستم عضالنی، استخوانی، سیستم قلب و عروق، پوست ، دندان و... . 121

122 . Remodeling در بافت 

 يهاي بدن و پیرشناسی بافتتحلیل بیومکانیکی از آسیب . 123

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  35%  40%  15%  

 
  فهرست منابع:

  



 

  

  بیومکانیک -مباحث منتخب در مهندسی پزشکی عنوان درس به فارسی :



 

 

  مکانیک محیطهاي پیوسته   عنوان درس به فارسی :

  Continuum Mechanics  عنوان درس به انگلیسی :

  3   : تعداد واحد

  ساعت 48   تعداد ساعت :

  تخصصی   نوع درس :

  واحد نظري 3   نوع واحد :

     پیشنیاز :

      همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

 یک محیطهاي پیوسته با تاکید بر محیطهاي جامد االستیکبیان اصول حاکم بر مکان

 

  هاي درس :سرفصل

 آشنایی با کمیتهاي تانسوري و جبر و حسابان آنها  -

  قاعده نگارش و قرارداد جمع روي اندیس تکراري -

  معرفی مبنا و بیان بردارها و عملیات برداري با استفاده از این مبنا -

  خواص آنها و تانسورهاي خاصمعرفی تانسورهاي مرتبه دو ،  -

  قاعده انتقال کمیتهاي تانسوري بین دستگاههاي متعامد -

 مقادیر اصلی و بردارهاي اصلی تانسورهاي مرتبه دو -

 بررسی محیط پیوسته از دیدگاه هندسی -

  معرفی تانسور گرادیان تغییر شکل و گرادیان تغییر مکان -

  بین آنها تغییر طول پاره خطهاي مادي و تغییر زاویه -

  تغییر مساحت سطوح مادي -

  تغییر حجم اجزاي مادي -

  معرفی تانسور کرنش الگرانژي، تانسور کرنش اویلري، و تانسور کرنش بینهایت کوچک -

  توصیف الگرانژي و اویلري -

  مشتق مادي کمیتهاي تانسوري -

  معرفی تانسور گرادیان سرعت، و تانسورهاي نرخ تغییر شکل و تانسور گردش -

 نرخ تغییر طول، زاویه، سطح و حجم اجزاي مادي -

 قوانین تعادلی محیطهاي پیوسته -

 نیروهاي سطحی و حجمی، معرفی تانسورهاي تنش کوشی، اول و دوم پیوال -

  بقاي اندازه حرکت خطی و معادالت حرکت در محیط پیوسته -

  بقاي اندازه حرکت زاویه اي و تقارن تانسور تنش کوشی -

  ي و قانون اول ترمودینامیکبقاي انرژ -

  نامساوري آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک -

 بقاي جرم و معادله پیوستگی -

 معادالت ساختاري جامد االستیک (خطی، غیر خطی، همسانگرد، ناهمسانگرد) -



 

  

  ویژگی هاي جامد االستیک -

  جامد االستیک خطی و تانسور االستیسیته -

  فتار ماده : ماده مونوکلینیک، اورتوتروپیک، همسانگرد عرضیتقارن انعکاسی و دورانی در ر -

  ماده همسانگرد و قانون هوك تعمیم یافته -

  جامد االستیک همسانگرد غیر خطی تراکم پذیر و تراکم ناپذیر -

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

15%  40%  
45%  

-  
  

  

  فهرست منابع:

1. Introduction to Continuum Mechanics, M. Lai , E. Krempl, D. Ruben., 4th ed.  2010. 
2. An Introduction to Continuum Mechanics with Applications, J.N. Reddy, 2008 
3. Continuum Mechanics for Engineers, G.T. Mase, G.E. Mase, 2nd ed., 1999 

  

 فهرست مطالعات:

1. Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium, L.E. Malvern, 1969  
2. Mechanics of Continua, C. Eringen, 2nd ed., 1980 

 
  



 

 

  بهینه سازي   عنوان درس به فارسی :

  Optimization عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري  واحد 3    نوع واحد : 

  هاي محاسبات عددي و برنامه نویسی کامپیوتر آشنایی با روش پیش نیازموضوعی:

        نیاز :هم

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       اهداف کلی درس :

و تفاوت آن بــا رویکــرد ســنتی  (Optimum Design)پس از آشنایی با مفهوم طراحی بهینه  در این درس دانشجویان

هــاي آموزند. در ادامه درس، روشهاي مکانیکی را بر مبناي مفهوم طراحی بهینه میبهینه سازي، اصول مدلسازي سیستم

هــاي تکــاملی دانشجویان با الگوریتمشود. سپس تحلیلی و عددي یافتن پاسخ بهینه مسایل طراحی بهینه آموزش داده می

هــاي حــل شــوند. در پایــان نیــز روشها در حل مسایل پیچیده و پرمتغیر مهندسی آشنا مــیملهم از طبیعت و کاربرد آن

گیرد.بــا گذرانــدن ایــن مسایل چندهدفه و شیوه تفسیر نتایج بدست آمده از حل مسایل طراحی بهینه مورد بحث قرار می

در خواهند بود مسایل مهندسی را بطور صحیح مدلســازي نمــوده و روش مناســب را بــراي حــل ایــن درس دانشجویان قا

  مسایل انتخاب نمایند و نتایج بدست آمده را از دیدگاه مهندسی تفسیر نمایند.

 

      هاي درس :سرفصل

 نظري :

 معرفی مفهوم طراحی بهینه و جایگاه آن در فرآیند طراحی سیستم هاي مکانیکی -1

 مدلسازي مسایل مهندسی بر پایه مفهوم طراحی بهینه -2

  (post-optimality)) و مباحث پسا بهینگی dualityمروري بر جبر ماتریسی، مفهوم همزادي ( -3

 در مسایل نامقید و مقید Kuhn-Tuckerبهینه سازي با استفاده از ضرایب الگرانژ، شرایط بهینگی  روش تحلیلی -4

  روش هاي عددي نامقید -5

 روش هاي عددي تک متغیره 

 روش هاي عددي چند متغیره نامقید با استفاده از گرادیان تابع 

 هاي نیوتنی و شبه نیوتنی)روش هاي عددي چند متغیره نامقید با استفاده از گرادیان و هسین تابع (روش 

  روش هاي عددي چند متغیره نامقید مبتنی بر الگویابی 

  روش سیمپلکس(Nelder-Mead) 

  روش هاي عددي مقید -6

 روش هاي تابع جریمه داخلی وخارجی 

  روشComplex  

  معرفی روش هاي احتماالتی -7

 روش بازپخت شبیه سازي شده 

  معرفی روش هاي تکاملی-8

 الگوریتم هاي ژنتیک و الگوریتم هاي ژنتیک ترکیبی 



 

  

 تکامل تفاضلی روش 

  معرفی روش هاي مبتنی بر هوش جمعی -9

 الگوریتم جمعیت ذرات 

 الگوریتم کلونی زنبورها 

 الگوریتم کلونی مورجه ها 

  بهینه سازي چند هدفه -10

 روش هاي تبدیلی 

 بهینگی پرتوهاي مبتنی بر شرو 

 چند هدفه الگوریتم هاي ژنتیک 

  برنامه ریزي پویا هاي حل مسایل کنترل بهینه:روش -11

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

30%  -  
50%  

20%  
  

  

 فهرست منابع:

1. J.S. Arora, Introduction to Optimum Design, 3rd Edition, McGraw-Hill, 2011 
2. S.S. Rao, Optimization: Theory and Practice, 4th Ed., Wiley, 2009 

 

 فهرست مطالعات:

1. X.S. Yang, Engineering Optimization: An Introduction with Metaheuristic Applications, 
Wiley, 2010 

2. P.E. Gill, W. Murray, M.H.Wright: Practical Optimization, Emerald Group Publishing, 
1982 

3. M. Mitchell: An Introduction to Genetic Algorithms, MIT Press, 1988 
 



 

 

  هوش مصنوعی  عنوان درس به فارسی :

  Artificial Intelligence عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري  واحد 3    نوع واحد : 

  هاي محاسبات عددي و برنامه نویسی کامپیوتر آشنایی با روش  پیشنیاز موضوعی :

      همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       اهداف کلی درس :

هاي اصلی هوش طبیعی همچون استدالل، استنتاج، تعمیم، یادگیري و در این درس دانشجویان پس از آشنایی با شاخصه

هــاي کــامپیوتري را در قالب الگوریتم ها می توان فرآیندهاي فوقشوند که به کمک آنپیش بینی، با روش هایی آشنا می

را که بــه  (ill-posed)و بدنگاشتی  به ماشین آموخت. با گذراندن این درس دانشجویان قادر خواهند بود مسایل پیچیده

هاي کالســیک دلیل وجود نامعینی هاي زیاد و پویا بودن محیط، با الگوریتمها و یا بهدلیل در دست نبودن مدل ریاضی آن

  حل نیستند با استفاده از الگوریتم هایی که عمدتا از  هوش طبیعی الهام گرفته شده اند حل کنند. قابل

 

      سرفصل درس :

 معرفی هوش مصنوعی و تاریخچه آن  

 هاعامل هاي هوشمند و ساختار آن  

 هاها و ساختار آنمحیط  

 رویکرد فضاي حالت براي حل مسایل  

o  روش هاي ارائه دانش(Knowledge Representation)  

 هاي معناییشبکه  (Semantic Nets)  

 ها و ساختارهاي درختیگراف 

 ها و آرایه هاي کمیقاب 

 گراساختارهاي شیء  

o روش هاي استدالل  

 ايمنطق گزاره  

 منطق مرتبه اول  

o روش هاي جستجو  

 روش هاي بدون آگاهی  

 گراجستجوي عرض  

 گراجستجوي عمق  

 جستجو با عمق محدود  

 غیرجستجو با عمق مت  



 

  

 روش هاي با آگاهی  

 جستجوي حریصانه  

  جستجويA*  وAO*  

 جستجوي محلی  

 الگوریتم ژنتیک  

 سازي شدهالگوریتم بازپخت شبیه  

o ارزیابی مطلوبیت حالت ها  

 سیستم هاي خبره (Expert Systems)   

o تاریخچه و ساختار کلی  

o هاي استنتاجروش  

 گرا (زنجیره پیشرو)داده  

 گرا (زنجیره پسرو)هدف  

o اي خبره احتماالتیسیستم ه  

o هاي خبرهکاربردهاي مهندسی سیستم  

  سیستم هاي طبقه بند یادگیرنده(Learning Classifier Systems)  

o هاي یادگیرندهساختار کلی عامل  

o تولید قوانین  

o فرایند یادگیري  

o بروزآوري قوانین  

o  سیستم یادگیرنده بهبود یافته(XCS) 

o  سیستم یادگیرنده  فازي(FXCS)  

o  هاي یادگیرندهمهندسی سیستمکاربردهاي  

 هاي عصبیشبکه (Neural Networks)   

o آشنایی با ساختار مغز و عملکرد آن  

o پرسپترون: ساختار و الگوریتم تربیت  

o عصبی پیشرو شبکه  

o الگوریتم پس انتشار خطا  

o  شبکه تابع شعاع مبنا(RBF)  

o شبکه بازگشتی و شبکه تاخیر زمانی  

o ده سامانشبکه خود(SOM)  

o هاي عصبیاي مهندسی شبکهکاربرده  

 آشنایی با تئوري بازي(Game Theory)   

o  الگوریتمMiniMax  

o بتا -هرس آلفا  

o کاربردهاي مهندسی تئوري بازي  



 

 

 یادگیري تقویتی(Reinforcement Learning)   

o  روش تفاوت زمانی(Temporal Difference) 

o  روش یادگیريQ  

o روش مونت کارلو  

o  روشSARSA  

o ریزي پویا برنامه(Dynamic Programming)  

o کاربردهاي مهندسی یادگیري تقویتی 

 هاي کالسیک حل مساله هاي هوش مصنوعی در مقایسه با روشارزیابی کارآیی روش  

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

20%  -  50%  30%  

  

  فهرست منابع:

1. Russell, S., Norvig, P., Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), 
Prentice-Hall, 2009 

2. Rich, E., Artificial Intelligence, (3rd Edition), Tata-McGraw-Hill, 2010 
3. Zurada, J., Introduction to Artificial Neural Systems, Jaico Publishing House, 2012 

 

 فهرست مطالعات:

1. Luger, G., Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving 
(6th Edition), Addison-Wesley, 2008 

2. Floreano, D., Mattiussi, C., Bio-Inspired Artificial Intelligence: Theories, Methods and 
Technologies, MIT Press, 2008 

3. Haykin, S., Neural Networks and Learning Machines, 3rd edition, Prentice-Hall, 2008 
 



 

  

    1روش اجزا محدود   عنوان درس به فارسی : 

 Finite elements method I  عنوان درس به انگلیسی :

      3    تعداد واحد :

       ساعت 48    تعداد ساعت : 

         تخصصی    نوع درس : 

      واحد نظري 3    نوع واحد :

       پیشنیاز :

       همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

هاي مهندسی مکانیــک، استفاده ار روش هاي عددي امروزه به میزان گسترده اي در میان مهندسین  و محققین در زمینه

ــرین ا ــدا کــرده اســت. یکــی از مهــم ت ــرق و ... توســعه پی   یــن روش هــا، روش هــاي اجــزا محــدود عمــران، شــیمی، ب

)finite element method .می باشد که به ویژه در شــاخه بررســی رفتــار ســازه هــا در مکانیــک، کــاربردي هســتند (

کند که بتوان رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه ها را با دقت قابل قبولی پیش استفاده از این روش، این امکان را فراهم می

هیم ریاضیاتی مورد نیاز در این روش به همراه تکنیک هاي عددي مرتبط در این درس ارائه خواهنــد شــد.بینی نمود. مفا

     

  هاي درس:سرفصل

  فصل اول: مقدمه اي بر روش هاي اجزا محدود -

  فصل دوم: روش هاي مستقیم (روش هاي مهندسی) -

  فصل سوم: معرفی فرمولبندي حساب تغییراتی مسائل با مقادیر مرزي -

  ارم: روش هاي ریاضیاتی در اجزا محدودفصل چه -

  فصل پنجم: انواع المان ها و توابع درونیابی -

  فصل ششم: اجزا محدود در مسائل االستیسیته -

  فصل هفتم: اجزا محدود در مسائل میدان هاي عمومی -

  فصل هشتم: آنالیز همگرایی و خطا -

   
  روش ارزیابی :

  

  ژهپرو  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

  %12 -ی تمرین درس
-  50%  13%  

  %25 - ی تمرین برنامه نویس

 
 فهرست منابع:

1. An Introduction to Finite Element Method, J. N. Reddy, McGraw Hill, 2006. 
2. A First Course in the Finite Element Method, Logan, L. L., Fourth Edition, Thomson, 

2007. 
3. The Finite Element Method for Engineers, K. H. Huebner, D. L. Dewhirst, D. E. Smith, 

T.D. Byrom, John-Wiley & Sons, 4th edition, 2001. 
 



 

 

 فهرست مطالعات:

1. A First Course in Finite Elements, J. Fish, T. Belytschko, John-Wiley & Sons, 1st edition, 
2007. 

2. The Finite Element Method, O. C. Zienkiewicz and R. L. Taylor, McGraw Hill, 2004. 
3. Finite Elements for Structural Analysis, W. Weaver, P. R. Johnston, Printice-Hall, 1984. 

  

  



 

  

  2روش اجزاء محدود  عنوان درس به فارسی : 

   Finite elements method II  عنوان درس به انگلیسی :

        3    تعداد واحد :

       ساعت 48    تعداد ساعت :

       اختیاري    نوع درس : 

    نظري واحد 3    نوع واحد :

         1روش اجزا محدود     پیشنیاز : 

       همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  درس : اهداف کلی

هاي مهندسی مکانیــک، استفاده ار روش هاي عددي امروزه به میزان گسترده اي در میان مهندسین  و محققین در زمینه

ــرین ایــن روش هــا، روش هــاي اجــزا محــدود  ــدا کــرده اســت. یکــی از مهــم ت ــرق و ... توســعه پی   عمــران، شــیمی، ب

)finite element methodرسی رفتار سازه ها در مکانیک، کاربردي هســتند. بــراي ) می باشد که به ویژه در شاخه بر

دستیابی به یک پیش بینی واقعی از رفتار مواد و سازه ها نیاز به بررسی این مسائل در دامنــه غیرخطــی پرداخــت و ایــن 

هیم امکان را فراهم کرد که بتوان رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه هــا را بــا دقــت قابــل قبــولی پــیش بینــی نمــود. مفــا

     ریاضیاتی مورد نیاز در این روش به همراه تکنیک هاي عددي مرتبط در این درس ارائه خواهند شد.

  

  هاي درس:سرفصل

  فصل اول: مقدمه اي بر روش هاي اجزا محدود غیرخطی

  فصل دوم: تحلیل غیرخطی هندسی اعضا خرپایی

  کرنشفصل سوم: توسعه المان هاي خرپا بر مبناي تعاریف گوناگون براي 

  فصل چهارم: تحلیل غیرخطی هندسی بر مبناي محیط هاي پیوسته

  فصل پنجم: تحلیل غیرخطی مادي در مسائل یک بعدي

  فصل ششم: تحلیل غیرخطی مادي (پالستیسیته) در مسائل سه بعدي

  فصل هفتم: مدل سازي مدل هاي رفتاري مادي وابسته به زمان

   ودفصل هشتم: تحلیل غیرخطی تیرها در اجزا محد

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

  %12 -ی تمرین درس
-  50%  13%  

  %25 - ی تمرین برنامه نویس

  

 
 
 
 
 



 

 

  فهرست منابع:

1. An Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis: with applications to heat transfer, 

fluid mechanics, and solid mechanics, J. N. Reddy, 2nd Edition, McGraw Hill, 2015. 

2. Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Rene De Borst, Mike A. 

Crisfield, Joris J. C. Remmers, Clemens V. Verhoosel, 2nd Edition, John Wiley and Sons 

LTD, 2012. 

  

  فهرست مطالعات:

1. Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis, (2015), Nam-Ho Kim, Springer.  

2. Finite Element Procedures (1996), K. Y. Bathe, Prentice-Hal. 

3. The Finite Element Method (vol 1, 2) (Fifth Edition) (2000), O. C. Iienkiwics and R. L. 

Taylor, Butterworth-Heinemann. 

4. Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, (1997), T. Belytschko, W. K. Liu 

and B. Moran, John Wiley and Sons LTD. 

  

  

  



 

  

  رفتار مکانیکی مواد عنوان درس به فارسی :

  Mechanical Behavior of Materials  عنوان درس به انگلیسی :

  3   تعداد واحد :

   ساعت 48   تعداد ساعت :

  اختیاري   نوع درس :

  نظري واحد 3   نوع واحد :

     پیشنیاز :

      همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  آشنایی با رفتار محیطهاي االستیک در حضور بار حرارتی با فرمولبندي به صورت کوپل شده و کوپل نشده 

  

  هاي درس :سرفصل

  مقدمه اي بر تخریب مواد -

  ساختار و تغییر شکل مواد -

  مهندسیانواع مواد  -

  مروري بر آزمونهاي مکانیکی مواد -

  کرنش-روابط و رفتارهاي تنش -

  مروري بر وضعیتهاي کلی و اصلی تنش و کرنش -

  تسلیم شدگی و شکست تحت تنشهاي ترکیبی -

  شکست اعضاي ترك دار -

  رویکرد تنش –خستگی در مواد  -

  رشد ترك در خستگی -

  رفتار پالستیک در مواد و مدلهاي آن -

  کرد کرنشروی –خستگی در مواد  -

  خزش و میرایی –رفتار وابسته به زمان  -

 
  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

15%  30%  
35%  

20%  
  

  

  فهرست منابع:

1. Mechanical Behavior of Materials, N.E. Dowling, Prentice-Hall, 4e, 2012 
2. Mechanical Behavior of Materials, W.F. Hosford, Cambridge, 2005 
3. Mechanical Behavior of Materials, M. Meyers, K. Chawla, Cambridge, 2009 
 



 

 

  فهرست مطالعات:

1. Mechanical Behaviour of Engineering Materials, J. Roesler, H. Harders, M. Baeker, 
Springer 2006  

  

  

 
 



 

  

  االستیسیته ویسکو  عنوان درس به فارسی :

  Viscoelasticity ن درس به انگلیسی :عنوا

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري  واحد 3    نوع واحد : 

  مکانیک محیطهاي پیوسته    پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       اهداف کلی درس :

در این درس مدل هاي مختلف ویسکواالستیک به منظور تشکیل معادالت ساختاري ویسکواالستیسیته مورد بررسی قــرار 

درس گیرد. دانشجویان با گذراندن ایــن می گیرد و از آن طریق، رفتار ویسکواالستیک مواد مهندسی مورد تحلیل قرار می

  قادر خواهند بود اصول و روش هاي کلی تحلیل تنش ویسکواالستیک را براي حل مسایل مهندسی به کارگیرند.

 
      سرفصل درس :

 مقدمه . 1

 خصوصیات مکانیکی مواد ویسکواالستیک . 2

 هامعرفی ساختار مواد ویسکواالستیک همچون پلیمر . 3

 معادالت ساختاري دیفرانسیلی . 4

 رنشنمایش انتگرالی موروثی تنش و ک . 5

 رفتار وابسته به زمان و دما . 6

 هاها و تیرتحلیل تنش ویسکواالستیک در میله . 7

 تحلیل تنش ویسکواالستیک در مسایل دو و سه بعدي . 8

 ویسکواالستیسیته غیر خطی . 9

 هاي گسیختگیمکانیزم و مدل . 10

  هاي آزمایشگاهی شامل آزمایشات آنالیز حرارتیروش . 11

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  -  
50%  

40%  
  

  

  فهرست منابع:

1. H. F. Brinson and L. C. Brinson, Polymer Engineering Science and Viscoelasticity, An 
Introduction, 2nd Edition, Springer, 2015. 

2. J. D. Ferry, Viscoelastic Properties of Polymers, Wiley, 3rd Edition, 1980. 
3. R. Lakes, Viscoelastic Materials, Cambridge University Press, 2009. 



 

 

 فهرست مطالعات:

1. Ward and J. Sweeney, Mechanical Properties of Solid Polymers, Wiley, 2012. 
2. R. M. Christensen, Theory of Viscoelasticity, Dover Publications, 2nd Edition, 2010. 
3. S. P. C. Marks and G. J. Creus, Computational Viscoelasticity, Springer, 2012. 
4. B. Wunderlich, Thermal Analysis of Polymer Materials, Springer, 2005. 



 

  

  االستیسیته  : فارسی به درس عنوان

 Elasticity  : انگلیسی به درس عنوان

  3    : واحد تعداد

  ساعت 48    : ساعت تعداد

  تخصصی    : درس نوع

  نظري واحد 3    : واحد نوع

  پیوسته محیط مکانیک    : پیشنیاز

      : همنیاز

    :  عملی تکمیلی آموزش

  سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد           دارد

  

  : درس کلی اهداف

  .بعديسه و دوبعدي حالت در خارجی هايبارگذاري تحت االستیک جامد مواد در کرنش و تنش تعیین

 

  : درسهاي سرفصل

  مکانیک بر ايمقدمه -1

  بردارها

  تانسورها

  مختصات انتقال

  کرنش -2

  جابجایی-کرنش روابط کرنش، معیارهاي تغییرشکل،

  غیرهموژن و هموژن هايجابجایی

  هاکرنش سازگازي

  صلب جسم حرکت

  اصلی هايکرنش

  ايصفحه کرنش

  تنش -3

  تنش-نیرو روابط

  گشتاوري و نیرویی تعادل

  اصلی هايتنش

  میسس-فون تنش

  ايصفحه تنش

  ساختاري معادالت -4

  هوك کلی قانون

  )هوك کلی قانون( کرنش-تنش روابط

  ناویر تعادل رابطه

 میشل-بلترامی سازگاري رابطه

 
  



 

 

  دکارتی مختصات -دوبعدي مسائل -5

  ايصفحه کرنش/تنش

  نان و سن اصل

  حجمی یروين بدون ایري تنش تابع

  ایري تنش تابع ايچندجمله حل

  ایري تنش تابع فوریه سري حل

  تیر خمش هايمثال

  قطبی مختصات -دوبعدي مسائل -6

  )میشل حل( قطبی مختصات در کلی تنش تابع

  کشش تحت دارسوراخ بزرگ ورق حل

  برش تحت دارسوراخ بزرگ ورق حل

  حجمی نیروي با دوبعدي مسائل -7

  حجمی نیروي با ایري تنش تابع

  حجمی نیروي پتانسیل تعیین

  چرخان مستطیلی تیر

  چرخان ايدایره دیسک

  گوه -دوبعدي مسائل -8

  گوه روي مرزي شرایط

  )ویلیام حل( محوري بارگذاري با گوه حل

  )فالمنت حل( عرضی بارگذاري با گوه حل

 محوري تقارن -دوبعدي مسائل -9

  استوانه تحا فشار داخل و خارج 

  خمش تیر خمیده  

  پیچش -10

  غیردایروي و دایروي هاياستوانه چشپی

  پیچش توابع

  مستطیلی و بیضوي دایروي، هاياستوانه پیچش توابع

  پرنتل تنش تابع

  مستطیلی استوانه پیچش

  مثلثی استوانه پیچش

  نازك جدار بسته/باز مقاطع پیچش

 بعدي سه مسایل با آشنایی -11

  

  : ارزیابی روش

  

  پروژه  نهائی هاي آزمون  ترم میان  مستمر ارزشیابی

15%  30%  
35%  

20%  
  

  

 



 

  

  :منابع فهرست

1. Martin H. Sadd, Elasticity: Theory, Applications and Numerics,3rd ed, 2014, Academic 
Press, USA 

2. Arthur P. Boresi, Ken P. Chong, James D. Lee, Elasticity in Engineering Mechanics, 3rd 
ed, 2011 John Wiley & Sons, Inc., New Jersey. 

3. J.R. Barber, Elasticity, 3rd ed, 2010 Springer, New York. 
  

  :مطالعات فهرست

1. William S. Slaughter, The Linearized Theory of Elasticity, 2002 Springer, New York. 
2. Phillip L. Gould, Introduction to Linear Elasticity, 2013 Springer, New York. 
3. A.I. Lurie, Theory of Elasticity, 2005 Springer, Netherlands. 

  



 

 

  پالستیسیته  عنوان درس به فارسی :

 Plasticity  عنوان درس به انگلیسی :

  3  تعداد واحد :

   ساعت 48   تعداد ساعت :

  اختیاري   نوع درس :

  نظري واحد 3   نوع واحد :

  هاي پیوستهمکانیک محیط   پیشنیاز :

      همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

 و دوبعــدي حالــت در هاي خــارجیبارگــذاري تحت هاي غیرارتجاعیجامد تحت تغییرشکل مواد در کرنش و تعیین تنش

  بعدي.سه

  

  درس : هايسرفصل

  کرنش -تنش  . 1

  کرنش مهندسی-تنش منحنی -

  کرنش واقعی-تنش منحنی -

  کرنش در رفتار غیر ارتجاعی-تنش -

  شوندگی(روابط  تجربی)معرفی سخت -

  حالت کلی تنش -

  حالت کلی کرنش -

  معیارهاي تسلیم . 2

  معرفی معیارهاي تسلیم در دستگاه مختصات -

  نتایج تجربی براي معیارهاي فون میزز و ترسکا -

  سطوح تسلیم اولیه و ثانویهمفهوم  -

  ناهمسانگردي -

  اثر باشینگر -

  کرنش(قوانین سیالن) –روابط تنش  . 3

  کرنش در رفتار ارتجاعی(قانون هوك)-روابط تنش -

  کرنش در رفتار غیر ارتجاعی-روابط تنش -

  میزز –معادالت لوي  -

  تنش و کرنش معادل یا موثر -

 ارتجاعیغیر  -کرنش براي مواد با رفتار ارتجاعی -روابط کلی تنش -

  رس-معادالت پرانتل -

  کار سختی همسانگرد و غیر همسانگرد -

  



 

  

  نیروي محوري، پیچش و خمش در رفتار غیرارتجاعی . 4

  هاي جدار نازك تحت اثر نیروي محوري با فشار داخلی یا گشتاور پیچشیاستوانه -

  پیچش -

  خمش -

  ايغیرارتجاعی در مختصات کروي و استوانه-مسائل ارتجاعی . 5

  فشار داخلیکره جدار ضخیم تحت  -

  استوانه جدار ضخیم تحت فشار داخلی -

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

15%  30%  
35%  

20%  
  

  

  فهرست منابع:

1. J. Chakrabarty, Theory of Plasticity, Third Edition, Oxford 2006. 
  

  فهرست مطالعات:

1. R. Hill , The Mathematical theory of plasticity, Oxford 1998. 
2. W.F. Hosford, Fundamentals of Engineering Plasticity, Cambridge 2013. 
3. A.S. Khan, S. Huang, Continuum theory of plasticity, Wiley 1995. 
4. W.F. Chen, D.J. Han, Plasticity for Structural Engineers, J. Ross Publishing 1988. 

  



 

 

  االستیسیته ترمو  درس به فارسی : عنوان

  Thermoelasticity  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  االستیسیته     پیشنیاز :

      همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  آشنایی با رفتار محیطهاي االستیک در حضور بار حرارتی با فرمولبندي به صورت کوپل شده و کوپل نشده 

  

  درس : هايسرفصل

  مروري بر روابط پایه االستیسیته -

  حرارت در محیط االستیک مروري بر قانون اول ترمودینامیک و معادله انتقال -

  معادله انرژي و هدایت حرارتی -

  ترمواالستیسیته کوپل نشده -

  بندي دو بعدي مسائل ترمواالستیک فرمول -

  حل مسائل به روش پتانسیل تغییر مکان -

  حل مسائل به روش تابع تنش -

  فرمولبندي در مختصات قطبی  -

  مسائل متقارن محوري -

  حل مسائل صفحه اي به روش متغیرهاي مختلط -

  حل مسائل ترمواالستیک در ورق ها و پوسته ها -

 ترمواالستیسیته کوپل شده -

  زمینه هاي تحقیقاتی جدید در ترمواالستیسیته -

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

15%  30%  
35%  

20%  
  

  

  

  

  

  



 

  

  فهرست منابع:

1. Thermoelasticity, W. Nowacki, Pergamon Press, 1962 
2. Thermal Stresses – Advanced Theory and Applications, R.B. Hetnarski, M.R. Eslami, 

Springer 2009 
(ترمواالستیسیته) االستیسیته نظري، کاربردي، محاسباتی، مارتین اچ. ساد، ترجمه علی اصغر عطایی، انتشارات  12فصل  . 3

  1394علمی و فنی ویرایش سوم 

  

  فهرست مطالعات:

1. Thermoelasticity, H. Parkus, Springer, 1968 
  
  

  



 

 

  مقاومت مصالح پیشرفته  عنوان درس به فارسی :

  Advanced Strength of Materials  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

      پیشنیاز :

      همنیاز :

    ی عملی : آموزش تکمیل

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

، خصوصاً در اثر تماس با سطوح ارتجاعی، و در اثر نیروهاي خارجیارتجاعی سازه هاي یک و دو بعدي در این درس رفتار 

مورد بررسی قــرار مــی گیــرد و مقاومــت آنهــا از نظــر تحمــل قاومت مصالح مقدماتی مطرح نشده بود در مباحثی که در م

همچنین، رفتار خزشــی و خســتگی مــواد و عملکــرد آنهــا در حضــور تــرك و  نیروها و میزان تغییر شکل تبیین می شود.

  توسعه آن، مورد بررسی قرار می گیرد.

  

  هاي درس :سرفصل

  یکتیر بر روي بستر االست -

تیــر نیمــه  –تیر بینهایت روي بستر االستیک تحت بار گسترده  –تیر بینهایت روي بستر االستیک تحت بار متمرکز   

  تیر نیمه بینهایت تحت نیرو و لنگر در مجاورت انتها –بینهایت روي بستر االستیک تحت نیرو و لنگر انتهایی   

  تغییر شکل عرضی ورق ها و پوسته ها -

ها شرایط مرزي ورق –هاي کوچک ها در جابجاییمعادالت تعادل ورق –هاي نازك مکان در ورق تغییر-روابط کرنش  

اي تحــت بــار تغییر شکل عرضی ورقهاي دایره –تغییر شکل عرضی ورقهاي مستطیلی تحت بار گسترده و متمرکز  –  

  هاي جدار نازكتنشهاي غشایی در پوسته –گسترده و متمرکز   

  تمرکز تنش -

هــاي اي یا بیضی در صفحه بینهایت، ترك در ورق، حفــرهمرکز تنش بر پایه نظریه االستیسیته : سوراخ دایرهضرایب ت  

-فوتو  ضرایب تمرکز تنش بر پایه روشهاي تجربی :  -ها، بارگذاري تک محوري و ترکیبی بیضوي، شیارها و سوراخ  

  یستا و تکراريضرایب تمرکز تنش مؤثر تحت بارگذاري ا -االستیسیته، کرنش سنج 

  خزش -

  خزش غیر فلزات –خزش فلزات در بارگذاري چند محوري  –خزش فلزات تحت بار تک محوري  –منحنی خزش   

  تنشهاي تماسی -

 -اي دو جســم تماس نقطه –تنشهاي اصلی و برشی حداکثر در محل تماس  –هندسه سطح تماس پس از بارگذاري   

  تماس خطی دو جسم  

  مکانیک شکست -

  گسترش ترك و ضریب شدت تنش  –ترك هاي ساکن  –ارهاي تخریب شکست و معی  

  خستگی -

  بارگذاري با دامنه متغیر  –محاسبه عمر خستگی  –قوانین رشد ترك در خستگی  

  



 

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

20%  35%  
45%  

-  
  

  

  فهرست منابع:

1. Advanced Mechanics of Materials, A.P. Boresi, R.J. Schmidt, 6th Edition, John Wiley, 
2003 

2. Advanced Strength and Applied Stress Analysis, R. G. Budynas, McGraw Hill, 1999 
3. Advanced Strength and Applied Elasticity, A.C. Ugural, S.K. Fenster, Prentice Hall, 

2003 
4. Fracture Mechanics, An Introduction, E.E. Gdoutos, 2nd edition, Springer, 2005 

  

 فهرست مطالعات:

1. Advanced Strength of Materials, D. Hartog, Dover, 1987 
2. Strength of Materials, Part II, Advanced Theory and Problems, S. Timoshenko, van 

Nostrand,1940 
  میرکبیر،  انتشارات دانشگاه ا1393مقاومت مصالح پیشرفته و االستیسیته کاربردي، محمود شاکري، چاپ هشتم،  . 3

  



 

 

  مکانیک مواد مرکب پیشرفته عنوان درس به فارسی :

 Advanced Mechanics of Composite Materials  عنوان درس به انگلیسی :

     3   تعداد واحد :

    ساعت 48   تعداد ساعت :

    اختیاري   نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

      پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

      اهداف کلی درس :

  آموزش طراحی، تحلیل، تست و ساخت کامپوزیتها

  

      سرفصل درس :

 مقدمه اي بر کاربرد -

 یکساختار مواد مرکب، کامپوزیتهاي پایه پلیمر، پایه فلز و پایه سرام -

 آشنایی با انواع الیاف و رزین هاي پراستفاده در صنعت -

 رفتار ماکرومکانیکی تک الیه ها (چند الیه هاي تک جهته) -

 رفتار ماکرومکانیکی چند الیه هاي عمومی -

 تئوري کالسیک الیه اي براي چندالیه ها -

داراي هســته و بــدون  تحلیل تنش در چندالیه هاي متقارن و نامتقارن، تحت بار صفحه اي، خــارج صــفحه اي، -

 هسته

 تئوري هاي غیر کالسیک برشی درجه یک و باالتر -

 خمش، کمانش و ارتعاشات چند الیه ها با تئوریهاي مختلف -

 بررسی شکست و ارائه معیارهاي تخریب در کامپوزیتها -

 مایکرومکانیک مواد مرکب -

 روشهاي تست استاندارد -

  معرفی روشهاي ساخت کامپوزیتها  -

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  30%  
45%  

15%  
  

  

  

  

  



 

  

  فهرست منابع:

1. D. Gay, S.V.Hoa, S.W. Tsai, Composites Materials: Design and Application, CRC Press, 
1st Edition, 2003.  

2. R. M. Jones, Mechanics of Composite Materials, Taylor & Francis, 2ndEdition, 1999. 

3. K. Kaw, Mechanics of Composite Materials, Taylor & Francis, 2ndEdition, 2006. 

4. J.N. Reddy, Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells Theory and Analysis, 
CRC Press, 2nd Edition, 2003. 

  

  فهرست مطالعات:

1. S. W. Tsai and H. T. Hahn, Introduction to Composite Materials, Technomic Publishing 
Co., 1980. 

2. M.W. Hyer, Stress Analysis of Fiber-Reinforced Composite Materials, McGraw-Hill, 
1998.  

3. V.V.Vasiliev, E.V.Morozov, Advanced Mechanics of Composite Materials, Elsevier, 
1stEdition, 2007. 

4. L.P.Kollar, G.S. Springer, Mechanics of Composite Structures, Cambridge University 
Press, 2003. 

5. ASTM Standards. 
  

  

  

  

  

  



 

 

  تحلیل تجربی تنش  عنوان درس به فارسی :

 Experimental Stress Analysis عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

    نظري واحد 3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه             رعلمیسف           ندارد             دارد

  

  اهداف کلی درس : 

تحلیل تجربی تنش زمینه اي از مهندسی مکانیک است که روشهاي اندازه گیري تجربــی تــنش و کــرنش در ســازه هــا را 

گیري تنش و کرنش آشنا می شوند و بــا  معرفی می نماید.  دانشجویان با گذراندن این درس با این روشهاي تجربی اندازه

  استفاده از این روشها می توانند نتایج حاصل از روشهاي تحلیلی و عددي را صحه گذاري نمایند.

  

      درس : هايسرفصل

 مقدمه . 1

 اصول نور  . 2

 فتو االستیسیته  دوبعدي . 3

 فتو االستیسیته  سه بعدي . 4

 پوشش فتو االستیک   . 5

 روش موري . 6

 روش پوشش ترد . 7

 ي مقاومت الکتریکیکرنش سنج ها . 8

 مدارهاي کرنش سنجها . 9

 روشهاي تحلیل کرنش . 10

  

 روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

20%  -  
50%  

30%  
  

 
  فهرست منابع:

1. J.W. Dally and W.F. Riley, Experimental Stress Analysis, McGraw Hill, 1991. 
2. K. Ramesh, Experimental Stress Analysis, NPTEL, 2011. 

 

  :مطالعات فهرست

1. L.S.Srinath, Experimental Stress Analysis, McGraw Hill, 1984. 



 

  

 

  صفحات و پوسته ها عنوان درس به فارسی :

  Plates and Shells  عنوان درس به انگلیسی :

  3   تعداد واحد :

  ساعت 48   تعداد ساعت :

  اختیاري   نوع درس :

  نظري واحد 3   نوع واحد :

  مکانیک محیط هاي پیوسته   پیشنیاز :

      همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

مش، کمانش صــفحات، و تــنش و تغییرشــکل آشنایی با تنش و تغییر شکل صفحات و پوسته هاي نازك در اثر برش و خ

  صفحات ضخیم

  

  هاي درس :سرفصل

  صفحات نازك -

  نظریه تغییر شکلهاي کوچک در خمش صفحات -  

  صفحات مستطیلی با انواعی از شرایط تکیه گاهی -  

  صفحات دایره اي با بارگذاري و شرایط مرزي متقارن محوري -  

  خمش ورقهاي با شکلهاي دیگر -  

  تقریبی بررسی خمش ورقها (تفاضل محدود، ریتز، گالرکین)روشهاي  -  

  کمانش صفحات -  

  نظریه تغییر شکل بزرگ صفحات -  

  صفحات با ضخامت متوسط و ضخیم -

  نظریه تغییر شکل برشی مرتبه اول -  

  نظریه تغییر شکل برشی مرتبه باالتر -  

  پوسته ها -

  نظریه خطی پوسته ها -  

  هندسه پوسته ها -  

  پوسته هاي استوانه ايخمش  -  

  خمش پوسته هاي مدور -  

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

15%  30%  
35%  

20%  
  



 

 

 

  فهرست منابع:

1. Theory of Plates and Shells, S. Timoshenko, S.W. Krieger, 2nd ed, 1959 
2. Thin Plates and Shells, Theory, Analysis and Applications, E. Ventsel,T.  Krauthammer,  

2001 
3. Stresses in Plates and Shells, A.C. Ugural , 2nd ed.,  1999 
 

 فهرست مطالعات:

1. Shear Deformable Beams and Plates, C.M. Wang, J.N. Reddy, K.H. Lee, 2000 
  

 
 



 

  

  روش هاي انرژي  عنوان درس به فارسی :

 Energy Methods  سی :عنوان درس به انگلی

    3   تعداد واحد :

      ساعت 48   تعداد ساعت :

  اختیاري   نوع درس : 

      واحد نظري 3    نوع واحد : 

       پیشنیاز :

         همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 ار سمین          آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی             ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس: 

     آشنائی با روشهاي انرژي براي یافتن معادالت حاکم و شرایط مرزي سیستمها و مسائل مکانیکی

  

      هاي درس :سرفصل

   تابع و تابعی (تابعی از تابع) -

  معادله اویلر براي یک تابعی -

  حساب تغیرات -

  روش  -

  شرایط مرزي اساسی و طبیعی -

  تغیر مستقل و یا چند متغیر وابستهتابعی ها با چند م -

  δعملگر   -

  تابعی ها با نقاط مرزي متغیر -

  نقاط مرزي قابل حرکت بر روي یک منحنی -

  روابط همیلتونی و انتگرالهاي حرکت اول -

  تابعی ها با قیود -

  تبدیلهاي کانونی -

  مقدمه اي بر سیستمهاي پیوسته -

  و .. روشهاي حساب تغیرات مستقیم:ریتز، گلرکین، حداقل مربعات -

  اصول انرژي در مکانیک سازه اي: مینیمم انرژي پتانسیل، کار مجازي، کاستاگیلیانو، نیروي مجازي و .. -

  اصول انرژي در سیستمهاي دینامیک: اصل همیلتون و روش ریلی -

  کاربرد هاي مهندسی -

 
  روش ارزشیابی:

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

-  42%  
43%  

15%  
  

  



 

 

  فهرست منابع:

1. Applied Calculus of Variations for Engineers, by: Louis Komzsik, 2009 
2. Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics, by: J. N. Reddy, 2000 
3. Energy and Variational Methods in Applied Mechanics, by: J. N. Reddy,1984 
4. Solid Mechanics, a variational approach, by C.L. Dym, I.H. Shames, 2013, Springer 

  

 فهرست مطالعات:

1. ENERGY METHODS IN APPLIED MECHANICS, by: Henry L. Langhaar, 1962 
2. Classical mechanics, by: John Michael Finn, 2008 
3. ADVANCED MECHANICS AND GENERAL RELATIVITY, by: JOEL FRANKLIN, 

2010 
4. Mechanics From Newton’s Laws to Deterministic Chaos, by: Florian Scheck, 2010 
 
 



 

  

  خزش، خستگی و شکست  عنوان درس به فارسی :

 Creep, Fatigue and Fracture عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري  حدوا 3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه             سفرعلمی           ندارد             دارد

  

  اهداف کلی درس : 

زه بحث مــی نمایــد.  مکانیک شکست و خستگی زمینه اي از مهندسی مکانیک است که در خصوص رفتار ترك در یک سا

دانشجویان با گذراندن این درس با روشهاي تحلیلی محاسبۀ پارامترهاي مؤثر در رشد ترك و همچنــین روشــهاي تجربــی 

بدست آوردن چقرمگی شکست آشنا می شوند و در پایان قادر خواهند بــود تحلیــل و طراحــی قطعــات و مجموعــه هــا را 

  براساس مکانیک شکست انجام دهند.

  

      درس : هايسرفصل

 مقدمه . 1

 معیارگریفیث  . 1

 میدان تنش در اطراف نوك ترك با استفاده از تابع تنش ایري  . 2

 ضرایب شدت تنش ایروین . 3

 محدوده پالستیک در نوك ترك . 4

 آزمونها و استانداردهاي چقرمگی شکست  . 5

 ) Gمعیار نرخ آزاد سازي انرژي (  . 6

 Rمعیار منحنی   . 7

 معیار هاي شکست در حالت تنش صفحه اي . 8

  ICJو روش تجربی بدست آوردن    Jر انتگرال  معیا . 9

 رشد ترك خستگی . 10

 روش هاي ایجاد تأخیر در شکست قطعات . 11

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

20%  -  
50%  

30%  
  

  

 
 



 

 

  فهرست منابع:

1. H. F. Broek, Elementary Engineering Fracture Mechanics, Martinus Nijhoff, 4rd Edition 
1982. 

2. K. Hellan, Introduction to Fracture Mechanics, McGraw Hill, 4rd Edition, 1984. 
3. R.Ralfe/Barsom, Fracture and Fatigue Control in Structures: Applications of Fracture, 

ASTM International, 1984. 
 

 فهرست مطالعات:

1. T.L. Anderson, Fracture Mechanics, CRC Press, 1995. 
 



 

  

  جامدات یرخطیغ کیمکان  عنوان درس به فارسی:

  Nonlinear Solid Mechanics  عنوان درس به انگلیسی:

  3    تعداد واحد:

  ساعت 48  تعداد ساعت:

  اختیاري    نوع درس:

  نظري واحد 3    نوع واحد:

        پیشنیاز:

        همنیاز:

  آموزش تکمیلی عملی:

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفر علمی            د ندار           دارد

  

  اهداف کلی درس:

تئوري هاي خطی مکانیک مواد به میزان گسترده اي توسعه پیدا کرده اند. با این وجود، بسیاري از پدیــده هــا بــه میــزان 

طی مواد، مفاهیم اساسی مکانیک مــواد مــورد بررســی قــرار قابل توجهی غیرخطی هستند. به کمک تئوري مکانیک غیرخ

گیرند. در واقع ارتباط بین مکانیک محیط هاي پیوسته و معادالت ساختاري غیرخطی که به عنــوان بحــث هــاي پایــه می

براي استفاده در روش اجزا محدود غیرخطی و پالستیسیته محاسباتی مورد نیاز اســت در ایــن درس تکمیــل مــی شــود. 

ز ایــن درس، آشــنایی دانشــجویان مقــاطع تحصــیالت تکمیلــی بــا تئــوري مکانیــک غیرخطــی مــواد بــه ویــژه در هدف ا

  هاي بزرگ می باشد.تغییرشکل

  

  هاي درس:سرفصل

  شرفتهیپ وستهیپ يهاطیمح کیبر مکان ياقدمهم . 1

  رشکلییتغ کینماتیس -

  رشکلییتغ انیگراد یضرب هیتجز -

  تنش يتنش، انواع تانسورها مفهوم -

  )یانتروپ ،يتعادل (جرم، مومنتم، انرژ نیقوان -

  ینیع يرفتار مواد، نرخ ها يسازآن در مدل تیو اهم تینیاصل ع . 2

  )objective( ینیع يتانسور يها دانیگر و ممشاهده رییتغ -

  super-imposedجسم صلب  حرکات -

  )objective rates( ینیع يها نرخ -

  کی) پاسخ ماده االستinvariance( يریرناپذییتغ -

  کیپراالستیر مواد هارفتا . 3

  يدر معادالت ساختار یمالحظات عموم -

  کیزوتروپیا کیپراالستیها مواد -

  ریتراکم ناپذ کیپراالستیها مواد -

  ریتراکم پذ کیپراالستیها مواد -

  یکرنش يتوابع انرژ انواع -

  تهیسیو کاربرد تانسور االست مفهوم -

  )transversely isotropic( یعرض یزوتروپیمواد با ا رفتار -

  یداخل يرهایمواد با متغ يساختار دالتمعا -



 

 

 بزرگ يهاشکل رییدر تغ کیسکواالستیمواد و رفتار -

 رفتار مواد يسازدر مدل یکینامیمالحظات ترمود . 4

 اي بر فیزیک مسئلهمقدمه -

 ترمواالستیسیته شبکه هاي ماکروسکوپیک -

 پتانسیل هاي ترمودینامیکی -

 تانسور االستیسیته ایزوترمال و آیزنتروپیک -

 )Ogdenه ترمودینامیکی مدل مادي آگدن (توسع -

 کشش ساده در مواد االستیک انتروپیک -

 ترمودینامیک با متغیرهاي داخلی -

  

  روش ارزیابی:

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  20%  
50%  

20%  
  

  

  فهرست منابع:

1. Holzapfel, G. A. (2000). Nonlinear Solid Mechanics:  A Continuum Approach for 
engineering. 

2. Ogden, R. W. (1997). Nonlinear elastic deformations, Courier Dover Publications. 
3. Drozdov Aleksey D. (1996). Finite elasticity and viscoelasiticity: a course in the 

nonlinear mechanics of solids, World Scientific Publishing. 

  

  فهرست مطالعات:

1. Ottosen, N. S. and M. Ristinmaa (2005). The Mechanics of Constitutive Modeling, 
Elsevier. 

2. Asaro, R.J., and V.A. Lubarda, (2006). Mechanics of Solids and Materials, Cambridge 
University Press. 

3. Bonet, J. and R.D. Wood (2008), Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element 
Analysis, Cambridge University Press. 

 
 
 



 

  

  روش اجزا مرزي  عنوان درس به فارسی:

 Boundary element method  عنوان درس به انگلیسی:

  3    تعداد واحد:

  ساعت 48  تعداد ساعت:

  اختیاري    نوع درس:

  نظري واحد 3    نوع واحد:

  یوستهمکانیک محیط پ      پیشنیاز:

        همنیاز:

  آموزش تکمیلی عملی:

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفر علمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس:

جود، روش هاي عددي متنوع به میزان گسترده اي در زمینه هاي مختلف مهندسی مکانیک توسعه پیدا کرده اند. با این و

دسته وسیعی از این روش ها به سرعت در حال توسعه هستند. روش اجزا مرزي یکی از این روشها بوده که امروزه در حل 

عددي مسایل به ویژه االستیسیته و انتقال حرارت کاربرد پیدا کــرده اســت. بــه کمــک ایــن روش فرمــول بنــدي مســایل 

ر می گیرد. همچنین به عنوان مثال به بررســی مســایلی در حــوزه االستیسیته به کمک روش هاي انتگرالی مورد بحث قرا

مورد بررسی قرار می گیرند. هدف از ایــن درس، آشــنایی  االستواستاتیک و االستودینامیک هاي فرکانس و زمان در بخش

  باشد.دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی با تئوري روش اجزا مرزي به ویژه در مسایل االستیسیته می

  

  هاي درس:لسرفص

 وزنی هاي باقیمانده روش در آن از استفاده و گرین تابع مفهوم . 1

 محدود اجزا و مرزي اجزا مفهوم مقایسه  . 2

 مرزي انتگرال غیرمستقیم و مستقیم بندي فرمول مفهوم . 3

 غیرمستقیم و مستقیم بندي فرمول براساس آن حل و بعدي سه و دوبعدي االستیسیته مسائل گرین تابع . 4

 مرزي اجزا کمک به تیز هاي گوشه ايدار مسائل حل . 5

 مرزي اجزا کمک به زمانی و فرکانسی حوزه در االستواستاتیک و االستودینامیک مسائل حل . 6

 آنها ویژه مقادیر تعیین و صفحات خمش مسائل حل . 7

 مرزي اجزا روش به متنوع مکانیکی مسایل حل . 8

  پالستیک االستو مسائل حل در مرزي اجزا روش کاربرد . 9

 آنها بندي فرمول و محدود اجزا و مرزي اجزا روش ترکیب . 10

  

 روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  30%  
40%  

20%  
  

  

  



 

 

  فهرست منابع:

1. J. Moran, An introduction to theoretical and computational aerodynamics, Courier 
Corporation, 1984. 

2. C.A. Brebbia, J. Dominguez, Boundary elements: an introductory course, WIT press, 
1996. 

3. M. Aliabadi, P. Wen, Boundary element methods in engineering and sciences, World 
Scientific, 2011. 

 

  :مطالعات فهرست

1. L. WROBEL, The Boudary Element Method Volume 1 Applications in Thermo, Fluids 
and Acoustic, England: John Wiley and Sons LTD, (2002). 

2. M. Aliabadi, The boundary element method. Volume 2, Applications in solids and 
structures, Wiley, 2002. 

  

 
 



 

  

  هاتخمین و شناسایی سیستم  عنوان درس به فارسی :

  System Identification and Estimation عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري  واحد 3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       اف کلی درس :اهد

هاي خطــی، غیرخطــی، تــک ورودي/تــک خروجــی و چنــد هاي شناســایی سیســتمهدف کلی این درس آشنایی با روش

هاي حلقــه بســته، هاي کالسیک و هوشمند است. همچنین نکاتی در مورد شناسایی سیستمورودي/چند خروجی به روش

  شوند.ه بیان میهاي بررسی صحت مدل شناسایی شدانتخاب ورودي سیستم و روش

 
     سرفصل درس :

  )تعاریف شناسایی و مدلسازي، انواع مدلها) مفاهیم اساسی (1

  ) روشهاي شناسایی غیر پارامتري (پاسخ گذرا، روش همبستگی، روش چگالی طیفی، روش پاسخ فرکانسی)2

  ، تحلیل روشهاي حدقل مربعاات خطا)BLUE) روشهاي رگرسیون خطی (حداقل مربعات خطل، 3

  )، تحلیل مشخصات طیفی)Persistent excitation) انواع سیگنالهاي ورودي و تحلیل آنها (تحریک پایا (4

  ) مدلهاي مورد استفاده در شناسایی، شناسایی پذیري و شرایط یکتایی5

  بین) روش خطاي پیش6

  (تحلیل و مقایسه با حداقل مربعات خطا)، Instrumental variable methods) روش 7

  چند متغیره) RLSو  RLS ،RIV ،RPEM ،PLRوشهاي بازگشتی () ر8

  ) فیلتر کالمن و فیلتر کالمن تعمیم یافته در شناسایی سیستم9

  هاي حلقه بسته، محدودیتها و روشهاي مورد استفاده) شناسایی سیستم10

  ) صحت سنجی شناسایی و تعیین مرتبه و ساختار مدل مناسب11

  هاي تکاملیعصبی، منطق فازي و الگوریتم ) استفاده از روشهاي شبکه12

  .Hammerstein and wiener) سري ولترا و 13

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

40%  -  
50%  

10%  
  

  

 
 
 



 

 

  فهرست منابع:

1. T. Soderstorm and P. Stoica, System Identification, Prentice Hall, 1989. 
2. L. Ljung, System Identification, Prentice Hall, 1987. 
3. J. P. Norton, An Introduction to Identification, Academic Press, New York, 1986. 

 

 فهرست مطالعات:

1. I. I. Ward and J. Sweeney, Mechanical Properties of Solid Polymers, Wiley, 2012. 
2. R. M. Christensen, Theory of Viscoelasticity, Dover Publications, 2nd Edition, 2010. 
3. S. P. C. Marks and G. J. Creus, Computational Viscoelasticity, Springer, 2012. 
4. B. Wunderlich, Thermal Analysis of Polymer Materials, Springer, 2005. 

 



 

  

    نانومکانیک محاسباتی  عنوان درس به فارسی: 

    Computational Nanomechanics  درس به انگلیسی:عنوان 

      3    تعداد واحد:

       ساعت 48    تعداد ساعت:

        اختیاري    نوع درس: 

      واحد نظري 3    نوع واحد: 

         پیشنیاز: 

               همنیاز: 

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس: 

  هاي گسسته و پیوستهها با استفاده از روشمطالعه تئوري رفتارهاي نانومکانیکی نانومواد و نانوسیستم

  

  سرفصل درس:

  مقدمه و کلیات درس . 1

  ی آنهااي بر نانوفناوري و مهندسی نانومکانیک، معرفی برخی از نانومواد و خواص مکانیکمقدمه

  سازي گسسته شبیه . 2

سازي رفتارهاي مکــانیکی نــانو مــواد و نــانو ســاختارها شــامل مکانیک مولکولی و کاربرد روش المان محدود در شبیه

هــایی از رفتارهــاي افزار المان محــدود جهــت حــل مثــالرفتارهاي االستیک، ارتعاشی و کمانشی، استفاده از یک نرم

  افزارنانومکانیکی مواد توسط این نرم

هــاي مروري بر مفاهیم دینامیک مولکولی و مونت کارلو و بررسی کاربرد آنها در نانومکانیــک شــامل بررســی پــژوهش

انجام شده در زمینه تحلیل رفتار ارتعاشی و کمانشی، خواص ترمودینامیکی (رسانش حرارتی فونونی، ظرفیت گرمــایی 

ها، رفتارهــاي االســتیک و پالســتیک، ها و نانوکانالداخل نانولولهویژه فونونی و ضریب انبساط حرارتی)، عبور سیال از 

هــاي نــانو کاري و جوشکاري، رشد و الیه نشانی اتمــی،  نــانوبیومواد، سیســتمشکست نانوساختارها، فرایندهاي ماشین

  الکترومکانیکی و ...

هــاي ها و محــدودیتمعایب، توانایی هاي متداول انجام آن، بررسی مزایا،سازي چند مقیاسی و روشاي بر شبیهمقدمه

  هاي چند مقیاسیروش

  سازي پیوستهشبیه . 3

ســازي رفتارهــاي مکــانیکی هــاي پیوســته، شــبیهاي االستیســیته و مکانیــک محــیطمروري بر مفاهیم و روابــط پایــه

و غیــر کالســیک هــاي کالســیک هــا توســط تئــوريها، نانو صفحات و نانو پوستهنانوساختارها شامل نانوتیرها، نانولوله

االستیسیته مانند تئوري تنش کوپل، تنش کوپل پیراسته، االستیسیته غیر موضعی، تنش سطحی، گرادیان کرنشــی و 

  میکروپوالر

 سیاالتی در مقیاس میکرو و نانو -سازي پیوسته میکرو و نانوسیاالت و بررسی برهمکنش جامداتیاي بر شبیهمقدمه

      

 
 
 
 
 



 

 

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  20%  
40%  

30%  
  

  

  فهرست منابع:

1. Leszczynski, J., and Dumitrica, T. Trends in computational nanomechanics. New York: 
Springer Publication, 2010. ISBN: 978-1-4020-9785-0. 

2. Cleland, A. N. Foundation of nanomechanics. Berlin: Springer Publication, 2003. ISBN: 
978-3-662-05287-7. 

3. Liu, W. K., Karpov, E. G., Park, H. S. Nano Mechanics and Materials: Theory, 
Multiscale Methods and Applications. New York: John Wiley & Sons, 2005. ISBN: 978-
0-470-01851-4. 

  

 ت:فهرست مطالعا

1. M. Meo and M. Rossi, “A molecular-mechanics based finite element model for strength 
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  محاسباتی مکانیک تماس عنوان درس به فارسی :

 Computational Contact Mechanics عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد : 

  1 روش اجزا محدود   پیشنیاز :

  مکانیک محیطهاي پیوسته     همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

 
    اهداف کلی درس :

 آشنایی با انواع مدلهاي تماسی

  مدلسازي فیزیک تماسبا آشنایی 

  آشنایی با معادالت ساختاري فیزیک تماس 

  آشنایی باتحلیل هاي عددي تماسی در حوزه المان محدود 

  

  سرفصل درس :

 انواع تماس و فیزیک حاکم -10

 تماسهندسه و سینماتیک  -11

 روشهاي تغییراتی معادالت تماسی و استخراج معادالت ضعیف  -12

 قیود تماسی -13

 معادالت ساختاري تماس -14

 خطی سازي معادالت تماسی در شکل ضعیف -15

 مدلسازي المان محدود تماس : تغییر شکلهاي کوچک -16

 مدلسازي المان محدود تماس: تغییر شکلهاي بزرگ -17

 تحلیل خطا در مدلسازي تماس -18

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  35%  
40%  

15%  
  

  

  فهرست منابع:

1. Peter Wriggers. “Computational Contact Mechanics”. Springer 2006. 
2. A. Konyukhov and K. Schweizerhof. “Computational Contact Mechasnics: 

Geometrically exact theory for arbitrary shaped bodies”. Springer 2013. 



 

 

3. Tod A. Laursen. “Computation Contact and Impact Mechanics: Fundamentals of 
modelling interfacial phenomena in nonlinear finite element analysis”. Springer 2003. 

  

  فهرست مطالعات:

1. Peter Wriggers and Udo Nakhenhorst (Eds.). “Analysis and Simulation of Contact 
Problems”. Springer 2006. 

2. Valentin L. Popov. “Contact Mechanics and Friction: Physical principles and 
application”. Springer 2010. 

3. Walter Sextro. Dynamical Contact Problems with Friction: Models, Methods, 
Experiments and Applications”. Springer 2002. 

  

 



 

  

  ازه هاپایداري س  : فارسی به درس عنوان

    Structural Stability : انگلیسی به درس عنوان

     3    : واحد تعداد

     ساعت 48    : ساعت تعداد

     اختیاري    : درس نوع

  واحد نظري 3    : واحد نوع

     1ریاضیات پیشرفته     : پیشنیاز

         : همنیاز

    :  عملی لیتکمی آموزش

  سمینار           آزمایشگاه           کارگاه            سفرعلمی            ندارد           دارد

  

       : درس کلی اهداف

  آشنایی دانشجویان با پایداري استاتیکی سیستمهاي مکانیکی شامل: تیر، صفحه،...

 
      : درسهاي سرفصل

 مفهوم پایداري -

 انواع پایداري -

 وش آنالیز در پایداري ر -

 دوشاخگی -

 بارحدي -

 کمانش ستونها -

 فرضیات در ستون اویلر -

 معادله مرتبه چهارم براي محاسبه بار بحرانی -

 ستون  -تیر  -

 کمانش ستون با انحناي اولیه  -

 روش هاي تقریبی و عددي براي محاسبه بار بحرانی ستونها -

 روش انرژي -

 روش ریتز -

 کمانش غیر االستیک ستونها -

 دول دوبلهتئوري م -

 تئوري مدول تانژانت -

 تئوري شانلی -

 کمانش حرارتی -

 کمانش پیچشی -

 کمانش جانبی تیرها -

  کمانش صفحات -

 

  

  



 

 

 : ارزیابی روش

  

  پروژه  نهائی هاي آزمون  ترم میان  مستمر ارزشیابی

10%  30%  
35%  

25%  
  

  

  :منابع فهرست

1. Structural Stability, W. F Chen 2013 Elsevier 
2. Prniciples of Structural Stability Theory, Alexander Chijes 1974 Prentice hall 
3. Fundamentals of Structural Stability., G.J. Simitsus, D.H. Hodges 2006 Elsevier 

 

  مطالعات: فهرست

1. Theory of Elastic Stability , Timoshenko & Gere., 1989 Dover 
  



 

  

  همکانیک ضرب  عنوان درس به فارسی :

 Impact Mechanics  عنوان درس به انگلیسی :

    3    تعداد واحد :

     ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس : 

      واحد نظري 3    نوع واحد : 

       پیشنیاز :

         همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           یشگاه آزما           کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس: 

     آنالیز پدیده ضربه از نگاه تنش و تغییر شکلهاي داخلی، مطالعه انتشار موج تنش در اجسام

  

  هاي درس :سرفصل

، موجها تــنش كششــي،  مقدمه: . ۱ نر ند حركت  بقا  ين مبحث  جمله بقا  صل ها متد   تعريف، 

 ،  حجمي  سطحيپيچشي، فشا

۲ . : نتشا مو نعكــا  بط  ، موجها فشــا  پيچشــي، تركيــب موجهــا،  ، سرعت  يط كرنش صفحه  شر

ما ها  نتقا تنش  ميلــه هــا بــا ســطح  -موجه، برخو هم محو ميله ها، نمو فضا بر برخو ميله ها، 

فت  برگشت مو  ميله ها  ،  مقطع متفا

بر تئو . ۳ : كا نه صلب با يك ميله بلنــد   مو تنش محو  پيچشي  مسائل سا برخو محو يك 

نتشا مو پيچشي  ميله بــا ســطح مقطــع متغيــر،   ، نه  ميله، ميله هاپكينسو ، سقو  ، شمع كو يا كوتا

لگ  ، ، شكست  ميله نر نفجا ثر ضربه  يا  قها   ثــر قطعه قطعه شد ميله ها   وها شكست  قطعــا  

 نفجا

الستيك، تحليل جامع مسائل ضربه: . ۴ طــي،  مو تنش  نتشا مو  ميله مخر عتبا سنجي تئو سا قبل، 

نتشــا موجهــا چرخشــي  محــيط  نتشا موجها حجمي  يــك محــيط پيوســته،   ، نتشا مو   نا

تا  ش لي، با نتشا موجها  كست موجها  سطح مشتر با محــيط (مــايع خــال، جامــد خــال، جامــد پيوسته، 

نفجا  حفر كر  جامد)، موجها متقا كر  محيط پيوسته، 

الستيك . ۵ يــو صــلب،  پالستيك  ميله ها: -موجها تنش  خت، برخو ميله كوتا بــا  ميله ها بلند  يكنو

، ضربه گيرها  پر ميله كوتا

: تحليل پالستيك . ۶   لوالها پالستيك  سا ها، ضربه گيرها صنعتي سا ها تحت با ضربه 

  

  

  

  

  



 

 

  روش ارزشیابی:

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

-  42%  
43%  

15%  
  

  

  فهرست منابع: 

1. W. Johnson, "Impact Strength of Materials", Edward Arnold (publishers) Limited, 

Londan, 1972 

2. W. Goldsmith, "Impact", Edward Arnold (publishers) Limited, Londan, 1960 

3 .  ، نشگا گيال نتشا  ، "مكانيك ضربه"،  يو لفضل  بو  ،   ۱۳۷۹محمو شاكر

  

 فهرست مطالعات:

1. W. J. Stronge, "Impact Mechanics", Cambridge University Press, United Kingdom, 2000 

2. S. Abrate, "Impact on Composite Structures", Cambridge University Press, United 

Kingdom, 1998 

  



 

  

    دینامیک پیشرفته  عنوان درس به فارسی : 

  Advanced Dynamics  عنوان درس به انگلیسی :

      3    تعداد واحد : 

         ساعت 48    تعداد ساعت :

       تخصصی    نوع درس : 

      واحد نظري 3    نوع واحد :

           پیشنیاز : 

       همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

اویلــر، -داري، معــادالت نیــوتنآشنایی با سینماتیک و سینتیک جسم صلب در حرکت فضــایی، آشــنایی بــا دینامیــک بــر

مومنتوم. آشنایی با دینامیک تحلیلی، معادالت الگرانــژ، اصــل همیلتــون و معــادالت کــانونی  -انرژي و ضربه-معادالت کار

  همیلتون.

  

  هاي درس:سرفصل

 سینماتیک ذره (معادالت فرنه، مختصاتهاي متعامد شامل مختصات دکارتی، استوانه اي و قطبی). -

بدیالت دورانی، سرعت زاویه اي جسم صلب و مشتق بردارهاي گردان، شتاب زاویه اي جسم صلب، حرکت نسبی (ت -

 محاسبه سرعت و شتاب در دستگاههاي متحرك چرخان).

 سینماتیک جسم صلب در حرکت فضایی ( زوایاي اویلر، اتصاالت جسم صلب و معادالت قید حاکم، غلتش). -

رژي جنبشی، ماتریس ممان اینرسی و تبدیالت آن، محورهاي اصلی، دینامیک نیوتونی جسم صلب (اصول کلی، ان -

 انرژي و ضربه مومنتوم).- معادالت حرکت حاکم، اصول کار

دینامیک تحلیلی (مختصاتهاي تعمیم یافته، درجه آزادي، قیدهاي هولونومیک و غیر هولونومیک، جابجایی و کار  -

 ي هولونومیک و غیر هولونومیک، فرم کانونی همیلتون).مجازي، اصل همیلتون، معادالت الگرانژ براي سیستمها

    

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

-  30%  
40%  

30%  
  

  

 فهرست منابع:

1. J. Ginsberg, Engineering Dynamics, Cambridge University Press, 2008. 
2. H. Baruh, Analytical Dynamics, McGraw-Hill Book Company, New York, 1999. 

 .1390دینامیک برداري، انتشارات دانشگاه تهران، ، بهرامی نیکخواه منصور . 3

 

  

  



 

 

 فهرست مطالعات:

1. D. T. Greenwood, Advanced Dynamics, Cambridge University Press, 2006.  
2. D. T. Greenwood, Classical Dynamics, Dover Publications, 1997. 
3. F. D'souza, V. K. Garg, Advanced Dynamics; Modeling and Analysis, Prentice-Hall, 

INC., 1984. 



 

  

  دینامیک غیرخطی و آشوب   عنوان درس به فارسی :

 Nonlinear Dynamics and Chaos  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  احد نظريو 3    نوع واحد :

      پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

یفــی سیســتمهاي غیــر آشنایی و تحلیل سیستمهایی غیرخطی پیوسته و گسسته، آشنایی با تئوري بایفورکیشــن، درك ک

خطی با کمک روشهاي هندسی، بررسی کمّی معادالت دیفرانسیل غیرخطی ، تحلیل پایداري در سیســتمهاي غیرخطــی، 

 آشنایی با سیستمهاي آشوبناك  

 

   هاي درس :سرفصل

 سیستمهاي گسسته مرتبه اول  . 1

 سیستمهاي گسسته مراتب باالتر . 2

 بایفورکیشن در سیستمهاي گسسته . 3

 سته (معادالت دیفرانسیل غیر خطی)سیستمهاي پیو . 4

 پایداري در سیستمهاي غیرخطی . 5

 بررسی هندسی معادالت دیفرانسیل غیرخطی . 6

 بایفورکیشن در سیستمهاي پیوسته . 7

 پاسخهاي متناوب و دورهاي حدّي . 8

 اي بر روشهاي کمّی و تئوري اغتشاشاتمقدمه . 9

  سیستمهاي آشوبناك . 10

  آشوب در سیستمهاي گسسته . 11

  ستهآشوب در سیستمهاي پیو . 12

 Lorenzمعادالت  . 13

  Routes to chaosمسیرهاي منتهی به آشوب  . 14

 Fractalsهااي بر فرکتالمقدمه . 15

   

 روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

20%  30%  40%  10%  

 
 
 



 

 

  فهرست منابع:

1. Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and 
Engineering. Steven H. Strogatz. 

2. Applied Nonlinear Dynamics: Analytical, Computational and Experimental Methods. Ali 
H. Nayfeh and Balakumar Balachandran. 

3. Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos. Stephen Wiggins. 
4. Chaos in Dynamical Systems. Edward Ott. 
5.  Chaos: An Introduction to Dynamical Systems. K. Alligood, T. Sauer and J. A. Yorke. 

  

  فهرست مطالعات:

1. Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields. John 
Guckenheimer and Philip Holmes. 

 
 



 

  

  (طراحی سیستمهاي مکاترونیکی) کیمکاترون  درس به فارسی :عنوان 

 Mechatronics (Mechatronic Systems) عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 64    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  واحد عملی 1نظري و  واحد 2    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

        همنیاز :

  ل یک واحد آزمایشکاهمعاد  آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

    اهداف کلی درس :

هاي مکانیکی نیازمند داشــتن دانشــی دقیــق از انــواع هاي کنترلی هوشمند برروي سیستمپیاده سازي روز افزاون سیستم

هاي مجتمع براي پــردازش ســیگنال و کنتــرل امــري باشد. عالوه بر آن آشنایی کامل با انواع مدارلگرها میحسگرها و عم

اجتناب ناپذیر است. از این رو در این درس دانشجویان با موارد ذکر شده به صورت تئوري و عملی آشنا خواهند شــد و در 

هــا ملی آن خواهند توانست با طراحی و کارکرد این سیســتمپایان ترم با طراحی یک سیستم مکاترونیکی و پیاده سازي ع

  را بهتر آشنا شوند.

  

      هاي درس :سرفصل

  نظري :

  مقدمه -1

معرفی اهداف، انگیزه و کاربرد درس، سیستمهاي خودکار و هوشمند، نمونه هاي صنعتی و تحقیقاتی (فیلمهاي  1-1

  کوتاه)

  سدیوسر ، واحد تقویت و پردازش ، انتقال سیگنال ، نمایشگرها)تران _ساختار سیستمهاي ابزاردقیق (سنسور  1-2

  اصول و مبانی طراحی سیستم ( مبانی طراحی سنسورها)، اجراي فرایند طراحی، تمرین یک نمونه 1-3

  مشخصات استاتیکی سنسورها و مبدلها -2

  مفاهیم و تعاریف پایه 2-1

  یم احتمال و توزیع خطاي دستگاههامرور مختصر احتماالت ، توزیع نرمال گوسی ، مفاه 2-2

  (Accuracy vs. Precision)معرفی علمی صحت و دقت، بایاس، انحراف صفر و تکرارپذیري دستگاه  2-3

  ترکیب و انتشار خطا ( توابع معین ، توابع با متغیرهاي تصادفی و توزیع نرمال) 2-4

  یبراسیون دینامیکیدستگاه )، کال Gainدریفت و _کالیبراسیون (روش تنظیم صفر 2-4

  ) مشخصات استاتیکی لتکمی (حساسیت، قدرت تفکیک، خطی بودن ، هیسترزیس، . . .  2-5

  مشخصات دینامیکی مبدل ها  -3

  سیستمهاي دینامیکی و کنترل (پاسخ دستگاه در حوزه زمان و حوزه فرکانس) :یادآوري 3-1

  دستگاه BWنس، ثابت زمانی و عرض باند معرفی مشخصه دینامیکی دستگاهها در حوزه زمان و فرکا 3-2

  دستگاههاي رسته یک ( تابع تبدیل و پاسخ دینامیکی ترمومترها و مبدلهاي مشابه) 3-3

  دستگاههاي رسته دو ( تابع تبدیل، ثابت زمانی و عرض باند دستگاههاي اندازه گیري، نمونه: وزن و فشار) 3-4

  ، بهبود مشخصات دینامیکی دستگاه، جبرانسازي مدار باز و مدار بسته مشخصات دینامیکی دستگاههاي مرتبه باالتر 3-5

  نویز و تداخل -4



 

 

اثرات محیطی، نویز ذاتی، اتصال زمین، تداخلهاي الکتریکی و مغناطیسی و قواعد شیلد کردن، انتقال سیگنال  4-1

 بصورت ولتاژ، جریان و یا بصورت دیجیتال

  قابلیت اطمینان -5

   ریاضی (قابلیت اعتماد و نرخ خرابی تعاریف و مبانی 5-1

  سیستمهاي سري و موازي، بهبود قابلیت اطمینان سیستمها 5-2

تعیین درست محل و تعداد سنسورها  (مروري بر معادالت فضاي حالت ، قطري  :مشاهده پذیري و کنترل پذیري -6

  کنترل پذیري) _کردن سیستم ، استخراج روابط و تمرین مشاهده پذیري

  ده سازي و پردازش سیگنالآما -7

  مدارها و پل هاي ابزاردقیق (تقسیم کننده ولتاژ، پلهاي تعادلی ، امپدانس متري، پلهاي انحرافی) 7-1

  ، مدار تقویت تناسبی، انتگرالگیر و مشتقگیر، تقویت کننده ابزاري) Op-Ampتقویت کننده ها (مبانی و معادالت  7-2

فی و مبانی طراحی و کاربرد فیلترهاي پایین گذر، باال گذر، میان گذر و میان ناگذر، فیلترها و پردازش سیگنال (معر 7-3

  مدارهاي فیلترهاي پسیو و اکتیو براي سیستمهاي اندازه گیري و مکاترونیک)

 A/Dو  D/Aسیگنالهاي آنالوگ/دیجیتال: مبانی و روش کار مبدلهاي  7-4

  ، ویندوینگ  STFTو DFT ،FFTتحلیلهاي حوزه زمان و فرکانس، 7-5

  سیگنالهاي گسسته ، نمونه برداري، آلیاسینگ، قضیه شانون نایکویست 7-6

  ، مونیتورینگ و داده برداري با کامپیوترdata-acquisitionمبانی ارتباط ، انتقال و ارسال فرامین با کامپیوتر،  7-6

  انواع سنسورها و مبدل ها - 8

  ) CCD، اولتراسونیک،  LVDT/RVDTهاي خازنی، رلوکتانسی، مبدلهاي جابجایی (پتانسیومترها، مبدل 8-1

  ترانسدیوسرهاي دیجیتال، مبانی کدینگ باینري (انکودرهاي مطلق و افزایشی براي شفتها و حرکت خطی) 8-2

  مبدلهاي سرعت و شتاب (مبدلهاي الکترومغناطیسی و تاکومترها، مبدلهاي پیزو الکتریک، اولتراسونیک و ...) 8-3

  دازه گیري کرنش، تنش، نیرو، فشار (مبانی و کاربرد استرین گیج ها ، لود سل ها، سنسورهاي فشار پیزورزیستیو)ان 8-4

  اندازه گیري دما ( ترموکوپلها و قوانین مربوطه) 8-5

  ، مبدلهاي دما به ولتاژ و جریان، آیسی هاي دما) NTCو RTD سنسورهاي دما ( 8-6

  سنسورهاي جریان سیال 8-7

   (MEMS)اصر حساس به نور،دیودهاوسلولهاي نوري، سنسورهاي گاز، صدا، سنسورهاي نیمه هادي و عن 8-8

  کالس(مکاترونیک) مدارهاي و عناصر آنالوگ و دیجیتال بسته به نیاز الکترونیک کاربردي در مکاترونیک  -9

  (ویژه درس مکاترونیک)محرکه ها در سیستمهاي کنترلی  -10

  ، استپر موتورها ، محرکه هاي مدرن) DCهاي الکتریکی (سروو موتورهاي محرکه (اکچویتور) 10-1

  محرکه (اکچویتور)هاي مکانیکی ، هیدرولیکی و پنوماتیکی  10-2

  کنترل هاي دیجیتال  - 11

  مروري بر کنترل دیجیتال بکمک کامپیوتر 10-3

  اشاره به سخت افزار و معماري کامپیوتر  10-4

    I/Oمدارهاي واسط،  ارتباط با کامپیوتر و 10-4

  میکروکنترلر، کارگاه آموزشی میکروکنترلر 10-6

  ها و اتوماسیون صنعتی PLCکاربرد   10-7

  عملی: 

  آزمایش مستقل می باشد) 8آزمایشگاه (آز مکاترونیک 

  : آشنایی و کار با دستگاهها و تجهیزات، قطعات و مدارهاي الکترونیک مرسوم در کنترل و ابزار دقیق 1-آ

  : دریافت، ثبت و پردازش سیگنال توسط دیتاالگر و رایانه، نمونه برداري ، پنجره بندي و فیلتر 2-آ



 

  

  : سنسورهاي شتاب، سرعت و جابجایی (تست ارتعاشات و نویز)، سنسورهاي صوتی (تست آکوستیک) 3-آ

  : معرفی پروژه هاي درسی، راهنمایی و راه اندازي تیمهاي پروژه 4-آ

 

  روش ارزیابی :

  

  پروژه عملی  آزمون نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

20%  30%  30%  20%  

  

  فهرست منابع:

1. Sabri Cetinkunt, Mechatroics, Wiley, 2007 

2. Rolf Isermann, Mechatronic Systems, Fundamentals, Springer, 2005 

3. Figliola, R.S. and Beasley, D.E., Theory and Design for Mechanical Measurement, 

Wiley, 2006 -3 

  

  فهرست مطالعات:

  1388، اندازه گیري الکترونیکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رضایی دکتر . 1

2. Lawrence J. Kamm, “Understanding Electro – Mechanical Engineering”, An 
Introduction to Mechatronics, Prentice – Hall of India Pvt., Ltd., 2000. 

3. De Silva, C.W., Mechatronics-An Integrated Approach, Taylor & Francis, CRC Press, 

Boca Raton, FL, 2005. 
  

 
 



 

 

  در رباتیککنترل    عنوان درس به فارسی :

  Control in Robotics  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  حرکت روبات مرور سینماتیک و مرور سینتیک حرکت روباتها، طراحی مسیر حرکت و کنترل موقعیتآشنایی با 

 

   سرفصل درس :

  مقدمه: . 1

  تاریخچه، تعاریف اولیه در آشنائی با انواع مفاصل و بازوهاي روباتیک

  اشاره کلی به طراحی روباتها و اجزء آنها

  مرور سینماتیک حرکت روباتها: . 2

 D-Hهاي تبدیل مختصات با درنظر گرفتن دوران و جابجائی، نصب دستگاههاي مختصات هر عضو، آشنائی با پارامتر

  استخراج ماتریس تبدیل مختصات 

  بررسی سیستماتیک مستقیم

  استخراج روابط سرعت خطی و دورانی و ماتریس ژاکوبین

  آشنائی با فضاهاي مفصلی و کاري متنوع، اشاره به حاالت انفراد و حل سینماتیک معکوس

  مرور سینتیک حرکت روباتها: . 3

  انژ ویژه بررسی حرکت روباتهااشاره به مدلهاي تراجعی، استخراج روابط الگر

  حل سینتیک مستقیم و معکوس، شبیه سازي حرکت

  طراحی مسیر حرکت:  . 4

  مسیرهاي زمانی: حرکت خطی، خطی با قوس سهموي، استفاده از چند جمله ایهاي درجه سوم و پنجم

  طراحی مسیر در فضاي کارتزین

  طراحی مسیر بهینه زمانی

  کنترل موقعیت حرکت روبات: . 5

  و بررسی فرکانسهاي پایه DCي دینامیک عملگر اضافه ساز

  ساده سازي مدل غیر خطی  و بررسی رفتار سیستمهاي رسته دوم

  طراحی کنترلرهاي خطی تناسبی، مشتق گیر و انتگرال گیر

  طراحی کنترلرهاي غیر خطی، مدل مینا در فضاي مفصلی و کارتزین ژاکوبین ترانهاده 

  ترانهاده و الگوریتم بهبود یافته طراحی کنترلرهاي غیر خطی: ژاکوبین



 

  

  طراحی کنترلرهاي غیر خطی: کنترل مقاوم، مود لغزشی و مقید

  طراحی کنترلر تطبیقی

  کنترل نیرو: . 6

  کنترل صریح و ضمئی نیرو

  کنترل هیبرید موقعیت و نیرو

  کنترل سختی و کنترل امپدانس . 7

  کنترل جابجائی اجسام:

  کنترلهاي ضمنی و کنترل امپدانس جسم

  ل امپدانس چند گانهکنتر

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  35%  40%  15%  

 
 فهرست منابع:

1. Craig,j, Introduction to Robotics, Mechanics and Control.Addision Wwsley, 

Reading,MA,2008 

2. Mark W.Spong, seth Hutchinson, and M, Vidyasagar,Robot Dynamics and Control,2004 

3. Jean-JacquesE,Slotine and Weiping 1,Applied NJonlinear Control,Prentice Hall,1991 

4. Moosavian,S,Ali., and Papadopoulos.E, Modified Transpose Jacobian Control of Robotic 

Systems. Automatica, Volume 43, Issue 7, July 2007. Pages 1229-1233 

5. Hogan, N, Impedance control: An Approach to manipulation, ASME  Journal of Dynamic 

Systems, Measurement & Control, vol.107,pp.1-24,1985 

 

 فهرست مطالعات:

1. Schneider.s. A. and Cannon. R.H,, Object Impedance Control for Cooperative 

Manipulation: Theory and Experimental Results, IEEE Transactions on Robotics and 

Automation, Vol.8.no.3,June 1992.pp.383-394 

2. Moosavian,S.Ali, Rastegari,R, and Papadopouos, E, Multiple Impedance Control for 

Space Free-Flyung Robots,AIAA  Journal of  Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 

28,no,5,pp.939-947,September 2005 

 



 

 

  سیستمهاي کنترل مقاوم   عنوان درس به فارسی :

 Robust Control Systems  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

  کنترل پیشرفته    پیشنیاز :

        همنیاز :

    زش تکمیلی عملی : آمو

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

 آشنایی با مفاهیم پایه اي در کنترل مقاوم: نرمها، مدلسازي نامعینی، پایداري داخلی، قضیه بهره کوچک، ... -

 داري و کارایی سیستمهاي نامعینتوانایی تحلیل پای -

و طراحــی آنهــا توســط جعبــه  و ســنتز  Hتسلط بر مفاهیم نظري ایجاد کنترل کننده هاي مقــاوم شــامل کنتــرل 

 ابزارهاي نرم افزار متلب و کاربرد در مسائل عملی مطرح در پروژه هاي تحقیقاتی

 

   هاي درس :سرفصل

  مقدمه اي بر کنترل مقاوم، تابع تبدیل حساسیت و مسئله عمومی تنظیم . 1

نرمها: نرم بردار و ماتریس، نرم سیگنال و سیستم، روشهاي محاسبه نرمها، مقادیر تکین و مقدمه اي بر فضاهاي نرم  . 2

  دار

  کنترل مقاوم مدلسازي نامعینی: ساختار یافته و بدون ساختار، پیکربندي استاندارد مسائل تحلیل و طراحی . 3

تحلیل (آنالیز) پایداري و کارایی سیستمهاي کنترل مقاوم: پایداري داخلی، قضیه بهره کوچک، پایداري و کارایی  . 4

  نامی و مقاوم

  ایجاد (سنتز) سیستمهاي کنترل مقاوم: کنترل کننده پارامتري . 5

  محدودیتهاي طراحی: قیدهاي جبري و تحلیلی، نحوه انتخاب توابع وزنی . 6

مسئله ترکیبی  ،LMIبه روش هاي ریکاتی و  Hو  2Hمسئله عمومی تنظیم: حل مسایل کنترلیحل بهینه  . 7

 HH 2
 

   طراحی مقاوم براساس مقدار تکین ساختاریافته: سنتز  . 8

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  زمون هاي نهائیآ  میان ترم  ارزشیابی مستمر

25%  40%  -  35%  

 
 
 
 
  



 

  

  فهرست منابع:

1. K. Zhou and J. C. Doyle, Essentials of Robust Control, Prentice Hall, 1997. Chapters 4-6 
and 8-14. 

2. J. C. Doyle, B. Francis and A. Tannenbaum, Feedback Control Theory, Macmillan 
Publishing Co., 1990. Chapters 1-6 

3. S. Skogestad and I. Postlethwaite, Multivariable Feedback Control Analysis and Design, 
Wiley, 2009. Chapters 7 and 8 

 9تا  1. فصلهاي 1392، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، Hح. تقی راد، م. فتحی و ف. زمانی،کنترل مقاوم  . 4

  اراي مباحث مشترك با کتابهاي فوق)(د

 

  فهرست مطالعات:

1. G. E. Dullerud and F. G. Paganini, A Course in Robust Control Theory: a Convex 
Approach, Springer, 1991. 

2. K. Zhou, J. C. Doyle and K. Glover, Robust and Optimal Control, Prentice Hall, 1996. 
3. MATLAB Robust Control Toolbox and LMI Control Toolbox User Manuals. 

  
  



 

 

  ارتعاشات غیر خطی  عنوان درس به فارسی :

  Non Linear Vibrations  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48     تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

       پیشنیاز :

         همنیاز :

    ی عملی : آموزش تکمیل

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       اهداف کلی درس :

هاي دینامیکی از نقطه نظر مکانیزم ایجــاد ارتعاشــات اســت. از هدف اصلی این درس، بررسی ارتعاشات غیر خطی سیستم

-دسته شامل: ارتعاشات طبیعی یا آزاد، ارتعاشات سیســتم 5جاد ارتعاشات، سیستم هاي دینامیکی به نقطه نظر مکانیزم ای

هــاي مــرتبط طبقــه بنــدي هاي خود مرتعش، ارتعاشات ناشی از تغییرات پارامترها، ارتعاشات اجباري و ارتعاشات سیستم

رتعاشی در یک سیستم دینــامیکی منجــر بــه هاي یک سیستم اگردند. در نظر گرفتن مدل غیر خطی هر یک از المانمی

ها و فراگیــري حــل تحلیلــی و عــددي گردد. آشنایی با معادالت غیر خطی این سیستممعادله غیر خطی براي سیستم می

-هاي عیر خطی از دیگر اهداف این درس میهاي خطی با سیستمهاي سیستماین معادالت و برقراري ارتباط بین دانسته

  باشد. 

  

      اي درس :هسرفصل

هــاي حــل بررسی ارتعاشات آزاد با خاصیت فنریت غیر خطی (فنر نرم، فنر سخت و فنر قطعــه قطعــه). بررســی روش -1

 ها.دقیق و حل تقریبی در این نوع از سیستم

-هاي یکدرجه آزادي غیر خطی، مشخصات صفحه فازي، نقاط منفرد، ســیکلآشنائی با متد صفحه فازي براي سیستم -2

 هاي حدي.

 فاده از روش انرژي براي بررسی مسیرهاي صفحه فازي.است -3

 هاي ارتعاشی که نیروي بازگرداننده آنها خطی با تغییر عالمت باشند.سیستم -4

 بررسی ناحیه مرده در سیستم هاي ارتعاشی. -5

، روش ترســیمی Isoclineهاي ارتعاشی غیــر خطــی. روش ترســیمی هاي تقریبی در تحلیل سیستماستفاده از روش -6

Lienard. 

 هاي ارتعاشی غیر خطی. متد نوسانات کوچک، متد تعادل هارمونیکیهاي تحلیلی در حل سیستمبررسی روش -7

هاي مرتعش غیر خطی با نیروي مقاومت بر حرکت. اصطکاك خشک یا اصطکاك کولمب، اصطکاك خشــک و سیستم -8

 نیروي بازگرداننده غیر خطی قطعه قطعه.

 اي غیر خطی ضعیف.هبراي سیستم Perturbationهاي روش -9

 . Jump Phenomenaپرش  هاي ارتعاشات غیر خطی اجباري با نیروي مقاومت غیر خطی. بررسی پدیدهسیستم -10

 Superharmonic and Subharmonicهارمونیــک و زیرهارمونیــک  هــاي فــوقبررســی تشــدید بــا فرکــانس -11

Resonance ها، کاربردها و مثال 

خود مرتعش. حل معادله با استفاده از صفحه فازي. حل تقریبی این معادلــه از هاي در سیستم Van der Polمعادله  -12

 .Slowly Varying Amplitude و متد تغییرات زمانی کوچک دامنه Ritz & Galerkin، روش  B&Kروش 



 

  

. بررسی نوسانات آونگی کــه نقطــه آویــز آن  Parametrically Self Excited Vibrations ارتعاشات پارامتري -13

. پاندول ســاده بــا طــول Meldeگردد. ارتعاشات نخ با کشش متغیر و آزمایش تاثیر جابجائی پریودیکی واقع میتحت 

. بررســی Mathieuو بررسی پایداري. حــل معادلــه دیفرانســیل  Hillمتغیر. آنالیز تاب بازي. حل معادله دیفرانسیل 

 . Inverted Pendulum ارتعاشات پاندول وارونه

 با فنر غیر خطی. ارتعاشات اجباري با اصطکاك خشک و نیروي بازگرداننده خطی. ارتعاشات اجباري -14

 .Coupled Vibrationsارتعاشات مرتبط  -15

 معادالت الگرانژ -16

 

  روش ارزیابی :

  

  هاپروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  -  
50%  

40%  
  

  

  فهرست منابع:

1. Nyfeh, Ali Hasan and Dean T. Mook: Nonlinear Oscillations, John Wiley and Sons,   

1995. 

2. Stoker, J.J.: Nonlinear Vibrations in Mechanical and Electrical Systems, John Wiley and 

Sons, 1992.  

  

 فهرست مطالعات:

1. Ivana Kovacic & Michael J. Brennan, The Duffing Equation: Nonlinear Oscillators and 
their Behaviour, John Wiley and Sons,  Ltd.; 2011 

2. Minorsky, Nicholas: Nonlinear Oscillations; Melbourne, FL: Krieger Publishing, 1974. 
 

 



 

 

  سازه هاي هوشمند  عنوان درس به فارسی :

 Smart Structures عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    درس : نوع

  نظري  واحد 3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       اهداف کلی درس :

ه سازه ها و مواد هوشمند آشنا می گردند. طراحی، مدل سازي و بهینــه در این درس دانشجویان با مفاهیم، تعاریف و سابق

سازي سازه هاي هوشمند در این درس مورد بررسی قرار می گیرد. با گذراندن این درس دانشجویان قادر خواهند بــود بــا 

د بپردازنــد. به  کارگیري مواد و سازه هاي هوشمند نسبت بــه طراحــی، تحلیــل و کنتــرل ســازه هــا و مکانیزمهــاي جدیــ

  کاربردهاي گوناگون مهندسی سازه هاي هوشمند در این درس مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد. 

    

      هاي درس :سرفصل

 معرفی مواد و سازه هاي هوشمند: . 1

 مواد پیزوالکتریکتیو -

 مواد الکتروستریکتو -

 مواد مگنتوستریکتیو -

 آلیاژهاي حافظه دار -

 پلیمرهاي الکترواکتیو -

 حافظه دارپلیمرهاي  -

 سیاالت الکترو رئولوژیک -

 سیاالت مگنتو رئولوژیک -

 مدل سازي مواد و سازه هاي هوشمند . 2

 طراحی سازه ها و مکانیزمهاي هوشمند . 3

 بهینه سازي . 4

 سیستمهاي کنترلی سازه هاي هوشمند . 5

 کاربردهاي سازه ها و مواد هوشمند . 6

  

  روش ارزیابی :

  

  هپروژ  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

40%  20%  25%  15%  

  

  



 

  

  فهرست منابع:

1. M. Shahinpoor, M and Schneider H. J., Intelligent Materials, RSC Publishing, 2008. 
2. W. G. Cady, Piezoelectricity: An Introduction to the Theory and Applications of 

Electromechanical Phenomena in Crystals, Dover Publications, 1964. 
3. H. Funakubo, Shape Memory Alloys, Gordon and Breach Science Publishers, 1987. 

 

 فهرست مطالعات:

1. B. Culshaw, Smart Structures and Materials, Artech House, 1996. 
2. K. J., Astrom and B. Wittenmark, Adaptive Control, Addison-Wesley Publishing 

Company. 
3. P.A. Nelson and S.J.Elliott, Active Control of Sound, Academic Press, London, San 

Diego 1992 
4. C.R. Fuller, S.J.Elliott and P.A. Nelson, Active Control of Vibration, Academic Press, 

London, San Diego 1996. 
 

 

 



 

 

  کنترل فازي  عنوان درس به فارسی :

 Fuzzy Systems: Theory and Control ی :عنوان درس به انگلیس

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري  واحد 3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

  کنترل پیشرفته      همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           ایشگاه آزم           کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       اهداف کلی درس :

در این درس دانشجویان با مفاهیم، تعاریف و سابقه تئوري و منطق فازي آشنا می شوند. مجموعه هــا، روابــط و ریاضــیات 

فازي مرور خواهد شد و دانشجویان با کاربردهاي سیستمهاي فازي در مسائل مهندسی آشنا می شوند. روشهاي گونــاگون 

مدل سازي فازي ارائه می شود و طراحی سیستمهاي کنترلی به روش فازي مورد بررســی و مطالعــه قــرار مــی گیــرد. بــا 

گذراندن این درس دانشجویان با کنترل کننده هاي هیبرید فازي آشنا می شوند و قادر بــه پیــاده ســازي آنهــا در مســائل 

  مهندسی خواهند بود.    

    

      هاي درس :سرفصل

 تعاریف و مفاهیممقدمه،  . 1

 منطق فازي . 2

 مجموعه ها و روابط فازي . 3

 سیستمهاي فازي  . 4

 پایگاه قواعد فازي . 5

 مدل سازي فازي سیستمهاي فازي . 6

  کنترل فازي . 7

 

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

25%  25%  
35%  

15%  
  

  

  فهرست منابع:

1. L. X. Wang, A Course in Fuzzy Systems and Control, Prentice Hall International, Inc., 
1997. 

2. K. M. Passino and S. Yurkovich, Fuzzy Control, Addison Wesley Longman, 1998. 
3. B. Kosko, Fuzzy Engineering, Prentice Hall, 1996.  

 
 
 



 

  

 فهرست مطالعات:

1. W. Siler and J. J. Buckley, Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning, John Wiley and 
Sons, Inc., 2005. 

2. W. J. Raynor, Artificial Intelligence, Glenlake Publishing Company, Ltd., 1999. 
3. Zilouchian and M. Jamshidi, Intelligent Control Systems Using Soft Computing 

Methodologies, CRC Press, 2001. 
 
 

 
 



 

 

  کنترل بهینه سیستمهاي  فارسی :عنوان درس به 

 Optimal Control Systems  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري   نوع درس :

      واحد نظري  3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

  کنترل پیشرفته       همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

    اهداف کلی درس :

  آشنایی با روشهاي طراحی کنترل بهینه بدون قید، با قید براي سیستم هاي زمان پیوسته و زمان گسسته

  

      هاي درس :سرفصل

 مروري بر کنترل فضاي حالت -1

 ل فیدبک متغیرهاي حالت، طراحی تخمین زننده حالت)(کلیات مدل فضاي حالت، طراحی کنتر

 مبانی ریاضی کنترل بهینه -2

  و انرژي، قضایاي ریاضی حساب تغییرات) 2، نرم  H2(فضاي 

 معادالت اویلر -3

  (مدل و حل مساله اپتیمال نامقید و مقید، حل مسائل نمونه کالسیک)

 LQRمساله کنترل بهینه  -4

  ی و کاربرد آن در مسائل متعدد سیستمهاي کنترل بهینه)(حل مساله کنترل با تابع هزینه مربع

 سیگنالهاي تصادفی و نویز -5

  (مفاهیم پایه الزم براي ورود به کنترل بهینه اتفاقی در حضور سیگنالهاي نویزي)

 فیلتر کالمن  -6

 (طراحی تخمین زننده حالت در محیط نویز)

  LQGکنترل  -7

  ره فیلتر کالمن)به LQG(تعمیم کنترل فضاي حالت به کنترل بهنیه 

 پیاده سازي سیستمهاي کنترل بهینه دیجیتال -8

 توضیحات تکمیلی و راهنمایی پروژه -9

 

  روش ارزیابی :

  

  پروژه، سمینار و تکالیف  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  30%  40%  20%  

  

 
  



 

  

  فهرست منابع:

1. Optimization Toolbox for Use with MATLAB, the Math Work Inc, 2014 
2. Control Systems Toolbox for Use with MATLAB, the Math Work Inc, 2014 
3. D. E. Kirk, Optimal Control Theory, Prentice-Hall, 2004 

  

 فهرست مطالعات:

1. F. L. Lewis, Applied Optimal Control and Estiation, Presntice Hall, N. J., 1998 
 
 



 

 

  رباتیک پیشرفته  عنوان درس به فارسی :

  Advanced Robotics عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري  واحد 3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

    اهداف کلی درس :

در این درس دانشجویان با مفاهیم پایه اي رباتیک شامل مکانیزمهاي بازوهاي مکانیکی ، آنالیز سرعت و موقعیت بازوهــاي 

 PID رباتیکی، تحلیل سینماتیک معکوس، طراحی مسیر براي بازوهاي مکانیکی، آنالیز دینــامیکی و طراحــی کنترلرهــاي

  آشنا می شوند. مضافا، دانشجویان طراحی بازوهاي مکانیکی براي انجام ماموریتهاي مختلف صنعتی را فرا خواهند گرفت.   

  

      هاي درس :سرفصل

  مفاصل و مکانیزمها در بازوهاي مکانیکی -1

  مفاهیم پایه اي ریاضی در رباتیک (بردارها و دستگاههاي مختصات) -2

 ستقیم بازوهاي مکانیکی سریال (روشهاي تحلیلی و هندسی)تحلیل موقعیت و سینماتیک م -3

  معکوس رباتها کینماتیس -4

  آنالیز سرعت در بازوهاي مکانیکی (ماتریس ژاکوبین و نقاط تکین)  -5

 آنالیز استاتیکی نیروها در بازوهاي مکانیکی -6

  طراحی مسیر حرکت براي بازوهاي مکانیکی -7

 اویلر و الگرانژ) -آنالیز دینامیکی بازوهاي مکانیکی (روش نیوتن -8

  براي رباتها PIDکنترلرهاي موقعیت  -9

   

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  25%  45%  20%  

  

 فهرست منابع:

1. B. Siciliano, , L. Sciavicco, L. Villani and G. Oriolo, “Robotics: Modelling, Planning and 
Control”, Springer, 2010. 

2. M. W. Spong, S. Hutchinson and M. Vidyasagar, "Robot Modeling and Control", John 
Wiley and Sons, 2005. 

 
 



 

  

 فهرست مطالعات:

1. J. Craig, "Introduction to Robotics: Mechanics and Control" (3rd Edition), Prentice Hall 
2004. 

 
 



 

 

  آنالیز مودال تجربی  عنوان درس به فارسی :

 Experimental modal Analysis  عنوان درس به انگلیسی :

    3    تعداد واحد :

     ساعت 48    اد ساعت :تعد

  اختیاري     نوع درس : 

      واحد نظري 3    نوع واحد : 

       پیشنیاز :

         همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس: 

     ازه ها با استفاده از نتایج تجربی تست مودال و مقایسه آن با نتایج تحلیلی روش اجزامحدودمدل سازي دینامیکی س

  

  هاي درس :سرفصل

معرفی تست مودال، کاربردهاي تست مودال، فلسفه تست مودال، خالصــه تئــوري، خالصــه روشــهاي انــدازه  مقدمه: -1

 گیري، خالصه روشهاي آنالیز مودال، اصطالحات، عالئم و اشارات

سیستم هاي یک درجه آزادي، سیستم هاي چند درجه آزادي دمپ نشده، سیستم هاي چنــد درجــه  مبانی تئوري: -2

آزادي با دمپینگ متناسب، سیستم هاي چند درجه آزادي با دمپینگ سازه اي در حالت کلــی، سیســتم هــاي چنــد 

نــد درجــه آزادي، مودهــاي درجه آزادي با دمپینگ ویسکوز در حالت کلی، مشخصه هــا و نمــایش سیســتم هــاي چ

 تکراري، مدل کامل وناکامل، رفتارغیرخطی سازه ها، خالصه اي از ارتعاشات اتفاقی  

انواع خطا در اندازه گیري، آمــاده ســازي  سیستم هاي اندازه گیري، روشهاي انداره گیري توابع پاسخ فرکانسی: -3

ه، آنــالیزور، اســتفاده از ســیگنال هــاي تحریــک ، تقویت کنندLDVسازه، تحریک سازه، شتاب سنج، نیرو سنج، لیزر 

 مختلف، کالیبراسیون، روشهاي حذف جرم، انداره گیري درجات آزادي چرخشی، روشهاي تحریک چندگانه

هاي اندازه گیري شده، روشهاي یــک درجــه آزادي،  FRFکنترل مقدماتی  روشهاي استخراج پارامترهاي مودال: -4

 SVD.بر  روشهاي چنددرجه آزادي، روشهاي متکی

مدل مودال، اصالح مدل مودال، نمایش مدل مودال، مدل پاسخ، مدل فضایی، اســکلت  بدست آوردن مدل ریاضی: -5

 ها FRFبندي 

مقایسه بکمک سنجیدن هم بستگی بین نتایج  آزمایشی و تحلیلی، بروزرسانی مدل هاي  کاربردهاي آنالیز مودال: -6

  هاي مرکب، پیشبینی پاسخ، تعیین نیرو، روش آنالیز مودال محیطی   تحلیلی با کمک نتایج تست مودال، آنالیز سازه

 

  روش ارزشیابی:

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

-  32%  
38%  

30%  
  



 

  

  فهرست منابع:

1. D.J. Ewins,  “Modal Testing, theory, practice and application”, Research Studies Press 

LTD., 2000  England. 

2. K. G. McConnell, “Vibration Testing Theory and Practice”, 1995, JohnWiley & Sons. 
  

 فهرست مطالعات:

1. N. M. M. Maia and J. M. M. Silva, “Theoretical and Experimental Modal Analysis”, 

Research Studies Press LTD., 1997,  England. 

 



 

 

  گیري پیشرفته اندازه هايسیستم  عنوان درس به فارسی:

  Advanced Measurement Systems  عنوان درس به التین:

  3    تعداد واحد:

  ساعت 48    تعداد ساعت:

  اختیاري   نوع درس:

  واحد نظري 3    نوع واحد:

           پیشنیاز:

         همنیاز:

    آموزش تکمیلی عملی: 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       اهداف کلی درس:

گردند. گیري کمیتهاي الکتریکی، مکانیکی آشنا میها و حسگرهاي اندازهدر این درس دانشجویان با اصول، روش

گیري بیان ندازههاي اسازي سیستمها و چگونگی انجام شبیهها و دادهگیريهاي بررسی صحت اندازههمچنین روش

  شوند.می

  

  هاي درس:سرفصل

  جلسه) 1یادآوري و مقدمه ( . 1

  گیري در کنترل و صنعت هاي اندازهاهداف، انگیزه و کاربرد سیستم -

  جلسه) 6گیري و محدودیتها (هاي اندازهاصول و تعاریف سیستم . 2

  مشخصات استاتیکی و نحوه انجام آزمایش براي بدست آوردن این مشخصات -

  ینامیکی و نحوه انجام آزمایش براي بدست آوردن این مشخصاتمشخصات د -

  گیريهاي مدلسازي سیستمهاي اندازهروش -

  مشخصات آماري و نحوه انجام آزمایش براي بدست آوردن این مشخصات  -

  گیریهاهاي آماري ارزیابی میزان دقت اندازهروش -

  P&IDهاي دیاگرام -

  هاي کالیبراسیونروش -

  جلسه) 2بران خطا (انواع خطا و روشهاي ج . 3

  هاي جبران خطاهاي استاتیکی و دینامیکی روش -

  معرفی، محاسبه و جبران خطاي بارگذاري -

  جلسه) 9سازي سیگنال (آنالوگ و دیجیتال) (مدارات آماده . 4

گیر، تقویت کننده گیر، مشتقکننده، تقویت کننده، انتگرالمدارهاي جمع کننده، تفریق کننده، بایاس، مقایسه -

  قیق، تقویت کننده تفاضلی، ساخت توابع غیرخطیابزارد

  مدارهاي مبدل کمیتهاي الکتریکی به یکدیگر -

  هاي کاهش اثر نویز و شیلد دار کردنهاي اکتیو و پسیو، مدارها و روشمدارهاي فیلتر -

 مدارهاي مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ و اصول نمونه برداري، نکات مهم در استفاده از -

  ها و کامپیوترهاریزپردازنده

  جلسه) 8( هاي الکتریکی و مکانیکیگیري کیمتیادآوري و تکمیل انواع حسگرها و اندازه . 5



 

  

و روشهاي نوري و تابشی،  LM35 ،LM75، ترمیستور، ترموکوپل، RTDگیري دما (ها و حسگرهاي اندازهروش -

  لیزري و شیمیایی)

، MEMS، پتانسیومتر، آلتراسونیک، مادون قرمز، Proximeter(جایی و سرعت گیري جابهحسگرهاي اندازه -

  پیزوالکتریک، الکترو مغناطیسی)

  ، و غیره)Strain Gauge ،Load Cellگیري نیرو (حسگرهاي اندازه -

، Burdon Gauge ،Manometer ،Bimetalگیري فشار (ها و حسگرهاي اندازهیادآوري و تکمیل روش -

  ره)پیزوالکتریک، فیبر نوري و غی

اي، اثــر گیري جریــان ســیاالت و جامــدات (آلتراســونیک، ونتــوري، ارفــیس، پیتــوت، پیمانــهحسگرهاي انــدازه -

  کوریولیس و مغناطیسی)

ها الکتریکی (حسگرهاي اثــر هــال، حســگرهاي جریــان، ولتــاژ، فرکــانس و شــار، گیري کمیتحسگرهاي اندازه -

  اینکدرها)

  جلسه) 1( آشنایی با محرکهاي الکتریکی و مکانیکی . 6

  محرك مکانیکی (سرو موتورهاي هیدرولیکی و نیوماتیکی خطی و دوار و غیره) -

  ها)اي، رله، موتور پلهACو  DCهاي الکتریکی (سرو موتورهاي الکتریکی محرك -

  جلسه) 1حسگرهاي هوشمند ( . 7

  هاي سنسورهاي هوشمندآشنایی به مزایا و ویژگی -

  د بررسی یک سیستم صنعتی داراي حسگرهاي هوشمن -

  طراحی سنسور هوشمند -

  جلسه) 2هاي صنعتی (آشنایی با شبکه . 8

  هاي صنعتیاصول شبکه -

  هاي پروفیباسشبکه -

  هاي مدباسشبکه -

  جلسه) 2گیري (هاي اندازهآشنایی با نرم افزارهاي مونیتورینگ سیستم . 9

- Labview  
- Matlab 
- WinCC 

  PIV( Particle Image Velocimetryسرعت سنجی تصویري ذرات ( . 10

 LDV (Laser Doppler Velocimetryداپلر (لیرز  . 11

  

  روش ارزیابی:

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

20%  -  60%  20%  

  

  فهرست منابع:

1- Alan S. Morris, Principles of Measurement and Instrumentation, Prentice Hall, 1993. 
2- C. A. Smith and A. B. Corripio, Principles and Practice of Automatic Control, John 

Wiley and Sons, 1985. 
3- G. K. McMillian and D. M. Considine, Process Industrial Instruments and Controls, 

handbook, 5th Ed., Mc Grow Hill, 1999. 
4- M. C. Jacob, Industrial Control Electronics: Applications and Design, Mc Grow Hill, 

1988. 



 

 

 فهرست مطالعات:

4. J. P. Bentley, Principles of Measurement Systems, 2nd Ed., Longman, Inc., 1983. 
5. Figliola, R.S. and Beasley, D.E., Theory and Design for Mechanical Measurment, 4th 

Edition, Wiley, 2006. 
6. Doebelin, E.O., Measurement Systems, Application and Design, 4th Edition, McGraw-

Hill, 2004. 
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  طراحی سیستمهاي کنترل دیجیتال  عنوان درس به فارسی : 

       Digital control systems design  عنوان درس به انگلیسی :

    3    تعداد واحد :

     ساعت 48    تعداد ساعت :

     اختیاري    نوع درس :

    د نظريواح 3    نوع واحد :

         پیشنیاز :

           همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       اهداف کلی درس :

هاي پیوســته آن بــا سیســتم هاي کنتــرل دیجیتــال و ارتبــاطهدف کلی این درس آشنایی دانشجویان با مزایاي سیســتم

کننــده دیجیتــال و هاي دیجیتــال دانشــجویان بــا کنترلباشد. در این درس عالوه بر اشنایی با روشهاي تحلیل سیستممی

  شوند.سازي آنها آشنا مینحوه پیاده

  

      هاي درس :سرفصل

  هاي دیجیتال و نمونه برداريآشنایی با سیستم -

  zاره و ارتباط تبدیل ستاره تبدیل الپالس و تبدیل ، تبدیل ستz، عکس تبدیل zتبدیل  -

 بردار و نگه دارندهنمونه -

 هاي حلقه باز و حلقه بسته و فرمول بهره میسونتابع انتقال پالس سیستم -

 هاي دیجیتالپایداري سیستم -

 هاي دیجیتال و خطاي حالت دایمیپاسخ پله سیستم -

 هاي دیجیتال خطیهاي سیستممکان هندسی ریشه -

 هاي دیجیتال خطیگرام بود سیستمدیا -

 هاي دیجیتال خطیکننده براي سیستمطراحی کنترل -

 تحلیل فضاي حالت زمان گسسته -

 هاي دیجیتال غیرخطیکنندههاي گسسته و طراحی کنترلآنالیز پایداري تابع لیاپانوف براي سیستم -

 گسسته زمان LQGو  LQRهاي کنندهطراحی کنترل -

 ویتگرهاي گسسته زمانطراحی فیلتر کالمن و ر -

 هاي دیجیتالهاي گسسته و طراحی کنترل کننده جایاب قطب سیستمشناسایی سیستم -

 هاي دیجیتالسازي سیستمنکات عملی پیاده -

 هاي عملیمثال -

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

30%  -  
60%  

10%  
  



 

 

  فهرست منابع:

1. C. L. Philips and H. T. Nagle, Digital Control System Analysis and Design, 3rd Ed., 
Prentice Hall Englewood Cliffs, 1995. 

2. K. Ogata, Discrete-Time Control Systems, 2ed Ed., Prentice Hall International Inc., 
1995. 

3. K. J. Astrom and B. Wittenmark,  Adaptive Control, 2ed ED., Prentice Hall, 1994. 

  

 فهرست مطالعات:

1. B. C. Kou, Digital Control Systems, 2nd Ed., Holt, Rinehart and Winston, 1980 
2. Gene E. Franklin, J. D. Powell, and M. L. Workman, Digital Control of Dynamic 

Systems, 3rd Ed., Addison-Wesley, 1997. 
3. K. J. Astrom and B. Wittenmark, Computer Controlled Systems, 1st Ed., Prentice Hall, 

1996 

  



 

  

  اتفاقی ارتعاشات   : فارسی به درس عنوان

 Random Vibrations  : انگلیسی به درس عنوان

     3    : واحد تعداد

     ساعت 48    : ساعت تعداد

     اختیاري    : درس نوع

  واحد نظري 3    : واحد نوع

         : پیشنیاز

         : همنیاز

    :  عملی تکمیلی آموزش

  سمینار           آزمایشگاه           کارگاه            سفرعلمی            ندارد           دارد

  

       : درس کلی اهداف

 Stochastic بارهاي معرض در هاي سازه و مکانیکی سیستمهاي دینامیکی تحلیل

 
      : درسهاي سرفصل

 مقدمه -

 Stochastic مسائل ساییشنا و تعریف -

 Stochastic محاسبات -

 Deterministic دینامیک -

 فرکانسی دامنه در اي سازه پاسخ -

 باند پهناي تخمینهاي -

 آن تخمین نحوه و (PSD) توان طیفی دانسیته -

 محدود اجزا افزارهاي نرم کمک به اتفاقی ارتعاشات تحلیل -

 باال حساسیت داراي تجهیزات در اتفاقی ارتعاشات تحلیل -

 اطمینان قابلیت تحلیل -

 اتفاقی ارتعاشات تست -

  تست نتایج از استفاده با محدود اجزا تحلیلی مدل رسانی بروز -

  

 : ارزیابی روش

  

  پروژه  نهائی هاي آزمون  ترم میان  مستمر ارزشیابی

10%  30%   
35%   

25%  
  

  

  :منابع فهرست

1. Loren D. Lutes and Shahram Sarkani, Random Vibrations: Analysis of Structural and 
Mechanical Systems, Elsevier Butterworth-Heineman, 2004. 

2. De Silva, “Vibration Fundamentals and practice”, 1999, CRC Press. 
3. Karadeniz H, Introduction to Random Vibration and Stochastic Analysis, Springer, 2013. 

 



 

 

  مطالعات: فهرست

1. John Brian Roberts, Pol D. Spanos, Random Vibration and Statistical Linearization, 
2003. 

2. Newland, D.E. (David Edward), An Introduction to Random Vibration and Spectral 
Analysis, 1993. 

3. J. Wijker, “Mechanical Vibrations in Spacecraft Design”, 2004, Springer. 
 

  



 

  

  متغیره هاي کنترل چندسیستم   عنوان درس به فارسی :

 Multivariable Control Systems  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

  کنترل پیشرفته    پیشنیاز :

       همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

 هاي چندمتغیره و کاربردهاي آنهاآشنایی با سیستم

 هاي چندمتغیرهکننده براي سیستمآنالیز پایداري و طراحی کنترل

 

   هاي درس :سرفصل

 هاي چندمتغیره مقدمه اي بر سیستم . 1

 اي بر جبر خطی، نمایش فضاي حالت، کنترل پذیري و رویت پذیريمقدمه . 2

 هاي چند متغیره: ماتریسهاي تبدیل، صفرها و قطبهاسیستم . 3

 هاي کنترل چند متغیره در حوزه فضاي حالتتحلیل و طراحی سیستم . 4

 هاي چند متغیرههاي عملکردي در سیستمپایداري و محدودیت . 5

 هاي چند متغیرهکنندهک در طراحی کنترلمباحث کالسی . 6

  هاي چندمتغیره با نامعینیسیستم . 7

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

30%  30%  40%  -  

  

  فهرست منابع:

. 1393هاي کنترل چندمتغیره، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ع. خاکی صدیق، تحلیل و طراحی سیستم . 1

  8تا 1فصلهاي 

2. S. Skogestad and I. Postlethwaite, Multivariable Feedback Control Analysis and Design, 
John Wiley & Sons, 2012. Chapters 3-6 

3. J. M. Maciejowski, Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, 1989. 
 

 

  



 

 

  فهرست مطالعات:

1. O. N. Gasparyan, Linear and Nonlinear Multivariable Feedback Control, John Wiley & 
Sons, 2008. 

  
  



 

  

  پردازش سیگنالهاي مکانیکی   عنوان درس به فارسی :

 Mechanical Systems and Signal Processing  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

      پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

 آشنایی با مفاهیم پایه اي و روشهاي پردازش سیگنال -

فرکانس براي تحلیل سیگنالهاي حاصل از -حوزه هاي زمان، فرکانس و زمان کاربرد روشهاي پردازش سیگنال در -

 سیستمهاي مکانیکی

 

   هاي درس :سرفصل

 مقدمه اي بر پردازش سیگنال، آلیاسینگ و فیلترهاي دیجیتال . 21

  ، کرتوسیس و تحلیلهاي آماري سیگنالهاي تصادفیrmsروشهاي حوزه زمان:  . 22

و تحلیلهاي طیفی: طیف توان، طیف متقاطع  (DFT, FFT)ته و سریع روشهاي حوزه فرکانس: تبدیل فوریه گسس . 23

 و ...

 ,DWT)،  تبدیل موجک گسسته و پیوسته (STFT)فرکانس: تبدیل فوریه زمان کوتاه -روشهاي حوزه زمان . 24

CWT) 
 روشهاي کاهش نویز سیگنالها . 25

 پردازش سیگنالهاي چندمتغیره . 26

 تحلیل سیگنالهاي ارتعاشی . 27

 ش وضعیت سیستمهاي مکانیکیپردازش سیگنال در پای . 28

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

30%  40%  -  30%  

  

  فهرست منابع:

1. R. B. Randall, Frequency Analysis, B&K, 1987. Chapters 1-2, 4-8 
2. H. G. Stark, Wavelets and Signal Processing: an Application-Based Introduction, 

Springer, 2005. Chapters 1-3 
3. S.W. Smith, Digital Signal Processing: A Practical Guide for Engineers and Scientists, 

Newnes, 2002. Chapters 1-2, 8-9, 11-12 



 

 

  فهرست مطالعات:

1. V. Oppenheim and R. W. Schafer, Digital Signal Processing, Prentice Hall, 1975. 
2. M. Adams, Rotating Machinery Vibration, CRC Press, 2010. 



 

  

    هاي میکرو و نانو الکترومکانیکیسامانه عنوان درس به فارسی: 

    MEMS/NEMS عنوان درس به انگلیسی:

      3  تعداد واحد:

       ساعت 48    تعداد ساعت:

       اختیاري    نوع درس: 

      واحد نظري 3    نوع واحد:

           پیشنیاز: 

         1ریاضیات پیشرفته       یاز: همن

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس: 

ي مختلــف مهندســی مطــرح هــاهاي میکرو/ نانو الکترومکانیکی به عنوان یکی از ابزارهاي اصلی در گــرایشامروزه سیستم

تــوان بــه توییزرهــا, رزوناتورهــا, عملگرهــا, گیرند که از آن میان میها کاربردهاي مختلفی را در بر میاند. این سیستمشده

هاي دنیا ایــن مبحــث بــه حسگرها, بیوسنسورها, و کاربردهاي مختلف مهندسی پزشکی اشاره کرد. در بسیاري از دانشگاه

ــا و یــا در چنــدین درس مختلــف شــامل: روش صــورت یــک گــرایش مســتقل ــانوتکنولوژي, آشــنایی ب هــاي ســاخت, ن

MEMS/NEMS مدلسازي ,MEMS/NEMS ,BioMEMS گــردد. درس حاضــر چکیــده ایــن و ... تــدریس مــی

  شود که در آن از فشار بیش از حد به دانشجویان با توجه به گستردگی مطالب خودداري گردد.مباحث بوده و سعی می

  

  هاي درس:سرفصل

هاي کوتاه در مورد هاي میکرو و نانو الکترومکانیکی به همراه تصاویر و فیلمسیستماي بر میکرو و نانوفناوري و مقدمه -1

  کاربردها

  و ریزسازي  )Scaling lawبندي (مفاهیم و قوانین مقیاس -2

هــاي پیوســته، ...) مــورد ت، ارتعاشات سیســتممروري بر مفاهیم پایه الکترونیک و مفاهیم پایه مکانیک (حرارت، سیاال -3

  هاي میکرو و نانو الکترومکانیکی استفاده در سیستم

  هاي میکرو و نانو الکترومکانیکیسیستمهاي قابل استفاده در انواع محرکه -4

 مدلسازي سیستمهاي االستیک میکرو / نانو -5

 الکترواستاتیک -مدلسازي سیستمهاي کوپله االستیک  -6

 سیاالتی -الکترواستاتیک  –مدلسازي سیستمهاي کوپله االستیک  -7

 هاي با رانش حرارتیمیکرو / نانو سیستم -8

   هاي میکرو / نانو سیالاي بر سیستممقدمه -9

  هاي حل تحلیلی و عددي مرتبطروش -10

هاي میکرو هاي ساخت سیستمر روشهاي ساخت باال به پایین و پایین به باال در مقیاس میکرو و نانو با تاکید بروش -11

  و نانو الکترومکانیکی 

   هاي میکرو و نانو الکترومکانیکیسیستمبندي هاي مونتاژ و بستهوایرباندینگ و روش -12

  هاي میکرو و نانو الکترومکانیکیسیستمهاي کنترل آن در نویز و روش -13

  هاي میکرو و نانو الکترومکانیکی فرکانس باالسیستم -14

  هاي میکرو و نانو الکترومکانیکی نورياي بر سیستممقدمه -15

  BioMEMS/BioNEMSاي بر مقدمه -16



 

 

 هاي میکرو و نانو الکترومکانیکیسیستم کاربردهاي -17

 

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

-  25%  
50%  

25%  
  

  

  فهرست منابع:

1. John A. Pelesko, David H. Bernstein, Modeling MEMS and NEMS, CRC Press, 2003. 
)، مهدي Modeling MEMS and NEMSمدلسازي سیستمهاي میکرو و نانو الکترومکانیکی (ترجمه فارسی کتاب  . 2

 مقیمی زند 

3. M.J. Madou, Fundamentals of Microfabrication, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, 
1997. 

4. Gad-el-Hak, M. MEMS, Design and Fabrication, Second Edition, 2005. 
5. Lyshevski, S., MEMS and NEMS, CRC Press LLC, 2002. 
6. Maluf, N. and Williams, K., An Introduction to Micromechanical Systems Engineering, 

Second Edition, 2004. 
 

 فهرست مطالعات:

1. John A. Pelesko, David H. Bernstein, Modeling MEMS and NEMS, CRC Press, 2003. 
2. Danny, B., and Dumitrica, T. Microengineering, MEMS, and Interfacing: A Practical 

Guide. Florida: CRC Press, 2006. 
3. Cornelius T. Leondes, Mems/Nems: Handbook; Techniques and Applications, Publisher: 

Springer, 2006. 
4. M. I. Younis, Microsystems: MEMS Linear and Nonlinear Statics and Dynamics, vol. 

20. Springer, 2010. 
 
 
 



 

  

    نانوکامپوزیت عنوان درس به فارسی: 

    Nanocomposite عنوان درس به انگلیسی: 

      3  تعداد واحد: 

       ساعت 48    تعداد ساعت: 

       اختیاري    نوع درس: 

      واحد نظري 3    نوع واحد: 

       پیشنیاز:

         همنیاز:

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس: 

  سازي مواد نانوکامپوزیتسازي و شبیههاي مدلهاي ساخت، خواص، کاربردها و روشمطالعه روش

  

  سرفصل درس:

  کامپوزیتی مواد و مبانی اصول . 1

 نانوذرات و خواص آنها . 2

 پلیمري و فلزي سرامیکی، هاي کامپوزیت . 3

  گیري و ارزیابی آنهاانداز و نانوکامپوزیتی مواد فیزیکی و مکانیکی شیمیایی، خواص . 4

 مواد نانوکامپوزیتی ساخت هايروش . 5

  هانانوکامپوزیت در فاز میانی . 6

  هاسازي گسسته و پیوسته نانوکامپوزیتشبیه . 7

  هانانوکامپوزیت کاري، حرارتی و ...)(االستیک، پالستیک، شکست، توانایی ماشین بررسی رفتارهاي مکانیکی . 8

 مواد نانوکامپوزیتی  کاربردهاي . 9

 

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  20%  
40%  

30%  
  

  

  فهرست منابع:

1. Ajayan P.M.: Nanocomposite science and technology, Wiley Verlag GmbH, Weinheim, 
2003, ISBN 3-527-30359-6. 

2. A.D. Pomogailo and V.N. Kestelman, Metal-polymer Nanocomposites, Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 2005, ISSN 0933-033x. 

3. Stroscio M.A., Dutta M. (ed): Biological nanostructures and applications of 
nanostructures in biology. Electrical, mechanical and optical properties, Kluwer 
Academic, 2004, ISBN 0-306-48627-X.  

 
 



 

 

 فهرست مطالعات:

1. L. P. Kollár and G. S. Springer, Mechanics of composite structures. Cambridge university 
press, 2003. 

 
 

 



 

  

  هاي کنترل تطبیقیسیستم  عنوان درس به فارسی :

  Adaptive Control Systems  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري  واحد 3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

        همنیاز :

    یلی عملی : آموزش تکم

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       اهداف کلی درس :

هاي کنترلی بیان هاي طراحی آنها و مقایسه با دیگر روشهاي کنترل تطبیقی، روشدر این درس در مورد انواع سیستم

توانند براي یک بینند به طوریکه مین، عالوه بر موارد نظري، دانشجویان روش طراحی را آموزش میشوند.  همچنیمی

  سازي نمایند.سیستم خاص نوع کنترل را انتخاب، و آن را طراحی و شبیه

  

      سرفصل درس :

  و اهداف درس یقیتطب يهاستمیبا س ییآشنا . 1

  یرخطیو غ یخط يهاستمیس یربازگشتیو غ یبازگشت ییشناسا يهاروش . 2

  قطب ابیجا میخود تنظ يرگوالتورها . 3

  یاتفاق میخود تنظ يرگوالتورها . 4

  یقیتطب نیب شیپ کنترل . 5

  کنترل مدل مرجع يهاستمیس . 6

  PID میتنظ يهاروش . 7

  و غیره) Back stepping Control ،Sliding modeی(رخطیغ يهاستمیس یقیتطب  کنترل . 8

 مقاوم یقیکنترل تطب يهابا روش ییآشنا . 9

  

  رزیابی :روش ا

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

40%  -  
60%  

-  
  

  

  فهرست منابع:

1. K. J. Astrom and B. Wittenmark, Adaptive Control, 2ed ED., Prentice Hall, 1994. 
2. G. C. Goodwin, K. S. Sin, Adaptive Filtering Prediction and Control, Dover 

Publications, 2009. 
3. P. loannou and B. Fidan, Adaptive Control Tutorial, SIAM, 1980. 

  

  



 

 

 فهرست مطالعات:

1. P. A. Ioannou and J. Sun, Robust Adaptive Control, 1st Ed., Prentice Hall PTR, 1995. 
2. K. J. Astrom and B. Wittenmark, Computer Controlled Systems, 1st Ed., Prentice Hall, 

1996. 
3. E. F. Camacho and C. Bordons, Model Predictive Control, 2nd Edition,   Springer-

Verlag, 2004. 
4. S. Sastry and M. Bodson, Adaptive Control Stability Convergence and Robustness, 

Prentice Hall, 1989. 



 

  

  کنترل پیشرفته (کنترل مدرن)  عنوان درس به فارسی :

 Advanced Control Systems  ان درس به انگلیسی :عنو

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  تخصصی  نوع درس :

      واحد نظري  3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

         همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           اه آزمایشگ           کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

    اهداف کلی درس :

هاي خودکار و هوشمند کاربرد دانش کنترل در صنایع و سایر عرصه ها بیش از پــیش مــورد با گسترش روز افزون سیستم

دهد و نیاز به طراحی و توســعه  توجه است. با توجه به این نیاز کنترل کالسیک در برخی موارد کارایی خود را از دست می

باشند. در این راستا در درس اي است که مستلزم تحلیل و طراحی سیستم در فضاي حالت میهاي پیشرفتهترل کنندهکن

  شوند.هاي تحلبل و طراحی در فضاي حالت آشنا میکنترل پیشرفته دانشجویان با مبانی کنترل مدرن و روش

  

      هاي درس :سرفصل

 مروري بر کنترل کالسیک . 1

مهاي خطی، عکس العمل سیستمهاي دینامیکی، تحلیل دقیق مفاهیم پایداري و عملکرد، (مدلهاي ریاضی سیست

 تحلیل پاسخ فرکانسی ، روشهاي طراحی کالسیک کنترل فیدبک و جبرانسازي)

 مبانی ریاضی کنترل مدرن . 2

خطی، (معادالت دیفرانسیل سیستمهاي دینامیکی خطی، ناخطی و زمان وابسته، خطی سازي، اپراتورها و فضاهاي 

 تبدیل و نگاشتهاي محدود/نامحدود، فرمها و تحلیل هاي ماتریسی الزم، مسائل مقادیر ویژه و مقادیر تکین )

 تحلیل فضاي حالت  . 3

تک خروجی، سیستمهاي چند متغیره چند ورودي و  - (تعاریف، مدل فضاي حالت سیستم، سیستمهاي تک ورودي

نونی و قطري، شکل کانونی جردن، تحلیل پایداري در حوزه خروجی، مسیرهاي صفحه فاز، فرمهاي مختلف تحقق کا

زمان، پاسخهاي ]زاد و اجباري سیستم در فرم فضاي حالت، ماتریس انتقال حالت، بیان معادالت فضاي حالت در 

  حوزه فرکانس، کاربرد مقادیر تکین سیستم و نمودار هاي پاسخ فرکانسی آنها )

 طراحی و کنترل سیستمها در فضاي حالت . 4

( انگیزه ها و امتیازات در مقایسه با کنترل کالسیک، فیدبک متغیرهاي حالت، روش تخصیص قطب، تخصیص قطب 

بردارهاي ویژه، بیان و تحلیل روابط توسط توابع تبدیل،  -جزئی و فیدبک خروجیها، کنترل مودال و تخصیص مقادیر

 تشخیص پذیري )مشاهده پذیري و کنترل پذیري، مفاهیم ضعیفتر پایداري پذیري و 

 طراحی به کمک مشاهده گرها  . 5

اصل تفکیک یا  ( مفاهیم پایه، مشاهده گر مدارباز، طراحی مشاهده گر رسته کامل، طراحی مشاهده گر رسته ناقص،

استقالل، بیان روابط در حوزه الپالس یا توابع تبدیل، ارزیابی عملکرد: تعقیب هدف و دفع اغتشاش، مقاوم بودن و 

  حساسیت )

 دمه اي بر شناسایی سیستمهامق . 6

  LQRمقدمه اي بر کنترل  . 7



 

 

(معرفی مساله کنترل بهینه خطی، فرمهاي مربعی و توابع هدف در کنترل، حل مساله طراحی تنظیم کننده ها، 

  معادله ریکاتی)

 کمک کامپیوترپیاده سازي سیستمهاي کنترل زمان گسسته به . 8

  ضیحات تکمیلی و راهنمایی پروژه درسینمونه هاي کاربردي در حوزه مهندسی مکانیک، تو . 9

 

  روش ارزیابی :

  

  پروژه، سمینار و تکالیف  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  30%  40%  20%  

  

  فهرست منابع:

1. T.C. Chen, Linear System Theory and Design, 3rd. edition, Oxford Univ. Press, 1999. 
2. W. L. Brogan, Modern Control Theory, 3rd. Edition, Prentice Hall 1991. 

  .1390علی خاکی صدیق ، کنترل مدرن ، انتشارات دانشگاه تهران،  . ٣

  

 فهرست مطالعات:

1. K. Ogata, Disret-Time Control Systems, 2nd edition, Prantice Hall, 1995. 
2. L. Ljung, System Identification: Theory for the User, 2nd edition, PTR Prentice Hall, 

Upper Saddle River, N.J., 2009. 
3. Mathworks Co., MATLAB control toolbox. 

  
  



 

  

  هپتیک  عنوان درس به فارسی :

 Haptics  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

  همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

طراحی فناوریهاي مرتبط با حس المسه یا هپتیک براي لمــس کــردن اجســام در این درس دانشجویان با مفاهیم و اصول 

  اه دور آشنا خواهند شد. مجازي و یا ر

  

  هاي درس :سرفصل

 مقدمه اي بر علم  و فناوري هپتیک . 1

 آشنایی با هپتیک انسانی . 2

 آشنایی با اجزا دستگاههاي هپتیکی شامل زنجیره هاي سینماتیکی، سنسورها و عملگرها . 3

 طراحی مکانیکی دستگاههاي هپتیک شامل زنجیره هاي انتقال قدرت  . 4

 اي هپتیکی مدلسازي دینامیکی دستگاهه . 5

 طراحی و پیاده سازي کنترلر هاي امپدانس و ادمیتانس در نمایشگرهاي هپتیکی . 6

 passivityپایداري نمایشگرهاي هپتیکی به روش  . 7

 هپتیک رندرینگ، مدلسازي سطوح هپتیکی  و اجسام تغییر شکل پذیر . 8

 ارزیابی عملکرد هاي انسانی در تعامالت هپتیکی . 9

 هپتیک و سیستمهاي تله رباتیکی  . 10

 آشنایی با سیستمهاي کنترلی در تله رباتیک . 11

 شفافیت و پایداري در سیستمهاي کنترلی تله رباتیک . 12

 آشنایی با تحقیقات به روز در حوزه هپتیک . 13

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  20%  50%  20%  

  

  

  

  



 

 

  فهرست منابع:

1. Lin, M.C., Haptic Rendering: Foundations, Algorithms, and Applications, AKPeters/CRC 
press, 2008. 

2. Kern, Th, A., Engineering Haptic Devices, Springer, 2008.  
3. Mihelj, M., Podobnik, J., Haptics for Virtual Reality and Teleoperation, Springer, 2012. 

  

  فهرست مطالعات:

1. Kuleshov, V.S. and Lakota, N.A. Remotely Controlled Robots and Manipulators. 
Moscow, Mir Publishers, 2008.  
 
 



 

  

  مرزي هايتئوري الیه  عنوان درس به فارسی :

 Boundary Layer Theory  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  )اختیاري تبدیل انرژي زمینه هايبراي سایر ( مکانیک سیاالت براي تخصصی   نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

  مکانیک سیاالت پیشرفته    پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

ان با کاربرد تقریب الیه هاي مرزي در جریانهایی با عدد رینولــدز بــاال هــدف اصــلی ایــن درس محســوب آشنایی دانشجوی

  شود.می

  

  هاي درس :سرفصل

  مفاهیم اولیه و معادالت دیفرانسیل حاکم . 1

  حلهاي دقیق معادالت دیفرانسیل حاکم بر جریان  . 2

  تقریب پرانتل (تقریب در رینولدزهاي باال) و محدودیتهاي آن  . 3

  برد روش اغتشاشات جزیی در مسائل الیه مرزيکار . 4

  سامرفلد) -ناپایداري الیه هاي مرزي (معادله اور  . 5

  الیه مرزي جریان درهم . 6

  الیه مرزي جریان قابل تراکم . 7

  

  روش ارزیابی :

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  -  50%  40%  

  

  فهرست منابع:

1. Schlichting, H et al., Boundary Layer Theory, 8th Ed. Springer Verlag, 1999. 
2. Schetz, J. A., Boundary Layer Analysis, Prentice Hall Inc., 1993. 

 

 فهرست مطالعات:

1. White, F. M., Viscous Fluid Flow, 3rd Edition, McGraw Hill, 2006. 
2. Kundu, P. K., and Ira M. Cohen, Fluid Mechanics, 4th ed., Elsevier, 2008. 



 

 

  مکانیک سیاالت پیشرفته  عنوان درس به فارسی :

 Advanced Fluid Mechanics  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اصلی    نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

  هاي پیوسته ریاضیات مهندسی پیشرفته، مکانیک محیط    پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس:

     ک سیاالت (با استفاده از حل معادالت دیفرانسیل حاکم بر جریان)آشنایی دانشجویان با مفاهیم پیشرفته تر مکانی

 

  هاي درس :سرفصل

مفاهیم اولیه و معادالت حاکم: فرض پیوستگی محیط، دیدگاه اولري و الگرانژي، قضیه مشــتق مــادي، قضــیه انتقــال  . 1

ه اساسی ســیاالت نیــوتنی و رینولدز، انواع تغییر شکل ذرات سیال، مفهوم تنسور تنش، معادالت حرکت کوشی، معادل

غیر نیوتنی، فرم دیفرانسیلی معادله پیوستگی، معادالت نــاویر اســتوکس، فــرم دیفرانســیلی معادلــه انــرژي، معــادالت 

حاکم، شرطهاي مرزي، فرمهاي خاص معادالت حاکم، معادله برنولی، معادله ورتیسیته، مفهوم تابع جریان، روش تــابع 

  ائل جریان لزج، قضیه کلوین.ورتیسیته براي حل مس -جریان 

حلهاي دقیق معادالت حاکم: تعریف حل دقیق معادالت حاکم، جریان آرام پوآزي در داخل لوله ها، کانالهاي بیضــوي،  . 2

و کانالهاي مستطیلی شکل، جریان کوئت بین دو صفحه موازي، جریان کوئت بین دو استوانه هم مرکز، مسائل شــماره 

اي تشابهی، جریان داراي نقطه سکون، جریان در کانالهاي همگــرا و واگــرا، جریــان در یک و شماره دو استوکس، حله

  لوله در اثر میدان فشار ضربانی، جریان پیچشی.

کوئــت، تئــوري ناپایــداري خطــی،  -پدیده ناپایداري جریان: مثالهایی از پدیده هاي ناپایداري، ناپایداري جریان تیلور  . 3

و روشهاي حل آن، ناپایــداري کلــوین هلمهــولتز، ناپایــداري  Orr-Sommerfeldدله ناپایداري جریانهاي موازي، معا

 ریله

  حلهاي تقریبی معادالت حاکم: . 4

(الف) جریان در رینولدزهاي کم: تقریب استوکس، جریان استوکس در اطراف یک کره صلب ساکن و متحرك، جریان 

  ، تقریب روغنکاري.استوکس در اطراف یک استوانه، پارادوکس استوکس، تقریب اوسین

(ب) جریان در رینولدزهاي باال: تقسیم بندي جریان به دو ناحیه لزج و غیر لزج، تحلیل ناحیه غیر لــزج بــا اســتفاده از 

الیه هــاي و کاربرد آن، تحلیل ناحیه لزج با استفاده از تقریب  کریستوفل -زتتبدیل شوارتابع پتانسیل (اعداد) مختلط، 

پل هــاوزن،  -انتگرالی توئیتز، روش انتگرالی کارمن  روش، معادلۀ انتگرال ممنتوم فون کارمن، زیوسالجریان ب، مرزي

  ، نحوه محاسبه نقطه شروع جدایی، انواع ضخامتهاي الیه مرزيپدیدة جدایی

: کارآیی این روش براي حل مســائلی کــه داراي یــک پــارامتر کوچــک (Perturbation)(ج) روش اختالالت جزیی 

  مسائل سیاالتی در رینولدزهاي کم و نیز در رینولدزهاي باال) معرفی می شود.  هستند (شامل

بــراي تشــخیص شــروع جریــان گــذرا،   Neمقدمه اي بر جریان درهم: تبدیل جریان آرام به درهم، جریان گذرا، روش  . 5

ادالت حــاکم بــر ، معــگیريروش متوســط، هاي توربوالنسمقیاسمفهوم تنشهاي رینولدز، مفهوم طول تداخل پرانتل، 

  .)ی، مدلهاي توربوالنس (مدل زجت اغتشاشجریان درهم بر مبناي مقادیر متوسط زمانی، الیه مرزي درهم، ل



 

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  -  50%  40%  

  

  فهرست منابع:

1. I.G. Currie, Fundamental Mechanics of Fluids, McGraw-Hill, New York, 1993. 
2. R. Panton, Incompressible Flow, John-Wiley & Sons, New Jersey, 2005. 
3. T. Papanastasiou, Viscous  Fluid Flow, CRC Press, New York, 2000. 

 

 فهرست مطالعات:

1. F.M. White, Viscous Fluid Flow, McGraw-Hill, New York, 2006. 
2. M. O'Neill, F. Chorlton, Viscous and Comressible Fluid Dynamics, John-Wiley & Sons, 

New York, 1989. 
3. C. Pozrikidi, Introduction to Theoretical and Computational Fluid Dynamics, Oxford 

University Press, Oxford, 1997. 
4. D.J. Tritton, Physical Fluid Dynamics, Clarendon Press, Oxford, 1988. 



 

 

  ترمودینامیک آماري  عنوان درس به فارسی :

 Statistical Thermodynamics  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

  همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            علمی سفر           ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

     شوند.دانشجویان در این درس با دیدگاه آماري در ترمودینامیک و مفاهیم آن آشنا می

  

  هاي درس :سرفصل

 مقدمه . 1

 مبانی ریاضیات آماري . 2

 مکانیک آماري براي سیستم ذرات مستقل . 3

 ترمودینامیک . 4

 نیک کوانتوممکا . 5

 گازهاي تک اتمی . 6

 مواد جامد تک اتمی . 7

 گازهاي دواتمی و چند اتمی . 8

 تعادل شیمیایی . 9

 مکانیک آماري براي سیستم ذرات وابسته . 10

 رفتار واقعی گازها و مایعات . 11

  فرآیندهاي بازگشت ناپذیر . 12

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

15%  35%  50%    

  

  نابع:فهرست م

1. Fundamentals of Statistical Thermodynamics, R.E. Sonntag, G.J. Van Wylen 
2. Statistical Thermodynamics, N. M. Laurendeau 

  

  

 



 

  

 فهرست مطالعات:

1. An Introduction to Statistical Thermodynamics, T. L. Hill  
2. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M. J. Moran and H. N. Shapiro 



 

 

   هاي دو فازجریان  عنوان درس به فارسی :

  Two-phase Flows عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48  تعداد ساعت :

  ماشینهاي آبی (براي سایر زمینه هاي تبدیل انرژي اختیاري) -علوم حرارتی و انرژي  براي تخصصی   نوع درس :

  ظرين واحد 3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

  همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی           ندارد          دارد 

  

    اهداف کلی درس :

می باشد. در این درس ي سیاالتی و انتقال حرارتی هدف از ارائه این درس آشنایی با مبانی جریانهاي دو فاز از جنبه ها

اي این جریانها در بخش سیاالت مورد بحث قرار انواع الگوهاي جریانهاي دو فاز، رژیمهاي جریان و روشهاي مدلسازي پایه

مایع با تاکید بر انتقال حرارت  - مایع و یا بخار -خواهد گرفت. همچنین در این درس مقدمه اي بر جریان دو فاز گاز

  تبخیر و میعان، چگالش و جوشش) در این جریانها، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.همراه با تغییر فاز (

  

      هاي درس :سرفصل

 مقدمات، تعاریف و مفاهیم . 1

 جریانهاي همگن . 2

 جریانهاي مجزا . 3

 مدل فالکس توده اي . 4

 نقشه هاي جریان دو فاز و تئوري گذار . 5

 میعان الیه اي . 6

 میعان جابجایی . 7

 اصول جوشش استخري . 8

 جوشش جابجایی . 9

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

20%  -  60%  20%  

  

  فهرست منابع:

1. J.G. Collier, J, R. Thome, Convective Boiling and Condensation, 3rd edition, Oxford 
University Press, Oxford, 1996. 

2. G. B. Wallis, One-Dimensional Two-Phase Flow, Mc Graw Hill, 1969.  
  

 



 

  

 فهرست مطالعات:

1. J. R. Thome, Heat Transfer Engineering Data Book III, 2007, Wolverine 
2. M.E. Poniewski, J, R. Thome, Nucleate Boiling on Micro structured Surfaces, Heat 

Transfer Research, Inc. (HTRI) USA (2008). 
3. J.R. Thome, Enhanced Boiling Heat Transfer, Hemisphere Pub. Corp. (Taylor & 

Francis), New York (1990).  
4. Amir Faghri, Yuwen Zhang, Transport phenomena in Multiphase system, Elsevier 

(2006). 



 

 

  1دینامیک سیاالت محاسباتی   عنوان درس به فارسی :

 Computational Fluid Dynamics I  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  انرژي گرایش تبدیل تخصصی   نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

      پیشنیاز :

  ت پیشرفتهمکانیک سیاال      همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

  سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

آشنایی با روشهاي عددي محاسبات جریانهاي تراکم ناپذیر و انتقال حرارت. توســعه الگــوریتم هــاي ضــمنی جهــت حــل 

 ت نویر استوکز. آشنایی با روشهاي تسریع همگرایی چند شبکه ايمعادال

  

 هاي درس :سرفصل

 طبقه بندي معادالت، اصول حل عددي  معادالت جریان، بی یعد سازي معادالت، . 1

 مفهوم و کاربرد سري تیلور، دقت گسسته سازي مکانی معادالت، مفهوم همگرایی  . 2

 کراري ماتریس)(روشهاي حل ت حل صریح و ضمنی معادله پواسن . 3

 گسسته سازي زمانی، دقت زمانی و مفهوم پایداي زمانی، ترکیب پایداري زمانی و مکانی . 4

 حل صریح معادله موج . 5

 حل ضمنی معادله انرژي . 6

 حل ضمنی معادله نویر استوکز تراکم ناپذیر . 7

  روشهاي تسریع همگرایی چند شبکه اي . 8

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  هائیآزمون هاي ن  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  -  20%  70%  

  

  فهرست منابع:

 جزوه درسی کالس . 1

2. Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Tannehill, J. C., Anderson, D. A., and 
Pletcher, R. H., Taylor & Francis, 2011. 

3. An Introduction to Computational Fluid Dynamics,  H. Versteeg, W. Malalasekera, 2nd 
Ed., 2007.  

  

  

  



 

  

 فهرست مطالعات:

1. Numerical Computation of Internal and External Flows, C. Hirsch, Vol. 1, Elsevier, 
2007. 

 کتب و مقاالت مرتبط با  آشنایی با روشهاي دینامیک سیاالت محاسباتی . 2



 

 

  2دینامیک سیاالت محاسباتی   عنوان درس به فارسی :

 Computational Fluid Dynamics II  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

  1 محاسباتیدینامیک سیاالت     پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

  سمینار           زمایشگاه آ           کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

آشنایی با روشهاي عددي تفاضل محدود و حجم محدود در حل انواع معادالت دیفرانســیل جزئــی در مکانیــک ســیاالت و 

  انتقال حرارت

  

  هاي درس :سرفصل

 مفاهیم پایه . 1

 معادالت هذلولوي (تئوري) . 2

 حل عددي معادالت هذلولوي . 3

 اي معادالت هذلولیهاي حجم محدود برروش . 4

 بندي دسته معادالت مرتبه اولطبقه . 5

 معادالت حاکم مکانیک سیاالت و انتقال حرارت . 6

 تولید شبکه . 7

 فرموالسیون ریاضی معادالت اویلر . 8

 فرموالسیون عددي معادالت اویلر . 9

 رفتار مرز . 10

 ناپذیراستوکس تراکم-حل عددي معادله ناویر . 11

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

20%  30%  20%  30%  

  

  فهرست منابع:

 جزوه درسی کالس . 1

2. Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Tannehill, J. C., Anderson, D. A., 
and Pletcher, R. H., Taylor & Francis, 2011. 

3. Numerical Computation of Internal and External Flows, C. Hirsch, Vol. 1, Elsevier, 
2007. 



 

  

 فهرست مطالعات:

 کتب و مقاالت مرتبط با  آشنایی با روشهاي دینامیک سیاالت محاسباتی . 1

 



 

 

  مکانیک سیاالت غیرنیوتنی  عنوان درس به فارسی :

 Non-Newtonian Fluid Mechanics  عنوان درس به التین :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري   نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

  مکانیک سیاالت پیشرفته    پیشنیاز :

  همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار          آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی           ندارد             دارد

  

       اهداف کلی درس :

  صول حاکم بر دینامیک آنها با استفاده از روشهاي دیفرانسیلیآشنایی دانشجویان با سیاالت غیرخطی و ا

  

    هاي درس :سرفصل

 مفاهیم اولیه و معادالت حاکمفصل اول:  . 1

 فصل دوم: خواص رئولوژیکی سیاالت غیرنیوتنی  . 2

 فصل سوم: دینامیک سیاالت غیرنیوتنی (حلهاي دقیق)  . 3

 فصل چهارم: دینامیک سیاالت غیرنیوتنی (حلهاي تقریبی)  . 4

  ل پنجم: تئوري ناپایداري خطی سیاالت غیرنیوتنیفص . 5

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  -  50%  40%  

  

  فهرست منابع:

1. C. W. Macosko, Rheology: Principles, Measurement and Applications, VCH, 1994. 
2. R.I. Tanner, Engineering Rheology, Oxford University Press, Oxford, 1992. 
3. R.B. Bird, R.C. Armstrong, and O. Hassager, Dynamics of Polymeric Liquids, Vol. 1, 

Fluid Mechanics, Wiley-Interscience, 2nd  Edition, 1987. 

  

 فهرست مطالعات:

1. T. Papanastasiou, Viscous Fluid Flow, CRC Press, New York, 2000. 



 

  

  توربوالنس   نوان درس به فارسی :ع

  Turbulence عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48  تعداد ساعت :

  )اختیاري تبدیل انرژي زمینه هايبراي سایر ( مکانیک سیاالت براي اصلی   نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد : 

  مکانیک سیاالت پیشرفته    پیشنیاز :

  همنیاز :

    یلی عملی : آموزش تکم

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی           ندارد          دارد 

  

    اهداف کلی درس :

  هاي مغشوش جریان یمبان و فیزیکی اصول با آشنایی

 توربوالنس هاي مدل کمک به مغشوش هاي جریان لیتحل و بینی پیش براي توانایی کسب

  

      هاي درس :رفصلس

به عنوان  سیال خواص فیتعر ویژگی هاي جریان هاي مغشوش، مغشوش در طبیعت و صنعت، هاي مقدمه: جریان . 1

پیوستگی،  معادالت شامل (میدان هاي الگرانژي و اویلري، معادالت حاکم بر جریان  حیتشر، وستهیپ طیمح

 يها لیتبدنش، خواص معادالت نویراستوکس تحت ، تانسور هاي نرخ دوران و کر)مومنتوم، اسکالر و ورتیستی

 .گالیله اي ثابت ، )مکان و زمان،انعکاس و دوران سیستم مختصات درانتقال  شامل ( مختلف

توصیف آماري جریان هاي مغشوش: طبیعت اتفاقی و آشوبناك جریان هاي مغشوش، متغیر هاي تصادفی و  . 2

متغیر هاي تصادفی مشترك، پروسه و  ،باال مرتبه ط و ممان هايمتوس ، تابع توزیع احتمال،آنهااستاندارد سازي 

 يانرژایزوتروپیک، طیف  اي، میدان اغتشاش میدان تصادفی، میدان اغتشاش ساکن و همگن، همبستگی دو نقطه

 .اغتشاش

تنش هاي  ،)نولدزیر معادالت( اسکالر میدان و متوسط انیجر معادالتمغشوش:  هاي جریان بر حاکم معادالت . 3

 ،نولدزیر معادالت درClosure ، مسئله )ها تقارن و ایزوتروپی اغتشاش، یجنبش يانرژ (تانسوري و خواص ینولدزر

  يگردابه ا پخش و لزجت پخش، گرادیان و نسکیبوز فرضیه

 مغشوش هاي و نتایج تجربی براي جریان هاي تشابهی آزاد و مجاور دیوار: حل برشی مغشوش هاي جریان لیتحل . 4

لوله و  داخل، جریان برشی مغشوش همگن، جریان مغشوش )و ویک mixing layerآزاد،  جریان جت( آزاد برشی

 . ، زبري سطح (laws of the wall)کانال، الیه مرزي مغشوش، قوانین دیواره براي پروفیل سرعت

 وشمغش يها انیجر حل مختلف يها روش حیتشر :نولدزیر معادالت براساس سازي جریان هاي مغشوشمدل . 5

 ،اغتشاش یجنبش يانرژ استهالك و دیتول يها زمیمکان ،DNS و RANS ،LESي ها مدل ی،انتگرال روش شامل

 يها مدل  ،نییپا و باال نولدزیر عدد اغتشاش يها مدل ی،موضع تعادل هیفرض ،سرعت و زمان ،طول يها اسیمق

 ،)Spallart-Allmaras مدل رینظ(ي ا معادله کی اغتشاش يها مدل ،)ستیدر ون مدل رینظ(يجبر اغتشاش

 کیتکن از استفاده با محاسبات کردن ياقتصاد، )k-ω وk-ε  يها مدل رینظ(ي ا معادله دو اغتشاش يها مدل

wall-functions، مدل رینظ (نییپا نولدزیر عدد اغتشاش يها مدل k-ε  اغتشاش يها مدل ،)شارما و الندر 

 مغشوش يها انیجر يساز مدل ، (ASM,DSM) یلیفرانسید و يجبر رینولدز اغتشاش يها مدل ی،خط ریغ

 يا هیناح  اغتشاش يها مدل ،ریپذ تراکم



 

 

،  RANSيها مدل با آن سهیمقا  وهاي بزرگ جایگاه روش گردابه  (LES):هاي بزرگسازي گردابهبیهش . 6

دل ، مشبکه ریز يها تنش ، LESدر ی، معادالت حاکمزمان يریگ متوسط با آن سهیمقا و نگیلتریف

Smagorinsky  مدل اختالط طول يجبر مدل با آن سهیمقاو ، LESي هاش تندینامیکی،  زیر شبکه

Leonard، مدل LES ي ا معادله کی)(ksg ،يها مدلLES  Scale-similarityروش ، .DES  

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

-  40%  40%  20%  

  

  فهرست منابع:

1. Pope, S.B., Turbulent Flows, Cambridge University Press, 2000. 
2. Tennekes, H., Lumley, J.L., A first course in turbulence, 6th edition, MIT Press, 1972. 
3. Turbulence modeling lecture notes by M. Raisee 

  

  فهرست مطالعات:

1. Wilcox, D.C., Turbulence Modelling for CFD, DCW Industries, 1998. 



 

  

  ترمودینامیک پیشرفته  عنوان درس به فارسی :

 Advanced Thermodynamics  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  مکانیک سیاالت (براي سایر زمینه هاي تبدیل انرژي اختیاري) -علوم حرارتی و انرژي  براي اصلی   نوع درس :

  واحد نظري 3    د :نوع واح

      پیشنیاز :

  همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

 

  اهداف کلی درس :

رســند. ودینامیک مهندســی مــیدانشجویان در این درس به درك عمیقتر فیزیکی و ریاضی از مفاهیم اساسی و اصول ترم

  گیرد. عالوه بر این، در این درس دیدگاه میکروسکوپیکی و آماري و مکانیک کوانتوم مورد توجه قرار می

  

  هاي درس :سرفصل

  مقدمه و یادآوري اصول ترمودینامیک  . 1

  آمار، احتماالت و ترمودینامیک آماري . 2

  ذرات مستقل، سینتیک و خواص ترمودینامیکی گازها . 3

  اي بر مکانیک کوانتومیمقدمه . 4

  قوانین ترمودینامیک و شرایط تعادل . 5

  روابط و توابع ترمودینامیکی و معادالت حالت . 6

  پذیر و کار ماکسیممفرآیندهاي برگشت . 7

  تبدیل لژاندر و روابط ماکسول . 8

  اگزرژي و کاربرد آن . 9

  گازها، مخلوطها و سیستمهاي چند فازي . 10

  تعادل فازي و تعادل شیمیایی . 11

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

15%  35%  50%  -  

  

  فهرست منابع:

1. Statistical Thermodynamics, N. M. Laurendeau  
2. Fundamentals of Statistical Thermodynamics, R.E. Sonntag, G.J. Van Wylen 
3. Thermodynamics, H. B. Callen 
4. Advanced Engineering Thermodynamics, A. Bejan 

 
  



 

 

  فهرست مطالعات:

1. An Introduction to Statistical Thermodynamics, T. L. Hill  
2. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M. J. Moran and H. N. Shapiro 



 

  

  مکانیک ذرات معلق  عنوان درس به فارسی :

 Aerosol Mechanics  عنوان درس به انگلیسی :

  3    : تعداد واحد

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

    پیشنیاز :

  مکانیک سیاالت پیشرفته      همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  :اهداف کلی درس 

  .شونددر این درس دانشجویان با مفاهیم جریان حاوي ذرات معلق و نحوه مدلسازي رفتار ذرات آشنا می

  

  هاي درس :سرفصل

 مقدمه . 1

 حرکت یکنواخت ذره . 2

 دار ذرهحرکت شتاب . 3

 توزیع آماري اندازه ذرات . 4

 حرکت بروانی و پخش ذرات . 5

 BBOسایر نیروها: معادله  . 6

 نشست ذرات . 7

 چسبندگی ذرات . 8

 الش بر روي ذراتتبخیر و چگ . 9

 ) ذراتresuspensionبازتعلیق ( . 10

 مالحظات تجربی . 11

  

 روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

15%  20%  30%  35%  

  

  فهرست منابع:

1. Hinds, W.C., Aerosol Technology: Properties, Behavior, and Measurement of Airborne 
Particles, 2nd Edition, Wiley, 1999. 

2. Friedlander, S.K., Smoke, Dust, and Haze Fundamentals of Aerosol Dynamics, 2nd 
Edition, Oxford University Press, 2000. 

  

  



 

 

 فهرست مطالعات:

1. Tu, J., Inthavong, K., Ahmadi, G., Computational Fluid and Particle Dynamics in the 
Human Respiratory System, Springer, 2013. 

2. White, F.M., Viscous Fluid Flow, McGraw-Hill, New York, 2006. 



 

  

  هاتقال حرارت جابجایی در میکروکانالان  فارسی : عنوان درس به

 Convection Heat Transfer in Micro channels  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

  همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

 

  اهداف کلی درس :

     شوند.ها آشنا میدانشجویان در این درس با اصول و مفاهیم انتقال حرارت جابجایی در میکروکانال

  

  هاي درس :سرفصل

 مقدمه . 1

 هاي کوچک در جریانتعریف مفاهیم گذرگاه . 1-1

 هاي جریانبندي کانالدسته . 2-1

 ها و مقایسه آن با حالت ماکروکانالبررسی کلی انتقال حرارت و افت فشار در میکرو . 3-1

 هاي جاذب گرما (هیت سینک)میکروکانال . 4-1

 تعاریف کلی و کاربردها -هاي حرارتیمیکرولوله . 5-1

 مطالعه جریان لغزشی و معادالت حاکم . 2

 هاال در میکروجریانمطالعه رقیق شدگی گاز و اثرات جداره میکروکان . 1-2

 بررسی مختصر تئوري جنبشی گازها -مطالعه گاز در مقیاس مولکولی . 2-2

 مطالعه فرضیات پیوستگی و تعادل ترمودینامیکی . 3-2

 آنالوژي نودسن . 4-2

 هامطالعه رژیم جریان گاز در میکروکانال . 5-2

 پذیرمعادالت ناویر استوکس و شرایط مرزي کالسیک در جریان تراکم . 6-2

رســی معــادالت نــاویر اســتوکس، معــادالت شــبه دینامیــک گــاز، معــادالت شــبه بر -رژیم جریان لغزشــی . 7-2

 ) و مقایسه آنهاNS-QGD-QHDهیدرودینامیکی (

 NS-QGD-QHDمطالعه شرایط مرزي مرتبه باال در معادالت  . 8-2

  تأثیر لغزش سرعت و پروفیل دمایی بر ضریب جابجایی انتقال حرارت -ضرایب تطابق . 9-2

 جریان آرامها در جابجایی در میکروکانال . 3

 هاي تخت و دایرويمختلف شامل میکروکانالها با مقاطع هندسی انتقال حرارت جابجایی در میکروکانال . 1-3

 محاسبه عدد نوسلت در ناحیه طول ورودي -هامطالعه طول ورودي حرارتی در میکروکانال . 2-3

 ها با جریان حلقويجابجایی در میکروکانال . 3-3

 ها و تأثیر ضرایب تطابق بر عدد نوسلترت جابجایی در میکروکانالاثر شرایط مرزي حرارتی بر انتقال حرا . 4-3

 ها با لغزش جریانهاي تحلیلی جریان تک فاز گاز در میکروکانالمطالعه حل . 5-3

 هاي مختلفمطالعه عدد نوسلت جریان لغزشی براي هندسه . 6-3



 

 

رفتن اثــرات لغــزش و مطالعه تأثیر عدد برینکمن بر عدد نوسلت در جریان گاز در میکروکانال با در نظــر گــ . 7-3

 تابع اتالفی

 اثر نسبت منظري بر عدد نوسلت در جریان تک فاز گاز در میکروکانال با لغزش جریان و پرش دمایی . 8-3

  ها بر انتقال حرارتاثر زبري در میکروکانال . 9-3

 مطالعه شرایط مرزي مختلف و اثرات آن بر عدد نوسلت -ها در جریان مغشوشجابجایی در میکروکانال . 4

  هاي مختلفعدد نوسلت در جریان مغشوش در میکروکانال با هندسهمطالعه  . 1-4

 تعاریف و کاربردها -هاهاي الکتروسینتیک تک فاز در میکروکانالمطالعه جریان . 5

هاي میکرو و تــأثیر آن بــر ضــریب جابجــایی انتقــال در جریان EDLمطالعه  -هاجریان الکترواسمتیک در میکروکانال . 6

  حرارت

 هادر میکروکانال مطالعه فرآیند جوشش . 7

 مطالعه ضریب جابجایی انتقال حرارت در انواع جوشش . 1-7

  مقایسه جوشش در مقیاس میکرو و ماکرو و تأثیر آن بر ضریب جابجایی . 2-7

  هاچگالش در میکروکانال . 8

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  40%  40%  10%  

  

  فهرست منابع:

1. Kandlikar, S.G., Garimella, S., Li, D., Colin, S., King, M.R., Heat Transfer and Fluid 
Flow in Minichannels and Microchannels, Elsevier, 2006. 

2. Kakac, S., Microscale Heat Transfer - Fundamentals and Applications, Springer, 2006. 
  

  فهرست مطالعات:

1. Li, D., Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics, Springer, 2008. 

2. Rohsenow, W., Hartnett, J., Cho, Y., Handbook of Heat Transfer, McGraw-Hill, 1998. 



 

  

  تولید شبکه عددي  عنوان درس به فارسی :

 Numerical Grid Generation  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

  همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  د.شونمفاهیم مربوط به تولید شبکه عددي آشنا میهاي الزم براي درك زمینهدر این درس دانشجویان با پیش

  

  هاي درس :سرفصل

 مقدمه . 1

 لزوم شبکه عددي . 1-1

 انواع المان . 2-1

 انواع شبکه . 3-1

 یافتههاي نواحی تبدیلپیکربندي . 4-1

 تبدیل مختصات . 2

 هندسه و مختصات . 1-2

 مختصات متعامد . 2-2

 مختصات خمیده عمومی . 3-2

 مختصات اویلري ناپایا . 4-2

 خطاي قطع . 5-2

 تولید شبکه سازمان یافته . 3

 ید شبکه جبريتول . 1-3

 نگاشت . 2-3

 معادالت دیفرانسیل جزئی . 3-3

 تولید شبکه سهموي و هذلولوي . 4-3

 انسازمتولید شبکه بی . 4

 )Connectivityاتصال ( . 1-4

 ساختارهاي داده . 2-4

 هاي جستجوالگوریتم . 3-4

 هاي ساخت شبکهالگوریتم . 4-4

 )Grid Smoothingهموارسازي شبکه ( . 5-4

 مباحث منتخب در تولید شبکه . 5

 Adaptiveهاي شبکه . 1-5



 

 

 بلوکیهاي چندشبکه . 2-5

 هاي متحركشبکه . 3-5

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

15%  20%  30%  35%  

  

  فهرست منابع:

1. Handbook of Grid Generation" by J. F. Thompson, B. K. Soni and N. P. Weatherill, 
Boca Raton, Fla.: CRC Press, 1999.  

2. Numerical Grid Generation: Foundations and Applications by J. F. Thompson, Z.U.A., 
Warsi, and C.W. Mastin, North-Holland, Elsevier, 1985.  

3. Fluid Dynamics, Theoretical and Computational Approaches by Z. U. A. Warsi, Boca, 
Raton, Fla.: CRC Press, 1999. 

  

 فهرست مطالعات:

  سازي جریان به روش دینامیک سیاالت محاسباتیمرتبط با تولید شبکه عددي و شبیهکلیه کتابهاي  . 1



 

  

  میکرو نانو سیاالت  عنوان درس به فارسی :

 Micro and Nano Fluid Mechanics  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

  : پیشنیاز

  همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  د.شوندر این درس دانشجویان با مفاهیم و اصول جریان سیاالت در مقیاس میکرو و نانو آشنا می

  

  :هاي درس سرفصل

 مفاهیم پایه . 14

 یهاي لغزشمعادالت حاکم و مدل . 15

 )shear drivenهاي برش محرك (جریان . 16

 هاي میکرو و نانو) و اثرات حرارتی در مقیاسpressure drivenهاي فشار محرك (جریان . 17

 کاربردهاي نمونه جریان گاز . 18

 هاي الکتروسینتیکجریان . 19

 )chaotic advectionها و ادوکشن آشوبناك (مخلوط . 20

 هات ساده در نانوکانالسیاال . 21

 هاآب در نانوکانال . 22

 هاجریان الکترواسمتیک در نانوکانال . 23

  functionalizedهاي و نانولوله functionalسیاالت  . 24

 مدلسازي چندمقیاسی جریان گاز . 25

 مدلسازي چندمقیاسی جریان مایع . 26

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

20%  -  50%  30%  

  

  فهرست منابع:

4. Karniadakis, G., Beskok, A., Aluru, N., Microflows and Nanoflows (Fundamental and 
Simulation), Springer, 2005. 

5. Kirby, B., Micro-and Nanoscale Fluid Mechanics: Transport in microfluidic devices, 
Cambridge University Press, 2010. 



 

 

  لعات:فهرست مطا

2. Nguyen, N.T., Wereley, S.T., Fundamentals and Applications of Microfluidics, Artech 
House, 2002. 
 



 

  

  انتقال انرژي در اندازه هاي نانو  عنوان درس به فارسی :

 Nano Scale Energy Transport  عنوان درس به التین :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري   نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :

  همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار          آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی           ندارد             دارد

  

       اهداف کلی درس :

 آشنایی با انتقال حرارت در اشل هاي نانو . 1

 رت (فوتون، فونون و الکترون) در اشل هاي نانوآشنایی با حامل هاي حرا . 2

 آشنایی با انتقال انرژي به وسیله امواج و ذرات در اشل هاي نانو . 3

 آشنایی باترازهاي انرژي در ساختارهاي نانویی . 4

  

    هاي درس :سرفصل

 مقدمه اي بر فناوري نانو و کاربردهاي پدیده انتقال در اندازه هاي نانو . 1

 گسسته انرژي موج هاي مادي و ترازهاي . 2

 حالت هاي انرژي در جامدات . 3

 ترمودینامیک آماري و ذخیره سازي انرژي . 4

 انتقال انرژي با امواج . 5

 توصیف ذره اي پدیده هاي انتقال . 6

 )size effectsاثرات ناشی از اندازه هاي کوچک در پدیده هاي انتقال( . 7

 تبدیل انرژي و پدیده هاي انتقال به طور همزمان . 8

    شبیه سازي پدیده هاي انتقال در اندازه هاي نانوروش هاي محاسباتی در  . 9

  

 روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

30%  -  40%  30%  

  

  فهرست منابع:

1. Chen, G. “Nano Scale Energy Transport and Conversion”, Oxford University Press, 2005. 
2. Zhang, Z.M., Nano/Micro scale Heat Transfer, McGraw Hill, 2008. 

  

 فهرست مطالعات:

1. Kaviany, M. Heat Transfer Physics, Cambridge University Press, 2008. 



 

 

    مواد در مقیاس نانو سازي اتمیشبیه  عنوان درس به فارسی: 

      Atomistic Nanoscale Simulation of Materials  عنوان درس به انگلیسی: 

        3    تعداد واحد: 

       ساعت 48    تعداد ساعت:

       اختیاري    نوع درس:

      واحد نظري 3    نوع واحد:

           پیشنیاز: 

               همنیاز: 

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس: 

  هاي کوانتمی، دینامیک مولکولی و مونت کارلوسازي اتمی مواد در مقیاس نانو شامل روشهاي مختلف شبیهروش مطالعه

  

  هاي درس:سرفصل

  مقدمه و کلیات درس . 1

ســازي هاي براوه، معرفی برخی از نانومواد، اهمیــت شــبیهآشنایی با دنیاي نانو، انواع پیوندهاي اتمی و مولکولی، شبکه

  در نانو

  سازي کوانتمیشبیه . 2

اي از الکترون، معادله موج شرودینگر، اصل عدم قطعیــت هــایزنبرگ، ذره -اي بر مکانیک کوانتم، توصیف موجیمقدمه

اي بر روش تحلیلی حل معادله شرودینگر براي اتم هیــدروژن و داشتی، چگالی احتمال، مقدمهتابع موج و مقدار چشم

فــاك، بــوزون و -اپنهایمر، معادالت هارتري و هارتري -اي، تقریب بورنذرههاي بسچرایی عدم امکان آن براي سیستم

شــم، فضــاي حقیقــی و -کوهن، معــادالت کــوهن-فرمیون، دترمینان اسلیتر، تئوري تابعیت چگالی، تئوري هوهنبرگ

تــی فضاي معکوس، تئوري بالخ، سطوح انرژي و نحوه تحلیل و استخراج آنها، ظرقیــت گرمــایی ویــژه و رســانش حرار

سازي کوانتمی رفتار نــانومواد و افزارهاي شبیهسازي کوانتمی نانومواد، معرفی نرمهاي شبیهالکترونی، مزایا و محدویت

  افزارهاهایی توسط یکی از نرمحل مثال

  سازي دینامیک مولکولیشبیه . 3

آمــاري و معرفــی  اي بــر مکانیــکمروري بر معادالت حرکت نیــوتن و هــامیلتون بــراي ذرات، فضــاي حالــت، مقدمــه

هاي عــددي حــل گیري زمانی و هنگردي، ارگودیسیتی، بررسی روشو ...، میانگین NVE ،NVT ،NPTهنگردهاي 

هاي مناســب توزیــع سازي و روشسازي، متعادلاي، واحدهاي کاهیده، شروع شبیهمعادالت حاکم، شرایط مرزي دوره

هــاي کــاهش هزینــه محاســباتی، نحــوه ل معــادالت، روشهاي عددي بحث شده در حسرعت ذرات، استفاده از روش

هاي کوتاه برد و بلنــد بــرد بــین اتمــی، فونــون و بررســی خــواص و رفتارهــاي استخراج و تحلیل نتایج، انواع پتانسیل

نویســی اي بر دینامیک مولکــولی آغــازین، برنامــهنانومکانیکی پایه فونونی مواد با استفاده از دینامیک مولکولی، مقدمه

-سازي دینامیک مولکولی و حــل مثــالافزارهاي شبیهسازي رفتار نانومکانیکی گاز آرگون، معرفی نرمساده براي شبیه

  سازي دینامیک مولکولیهاي شبیهافزارها، مزایا و محدودیتهایی توسط یکی از نرم

  سازي مونت کارلو      شبیه . 4

بــرداري ســاده و بــا امیکی بــا اســتفاده از مونــت کــارلو، نمونــهگیري مونت کارلو، نحوه محاسبه خواص ترمودینانتگرال

سازي مونت کارلو در هنگرهاي مختلف، مــدل آیزینــگ و اســتفاده از آن در یــافتن اهمیت، الگوریتم متروپلیس، شبیه



 

  

اي بــر مونــت کــارلوي کــوانتمی، مزایــا و نویســی مــدل آیزینــگ، مقدمــهخواص ترمودینامیکی و مغناطیســی، برنامــه

        سازي مونت کارلوهاي شبیهدیتمحدو

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

10%  20%  40%  30%  

  

  فهرست منابع:

1. Allen, M. P., and D. J. Tildesley. Computer Simulation of Liquids. New York, NY: 
Oxford University Press, 1989. ISBN: 9780198556459. 

2. Frenkel, D., and B. Smit. Understanding Molecular Simulation. 2nd ed. San Diego, CA: 
Academic Press, 2001. ISBN: 9780122673511. 

3. Jensen, F. Introduction to Computational Chemistry. New York, NY: John Wiley & 
Sons, 1998. ISBN: 9780471984252. 

  

 ات:فهرست مطالع

1. Kaxiras, E. Atomic and Electronic Structure of Solids. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 2003. ISBN: 9780521523394. 

2. Martin, R. Electronic Structure: Basic Theory and Practical Methods. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2004. ISBN: 9780521782852. 

3. Phillips, R. Crystals Defects and Microstructures. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 2001. ISBN: 9780521793575. 

4. Thijssen, J. M. Computational Physics. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
1999. ISBN: 9780521575881. 

5. Zettili, N. Quantum Mechanics: Concepts and Applications. 2nd ed. New York, NY: 
John Wiley & Sons, 2009. ISBN: 9780470026793. 

6. Kohanoff, Jorge, and Nikitas Gidopoulos. "Density functional theory: basics, new trends 
and applications." Chapter 26 in Handbook of Molecular Physics and Quantum 
Chemistry. Edited by S. Wilson. Vol. 2, part 5. New York, NY: Wiley and Sons, 2003. 
ISBN: 9780471623748. 

  



 

 

  ترمودینامیک سطح  عنوان درس به فارسی :

   Surface Thermodynamics    عنوان درس به التین :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48  تعداد ساعت :

  اختیاري   : نوع درس

  نظري واحد 3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

  همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی           ندارد          دارد 

  

    اهداف کلی درس :

شد. مفــاهیم زاویــه تمــاس، زاویــه تمــاس پســماند، هدف این درس آشنایی دانشجویان با علم نوین مهندسی سطح می با

انرژي گیبس سطح، معادله یانگ، قانون الپالس، تعادل هاي چند جزیی و جند فازي، تعادل حباب و قطره، زاویــه تمــاس 

روي سطح زبر (حالت کسی بکستر و حالت ونزل) در این درس توضیح داده می شوند. در نهایت مفاهیم ســطوح فــوق آب 

 ق آب دوست توضیح داده شده و روش ساخت آنها بیان می شود.گریز، و فو

  

      هاي درس :سرفصل

  مفاهیم اولیه ترمودینامیک سطح و انرژي گیبس . 1

 تعادل فازي در یک سیستم یک جزیی تک فاز . 2

 تعادل فازي در یک سیستم یک جزیی دو فاز . 3

 تعادل فازي در یک سیستم یک جزیی سه فاز . 4

 جزیی مخلوط و محلول تعادل فازي در یک سیستم چند . 5

 کاربرد پتانسیل گیبس . 6

 کشش سطح و فشار الپالس . 7

 معادله یانگ و زاویه تماس یانگ . 8

 گاز-جامد-ترمودینامیک مایع . 9

 بکستر و ونزل-تاثیر زبري بر زاویه تماس و حالت هاي کسی . 10

 زاویه تماس پسروي و پیشروي به روشهاي مختلف (صفحه عمودي) . 11

 وشهاي مختلف (صفحه عمودي شیار دار)زاویه تماس پسروي و پیشروي به ر . 12

 زاویه تماس پسروي و پیشروي به روشهاي مختلف (صفحه زبر) . 13

 سطوح فوق آب دوست و فوق آب گریز . 14

 روشهاي اندازه گیري زاویه تماس . 15

 مفاهیم نوین و روشهاي ساخت سطوح فوق آب گریز . 16

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

35%  -  40%  25%  



 

  

  فهرست منابع:

1. Neumann, A. W, Robert David, and Yi Zuo. “Applied Surface Thermodynamics”. 2nd ed. 
/ Boca Raton: Taylor & Francis, 2011. 

2. Crawford, Russell J., and Elena P Ivanova. “Superhydrophobic Surfaces”. Elsevier, 2015. 
  

  فهرست مطالعات:

1. Meier, Gerald H. “Thermodynamics of Surfaces and Interfaces: Concepts in Inorganic 
Materials”. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. 

 جزوه و فایل ارایه در کالس . ٢



 

 

  روشهاي رسانش حرارتی معکوس    عنوان درس به فارسی :

 Inverse Heat Conduction Procedures  عنوان درس به التین :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري   نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

        پیشنیاز :

        همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

       رس :اهداف کلی د

 آشنایی کامل با روش هاي معکوس در مهندسی -

 آشنایی با روش هاي پردازش اطالعات دمایی اندازه گیري شده در یک فرایند حرارتی -

وتشخیص معکــوس  inverse design)آشنایی با به کارگیري روش هاي بهینه سازي در طراحی معکوس حرارتی ( -

 )inverse diagnosticsحرارتی (

  

  س :هاي درسرفصل

 خالصه اي از روشهاي مستقیم حل مسایل رسانش حرارتی گذرا: جداسازي متغیرها، تبدیل پالس و انتگرال دو هامل -1

 ) در مهندسی حرارت Designو طراحی   diagnosticsمقدمه اي بر روش هاي معکوس (تشخیص  -2

 خطاهاي اندازه گیري دما (با یاس و نویز) و فرضیات معمول در مورد آنها -3

 ) در مسایل معکوس رسانش damping) و میرایی(laggingوقفه (اثرات  -4

 ضرایت حساسیت و طبقه بندي انواع مسایل معکوس -5

 ) مسایل رسانش معکوسExact Solutionsحل هاي دقیق ( -6

 )deconvolutionروش هاي کانولوشن معکوس( -7

 )Beckشار حرارتی و روش تخمین متوالی تابع (  )Real Timeتخمین همزمان ( -8

 فیلتر عدديروش  -9

 )Tikhonovروش هاي مرتب سازي تیخو نوف( -10

 روش هاي مبتنی بر برنامه ریزي غیر خطی (گرادیان هاي مزدوج) -11

 IHCPدر مسایل غیر خطی  Adjointمعادله حساست ومعادله  -12

 )space marchingروشهاي قدم برداري  در مکان ( -13

  

 روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

20%  -  50%  30%  

  

 
  



 

  

  فهرست منابع:

1. Beck, J.V., Blackwell, B. and St. Clair, CR, “Inverse Heat Conduction-Ill posed 
Problems”, Wiley, 1985. 

2. Woodbury, KA, “Inverse Engineering Handbook”, CRC Pres, 2003. 
 

 فهرست مطالعات:

1. Ozicik, NM, Orlande, HRB, “Inverse Heat Transfer”, Taylor and Francis, 2000. 
2. Rao, SS, Engineering Optimization: Theory and Practice, Third Edition, Wiley, 1996. 
 

 



 

 

  انتقال حرارت جابجایی در محیط هاي متخلخل   عنوان درس به فارسی :

 Convection Heat Transfer in Porous Media عنوان درس به انگلیسی :

  3    داد واحد :تع

    ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري     نوع درس :

  نظري واحد 3    نوع واحد : 

      پیشنیاز :

      همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

    اهداف کلی درس :

  رسند.تري از انتقال حرارت جابجایی در محیط هاي متخلخل مین در این درس به درك عمیقدانشجویا

  

      هاي درس :سرفصل

  مطالعه مکانیک سیاالت در محیط متخلخل . 1

 مقدمه  -

  (Porosity ) مطالعه تخلخل -

  سرعت دارسی و معادله پیوستگی -

  معادله مومنتم: قانون دارسی  -

  قانون دارسی: نفوذ پذیري -

  دل هایی که به قانون دارسی منتهی می شوندمطالعه م -

  مطالعه مدل هاي آماري قانون دارسی -

  توسعه قانون دارسی -

  بررسی شتاب و سایر اثرات اینرسی -

  بررسی معادله وورچیمیر -

  مطالعه معادله برنیکمین -

  بررسی شرایط مرزي هیدرودینامیکی -

  اثر تغییرات متخلخل -

  توربوالنس در محیط متخلخل -

  ي متخلخل پیچیدهمطالعه محیط ها -

  انتقال حرارت از محیط متخلخل . 2

  معادله انرژي: بررسی حاالت ساده -

  بررسی معادله انرژي در حاالت پیچیده -

  مطالعه  هدایت حرارت کلی در محیط متخلخل -

  بررسی اثرات تغییرات فشار،اتالف انرژي و تعادل ترمودینامیکی -

  مطاله پراکنش حرارتی در محیط هاي متخلخل -

  یط مرزيمطالعه شرا -

  شاو در محیط متخلخل-مطالعه انالوژي هله -



 

  

  جریان هاي چند ماده-جریان هاي مختلط چند مولفه اي-مطالعه انتقال حرارت در محیط متخلخل . 3

  مطالعه جریان هاي مختلط چند مولفه اي و مفاهیم اساسی -

  بررسی اصل بقا جرم در یک محیط متخلخل چند مولفه اي -

  ل جرم به صورت تر کیبیمطالعه انتقال حرارت و انتقا -

  اثر واکنش هاي شیمیایی -

  جریان هاي چند فازي -

  اصل بقاي جرم -

  اصل بقاي ممونتم -

  اصل بقاي انرژي -

  مطالعه محیط هاي متخلخل اشباع نشده -

  جابه جایی اجباري . 4

  دیواره تخت با دماي ثابت -

  دیواره تخت با شار ثابت -

  مطالعه کره و استوانه و الیه مرزي -

  له اي و خطیچشمه هاي حرارتی لو -

  مطاله اثرات گذرا -

  اثرات عدم تعادل حرارتی -

  اثر اینرسی و پراکنش حرارتی در جریان هلی خارجی -

  اثرات اصطکاك مرزي و تغییرات متخاخل در جریان هاي خارجی -

  اثرات اصطکاك ،اینرسی،تغییرات متخلخل در جریان هاي محبوس شده -

  اد متخلخل پوشش داده شده اند.مطالعه جابه جایی اجباري از روي سطوحی که با مو -

  مبدل هاي حرارتی فشرده در محیط متخلخل -

  مطالعه شبکه درختی براي محاسبه حداقل مقاومت در جریان هاي حجمی به نقطه اي -

  جریان جابه جایی طبیعی بیرونی . 5

  جابه جایی آزاد در صفحات عمودي -

  مطالعه حالت گذرا- حل هاي تشابهی -

  اثر تغیرات دماي محیط -

  ي مرزي در انتقا ل حرارت مرکبالیه ها -

  اثرات صطکاك مرزي،اینرسی و پراکنش حرارتی -

  بررسی مطالعات تجربی -

  جابه جایی در صفحات مورب -

  جابه جایی طبیعی از روي استوانه هاي متخلخل افقی -

  جریان از روي استوانه در اعداد رایلی بزرگ -

  جریان از روي استوانه در اعداد رایلی متوسط و کوچک -

  جابه جایی طبیعی از روي کره مطالعه -

  مطالعه جابه جایی طبیعی از روي کره در اعداد رایلی بزرگ -

  مطالعه جریان جابه جایی طبیعی در جریان هاي دو بعدي و اجسام متقارن محوري  -

  جریان با چشمه حرارتی نقطه اي،چشمه هاي حرارتی خطی در اعداد رایلی بزرگ و کوچک -

 گرمایش از کف-مطاله جریان هاي آزاد داخلی . 6

  بررسی اثر ناپایداري  جریان جابه جایی طبیعی -



 

 

  مطالعه جریان غیر دارسی و اثرات پراکنش حرارتی -

  بررسی تجربی جریان جابه جایی طبیعی داخلی -

  مطالعه جریان جابه جایی طبیعی در استوانه هاي حلقوي -

  محیط متخلخل مطالعه اثر میدان هاي مغناطیسی  بر جابه جایی طبیعی جریان داخلی در -

  گرمایش از وجوه جانبی-بررسی جریان جابه جایی طبیعی . 7

  مطالعه رزیم الیه مرزي -

  مطالعه پایداري جریان -

  جابه جایی ترکیبی(هدایت و جابه جایی) -

 مطالعه جابه جایی مختلط . 8

سایر  جابه جایی مختلط بیرونی و بررسی دیواره عمودي،دیواره هاي افقی،استوانه هاي عمودي و افقی و کره و -

  هندسه ها

  مطالعه جریان جابه جایی مختلط در داخل کانال هاي افقی -

  مطالعه جابه جایی مختلط از استوانه هاي حلقوي افقی -

  جریان جابه جایی مختلط از داخل استوانه عمودي،استوانه حلقوي عمودي -

  مطالعه جابه جایی با الیه هاي مرزي پخشی دوگانه . 9

  عه پروفیل هاي غیر خطیمطال-مطالعه انتقال حرارت و جرم -

  مطالعه اثر سورت -

  بررسی جریان جابه جایی با الیه هاي پخشی دوگانه در اعداد رایلی بزرگ -

  انتقال حرارت جابه جایی با تغیر فاز . 10

  فراین ذوب در محفظه هاي که دیواره هاي جانبی آن ها گره شده باشد -

  اثر سوپر هیت شدن -

  خنک کاري جانبیمطالعه انتقال حرارت در حالت انجماد با  -

  جوشش الیه اي-جوشش -

  مطالعه فرایند چگالش در محیط هاي متخلخل -

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

15%  30%  40%  15%  

  

  فهرست منابع:

1. Convection in porous media by A.Bejan 
2. Vafai,K , Handbook of porous media 
3. Kaviani M, principles of porous media 

 

 فهرست مطالعات:

1. Bear J, Dynamics Of fluids in of porous media 



 

  

   دو فاز انتقال حرارت در جریان  عنوان درس به فارسی :

  Heat Transfer in Two Phase Flow عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48  تعداد ساعت :

  اختیاري   نوع درس :

  نظري واحد 3    :  نوع واحد

      پیشنیاز :

  همنیاز :

    آموزش تکمیلی عملی : 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی           ندارد          دارد 

  

    اهداف کلی درس :

حرارت همراه با تغییر فاز (تبخیر و  مایع با تاکید بر انتقال - مایع و یا بخار -این درس مقدمه اي بر جریان دو فاز گاز

  میعان، چگالش و جوشش) در این جریانها می باشد.

  

      هاي درس :سرفصل

  میعان الیه اي . 1

  میعان جابجایی . 2

  اصول جوشش استخري . 3

  جوشش جابجایی . 4

  انتقال حرارت و جرم در فرآیند تغییر فاز . 5

  موضوعات خاص در انتقال حرارت دو فاز . 6

  

 روش ارزیابی :

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ستمرارزشیابی م

20%  -  60%  20%  

  

  فهرست منابع:

1. J.G. Collier, J, R. Thome, Convective Boiling and Condensation, 3rd edition, Oxford 
University Press, Oxford, 1996. 

2. G. B. Wallis, One-Dimensional Two-Phase Flow, Mc Graw Hill, 1969.  
  

 مطالعات:فهرست 

1. J. R. Thome, Heat Transfer Engineering Data Book III, 2007, Wolverine 
2. M.E. Poniewski, J, R. Thome, Nucleate Boiling on Micro structured Surfaces, Heat 

Transfer Research, Inc. (HTRI) USA (2008). 
3. J.R. Thome, Enhanced Boiling Heat Transfer, Hemisphere Pub. Corp. (Taylor & Francis), 

New York (1990).  
4. Amir Faghri, Yuwen Zhang, Transport phenomena in Multiphase system, Elsevier 

(2006). 



 

 

  کمی سازي عدم قطعیت در مهندسی   ان درس به فارسی :عنو

  Uncertainty Quantification in Engineering  عنوان درس به انگلیسی :

  3    تعداد واحد :

  ساعت 48    تعداد ساعت :

  اختیاري    نوع درس :

  واحد نظري 3    نوع واحد :

  محاسبات عددي پیشرفته روشهاي  پیشنیاز :

  همنیاز :

    عملی : آموزش تکمیلی 

 سمینار           آزمایشگاه            کارگاه            سفرعلمی            ندارد            دارد

  

  اهداف کلی درس :

  به دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی مکانیک "کمی سازي عدم قطعیت در مهندسی"آموزش اصول 

  

  هاي درس :سرفصل

جدید در رشته هاي مهندسی و از جمله رشته مهندسی مکانیک، تحلیــل کمــی ســازي عــدم  یکی از موضوعات پژوهشی

) مسائل مهندسی می باشد. جایگاه این زمینه پژوهشی با توجه به این نکتــه uncertainty quantificationقطعیت (

واص فیزیکی مــواد، است که در طراحی بسیاري از سیستم هاي مهندسی، عدم وجود اطالعات دقیق و کامل درخصوص خ

هاي عددي منجــر بــه ثوابت مدل هاي ریاضی، وجود تولرانس ها در ابعاد هندسی طرح و همچنین خطاهاي ناشی از روش

ها، عدم قطعیت در شرایط جریــان عدم قطعیت در خروجی سیستم و طرح نهایی گردد. براي مثال در طراحی توربوماشین

اجزاء (پروفیل ایروفویل) می تواند منجر به عــدم قطعیــت در تــوان و رانــدمان ورودي و تغییرات کوچک در ابعاد هندسی 

توربوماشین می گذارد. بمنظور طراحی دقیق وسایل مکانیکی و پروسه هــاي صــنعتی، الزم اســت کلیــه پارامترهــاي غیــر 

ئل مهندســی بجــاي در قطعی شناسائی شده و تاثیرات آنها در تجزیه و تحلیل هاي مهندسی لحاظ شوند. بنابراین در مسا

دست داشتن یک جواب یکتا، می توان محدودهاي که جواب در آن قرار دارد را مشخص نمود که براي تحلیل هاي دیگــر 

مهندسی مانند مدیریت ریسک و تحلیل قابلیت اطمینان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در ایــن درس اصــول و مبــانی 

uncertainty quantification نشجویان تحصیالت تکمیلی آموزش داده خواهد شد.به دا  

 مقدمه . 1

گرهــاي تاریخچه روش کمی سازي عدم قطعیت، انگیزه یادگیري کمی سازي عــدم قطعیــت، تفــاوت روش هــا و حل -

ــی ( ــی (deterministicقطع ــاي non-deterministic) و غیرقطع ــت ه ــدم قطعی ــازي، ع ــی و اعتبارس )، بررس

Epistemic  وAleatoric مسئله ، تشریحCurse of dimensionality  در کمی سازي عــدم قطعیــت، پخــش

 هاي از مسائل کاربردي غیر قطعی در مهندسی مکانیکعدم قطعیت در سیستم، ارائه مثال

 مفاهیم پایه در تئوري احتماالت: . 2

..)، بردارهــاي مروري بر احتمال و آمار مهندسی، متغیرهاي تصادفی، احتمال و توزیع هاي مختلف (نرمال، یکنواخت،. -

 تصادفی، پروسه هاي تصادفی، مدهاي همگرایی، قضیه حدمرکزي

 ):Samplingروش هاي نمونه برداري ( . 3

محاسبه میانگین، انحراف معیار و ممان هاي باالتر و انتگرال ها، حاشیه اطمینان، روش هاي تولید اعداد تصــادفی بــا  -

، اهمیــت نمونــه بــرداري، روش هــاي کــاهش واریــانس در استفاده از توزیع هاي احتمالی مختلف، روش منت کــارلو

 Latin hypercubeمحاسبات مونت کارلو، نمونه برداري با استفاده از 

 کمی سازي عدم قطعیت به کمک بسط طیفی چند جمله اي: . 4



 

  

و درون یابی الگرانژ، توابع متعامد و مثال هاي از توابع متعامــد (لژانــدر، هرمیــت، چبــی شــف)، روش هــاي گلــرکین  -

)، آشوب چند جمله اي عمومی، روش هاي آشوب چند K-L expansionتصویر چند جمله اي، بسط کارهونن لو (

با استفاده از انتگرال گیري گوســی، روش هــاي  non-intrusive، روش non-intrusiveو  intrusiveجمله اي 

در حــل معــادالت دیفرانســیل  non-intrusiveو  intrusiveشبکه پراکنده، روش رگراسیون، کــاربرد روش هــاي 

 خطی و غیر خطی آشوبناك

 روش هاي دیگر کمی سازي عدم قطعیت: . 5

 Surrogate ،Kriging، مدل perturbation، روش معادالت ممان، روش multi-levelروش مونت کارلو  -

) و کــاهش بعــد Reduced-order modelsکمی سازي عدم قطعیت بــا اســتفاده از مــدل هــاي کــاهش مرتبــه ( . 6

)Dimension reduction:( 

لزوم کاهش متغیرهاي غیرقطعی، مرور روشهاي تعیــین مقــادیر و بردارهــاي ویــژه، کــاهش پارامترهــاي تصــادفی بــا  -

 Principal)، کاهش متغیرهاي تصادفی با استفاده از Sobol’ indicesاستفاده از آنالیز حساسیت، اندیکس هاي (

Orthogonal Decomposition (POD) 
 ی سازي عدم قطعیت در تحلیل مسائل کاربردي:کاربرد کم . 7

 مسائل مکانیک سیاالت و انتقال حرارت -

  مسائل مکانیک جامدات و ارتعاشات -

  

  روش ارزیابی :

  

  پروژه  آزمون هاي نهائی  میان ترم  ارزشیابی مستمر

%5  30%  50%  15%  

  

  فهرست منابع:

1. Numerical Methods for Stochastic Computations: A Spertral Method Approach 
By: Dongbin Xiu 

 

 فهرست مطالعات:

1. Stochastic Simulation: Analysis and Algorithms 
By: Soren Asmhssen and Peter W.Glynn 
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  واحد نظري 3    نوع واحد :

  پیشنیاز :
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    آموزش تکمیلی عملی : 
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  اهداف کلی درس :

  ند.رسپذیري میهاي تراکمگازها و جریانتري از دینامیک ین درس دانشجویان به درك عمیقدر ا

  

  هاي درس :سرفصل

 مقدمه . 1

 پذیرتعریف جریان تراکم . 5-1

 دماپذیري همتراکم . 6-1

 پذیري آیزنتروپیکتراکم . 7-1
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 گاز کامل . 10-1

 گاز واقعی . 11-1

 مخلوط واکنشی گاز کامل . 12-1

 زنتروپیکروابط آی . 13-1

 معادالت حاکم . 2

 شکل انتگرالی معادله پیوستگی . 1-2

 شکل انتگرالی معادله مومنتوم . 2-2

 شکل انتگرالی معادله انرژي . 3-2

 شکل دیفرانسیلی معادله پیوستگی . 4-2

 شکل دیفرانسیلی معادله مومنتوم . 5-2

 شکل دیفرانسیلی معادله انرژي . 6-2

 Croccoتئوري  . 7-2

 تئوري آکوستیک . 8-2

 بعدي پایاجریان یک . 3

 روابط شوك عمودي . 1-3

 Hugoniotابط رو . 2-3

 شوك مایل و موج انبساطی . 4

 روابط شوك مایل . 1-4



 

  

2-4 . Shock polar 
 Pressure deflectionنمودار  . 3-4

 Prandtl-Meyerموج انبساطی  . 4-4

 تئوري انبساط شوك . 5-4

 جریان نازل . 5

 معادالت حاکم . 1-5

 سطح مقطع-روابط سرعت . 2-5

 روابط آیزنتروپیک در نازل . 3-5

 جریان یک بعدي پایا . 6

 اكجریان در کانال با مقطع ثابت با اصطک . 1-6

 Fannoخط  . 2-6

 جریان بدون اصطکاك در کانال با مقطع ثابت با انتقال حرارت . 3-6

 Rayleighخط  . 4-6

 دماجریان هم . 5-6

 حرکت موج ناپایا . 7

 حرکت امواج شوك عمودي . 1-7

 انعکاس امواج شوك . 2-7

 امواج غیرخطی . 3-7

 برخورد و انعکاس امواج انبساطی . 4-7

 اوابط لوله شوك . 5-7

 جریان پتانسیل . 8

 مقدمه . 1-8

 جریان غیرچرخشی . 2-8

 رعتمعادله پتانسیل س . 3-8

 معادله الپالس . 4-8

 شدهجریان خطی  . 9

 مقدمه . 1-9

 معادله پتانسیل سرعت خطی شده . 2-9

 ضریب فشار خطی شده . 3-9

 جریان فروصوتی خطی شده . 4-9

 پذیريتصحیحات تراکم . 5-9

 عدد ماخ بحرانی . 6-9

 واگرایی درگ . 7-9

  صوتی خطی شدهجریان فوق . 8-9

 جریان مخروطی . 10

 مقدمه . 1-10

 معادالت حاکم در مختصال خمیده عمومی . 2-10

 Taylor-Maccollفرموالسیون  . 3-10

 رویی عددي . 4-10

 هاصوتی روي مخروطهاي فیزیکی جریان فوقجنبه . 5-10



 

 

 هاروش مشخصه . 11

 بندي معادالت مشتق جزئیطبقه . 1-11

 هاتئوري مشخصه . 2-11

 خطوط مشخصه جریان غیرچرخشی دو بعدي . 3-11
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  ی مواد ناهمگنطراح

  خواص سنجی و مشخصه یابی تجربی . 3
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