
 گروه مهندسی صنایع دانشگاه دامغان دروس معرفی

 دروس اصلی و تخصصی :

 آمار مهندسی:

باشد که مباحث آن بیشتر برای امور کاربردی و عملی پیش بینی شدد    های نوین دانش آمار ریاضی می آمار مهندسی یکی از شاخه

 باشد. پیشامدهای تصادفی و آزمون فرض میاست. آمار مهندسی شامل مباحث متغیرهای تصادفی، احتماالت و  

 و زمان: ارزیابی کار

، محل کار، ابزار و وسایل و سدروی   کارایی تولیدی و طریقه افزایش آن، تئوری و موارد استفاد  ارزیابی کار و زمان در طرح عملیات

هدای تولیددی، تیزیده و تحلیدل اجدزای      واحدد هایی از قبیل متد حل مسئله، درجه کاربرد ارزیابی کار و زمدان در  ها، مطالعه روش

 عملیات، انداز  گیری کار به وسیله اطالعات استاندارد، سرعت انیام کار، بیکاری های میاز و غیر میاز در کار و...

 :و مقاومت مصالح  استاتیک

در حدا  تعداد  و ایسدتایی     ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربار  یک سیستم یا سدامانه فیزیکدی   شاخه

های تحت تأثیر نیروهای خارجی، تغیدر مکدان    پردازد. تعاد  و ایستایی استاتیکی حالتی است که در آن اجسام یا ساز  استاتیکی می

موسدوم  « تعداد  اسدتاتیکی  »نسبی نداد  و در حالت ایستایی و سکون باقی بمانند. در حالت تعاد  ایستا که در علوم مهندسدی بده   

خصوص با توجه به سکون نسبی نسبیت انیشتین( مرکدز   توان از نظر علمی )به ت، سیستم مورد نظر یا در حا  سکون است یا میاس

کنند و لذا شدتا  در آن فدفر اسدت، سداکن      های سکون نسبی که با سرعت ثابت حرکت می ثقل )گرانیگا ( آنرا در یکی از دستگا 

 دانسته و تعریف نمود.

 :1عمومی اقتصاد 

هدا   کنندگان و خانوارهدا و بنگدا    ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تیزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف شاخه

هایشان را در سدط  واحددهای خدرد یدا      ها و انتخا  های ریاضی است. اقتصاد خرد چگونگی رفتار انسان پردازد و اساس آن مد  می

کند و به چگونگی تعامل بدین خریدداران    یک فرد، یک بنگا ، یک فنعت یا بازار یک کاالی خاص بررسی میکوچک اقتصادی مانند 

خصدوص بده الگدوی عرضده و تقاضدا بدرای کاالهدا و         پردازد. اقتصاد خرد به کنندگان و عوامل مؤثر در انتخا  خریداران می و مصرف

ه دارد و معموالً در بازارهدایی کده در آن کاالهدا در حدا  خریدد و      خدمات و همچنین تعیین قیمت خروجی در بازارهای خاص توج

 فروش هستند کاربرد دارد.

 :2عمومی اقتصاد 

پدردازد، خدوا  اقتصداد یدک      گیری یک اقتصاد در کلیت آن مدی  ای از علم اقتصاد است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم شاخه

هدای کلدی نظیدر تولیدد ناخدالص داخلدی، ندر         هانی. اقتصاد کالن با بررسی شاخصکشور باشد یا اقتصاد یک منظقه و یا اقتصاد ج

هدایی رابطده میدان    بیکاری، شاخص قیمت سعی در فهم عملکرد کل اقتصاد دارد. در این راستا محققان اقتصاد کالن بدا اراهده مدد    



الملدل در اقتصداد را    الملل و مالیه بین تیارت بین گذاری، انداز، سرمایه عواملی همچون درآمد ملی، تولید، مصرف، بیکاری، تورم، پ 

 توضی  دهند.

 اقتصاد مهندسی:

های قابدل   هایی است که فرایند مقایسه بین گزینه (، میموعه تکنیکEngineering Economicsاقتصاد مهندسی )به انگلیسی 

ابزاری برای انتخا  بهترین یا به عبارتی مقدرون بده   کند. اقتصاد مهندسی در واقع  سازی میانتخا  را بر پایه افولی اقتصادی، ساد 

های پیش روی مهندسین است. بده عبدارت دیگدر، اقتصداد مهندسدی، ابدزار افدلی تصدمیم گیدری           ترین گزینه از میان گزینه فرفه

 ها است.مهندسین در پروژ 

 یابی:ی و هزینهبداراصول حسا

های مربدو  بده   ارایی، بدهی، سرمایه، درآمد و هزینه. چگونگی ثبت حسا های مالی و شناخت اقالم دحسا بررسی اجمالی فورت

 ها، فروش و دریافت ها، استهالک و...سرمایه، خرید و پرداخت

 سازی:اصول شبیه

سازی یا سیموالسیون ، تقلید یک چیز واقعی یا وضعیت اجتماعی یا یک فرایند است و معمدوالً متمدمن وانمایانددن شدماری      شبیه

های  سازی سامانه ها از جمله مد  سازی در بسیاری زمینه ها یا رفتارهای کلیدی در یک سامانه فیزیکی یا انتزاعی است. شبیه ویژگی

سدازی   سازی فناوری برای بهینده  رود. موارد دیگر شامل شبیه طبیعی و انسانی، برای کسب بینشی، پیرامون نحو  کارشان، به کار می

 است. آموزی  ی، آزمایش، آموزش و مهارتعملکرد، مهندسی ایمن

 ها: ریزی و کنترل تولید و موجودی برنامه

که سط  موجودی کاالی مورد های مورد استفاد  برای اطمینان از این (، روشInventory Controlکنتر  موجودی )به انگلیسی 

کندد.   های سیستم را کمینه مدی  نظر حفظ شود. هدف از کنتر  موجودی، بررسی و نگا  داشت سطحی از موجودی است، که هزینه

کند اقالم موجود سازمان با در نظر گرفتن عوامل زمان، مکان، تعداد، کیفیت و هزینده،   کنتر  موجودی جریانی است که ضمانت می

های مدیریت عملیات تولید، توزیع، فدروش، مهندسدی در دسدترس باشدد. آنچده در کنتدر  موجدودی از اهمیدت ویدژ            برای بخش

فرآیند و مشخصات سیسدتم  باشد. محتوی این درس شامل این مباحث می باشد:  برخوردار است، میزان سفارش و زمان سفارش می

مطالعده تقاضدا و    –هزینه هدای سیسدتم تولیدد     –ولید و کنتر  آن ها انواع سیستم های ت –ها و نقش آن  کنتر  تولید و موجودی

روش هدای   –روش های ساد  برنامه ریزی و کنتر  تولیدد   –انواع برنامه ریزی تولید  –روش های پیش بینی، مد  های موجودی 

 ها در واحدهای کوچک تولیدی.نمونه سیستم کنتر  تولید و موجودی  –مقداری برای برنامه ریزی و برنامه بندی اجرایی تولید 

 ریزی تولید:برنامه

(، که هدف آن، مد  سازی و ارایه برنامه تولیدی برای یدک کارخانده بدر    Production Planningریزی تولید )به انگلیسی برنامه

هدای   د بر روی دسدتگا  در این درس به چگونگی برنامه ریزی تولی .های تقاضا، ظرفیت تولید، انبار، بودجه و ... استاساس محدویت

نیز پرداخته مدی شدود و در هدر یدک از مدوارد فدود تدا حددی          Jobshop ,Flowshopتولید به فورت موازی و سری و مباحث 

 شوند. های حل دقیق و هیوریستیک نیز مطرح می روش



 تحقیق در عملیات:

از ریاضیات است که برای یافتن نقطده بهینده   ای  رشته ای میان (، شاخهOperations Researchتحقیق در عملیات )به انگلیسی 

کندد. یدافتن نقطده بهینده      هدا اسدتفاد  مدی    ریزی ریاضی، آمار و طراحی الگوریتم هایی مانند برنامه سازی، از گرایش در مساهل بهینه

سدازی   شدینه شدود. مسداهل تحقیدق در عملیدات بدر بی      ها اسدتفاد  مدی   براساس نوع مسئله، مفاهیم مختلف دارد و در تصمیم سازی

-سدازی(   سدازی )میندیمم   یا کمینده  -مانند سود، سرعت خط تولید، تولید زراعی بیشتر، پهنای باند بیشتر و غیر -سازی(  )ماکزیمم

مانند هزینه کمتر و کاهش ریسک و غیر ، با استفاد  از یک یا چند قید تمرکز دارند. اید  افلی تحقیق در عملیدات یدافتن بهتدرین    

 شوند. سازی عملکرد یک سامانه می اند که باعث بهبود یا بهینه سازی شد  ای است که با زبان ریاضی مد  ل پیچید پاسخ برای مساه

 جبر خطی:

هدا، بردارهدا، فمداهای     ای از ریاضیات است که بده بررسدی و مطالعدا مداتری      (، شاخهLinear Algebraجبر خطّی )به انگلیسی 

های فراوان و گونداگون آن در   پردازد. جبر خطّی و کاراهی های معادالت خطی می و دستگا  برداری )فماهای خطّی(، تبدیالت خطی،

هدایی از خدود ریاضدیات     گردد. عالو  بر کاربردهای آن در زمینده  ریاضیات و محاسبات گسسته طیف گسترد  و وسیعی را شامل می

های وسدیعی نیدز در فیزیدک، مهندسدی، علدوم       خطّی استفاد  همانند جبر میرد، آنالیز تابعی، هندسا تحلیلی، و آنالیز عددی، جبر

 طبیعی، و علوم اجتماعی پیداکرد  است.

 های تولید: روش

هدای تولیدد بدا     زندی، روش  ، تراشکاری، ففحه تراشی، فرزکاری، سری تراشی، خان کشدی، سدن   کاری کاری، سورا  شناسی، ار  ابزار

 ماشینهای مخصوص

 های صنعتی:ریزی واحدطرح

های استقرار و حمل و نقل مدوادی بده   سازی سیستمطرح ریزی واحدهای فنعتی عبارت است از برنا مه ریزی، طرح، بهبود و پیاد 

منظور از طرح استقرار چیدمان منسیم و هماهن  تیهیزات و ماشدین آالت در یدک واحدد     .نحوی که حداکثر کارایی حافل شود

و نقل ، طراحی سیستمی است که بتواند با کمتدرین هزینده جریدان مدواد را در واحدد      تولیدی است و منظور از سیستم های حمل 

تولیدی برقرار سازد و طراحی هر دو مورد ذکر شد  باید به گونه ای باشد که حدداکثر بهدر  بدرداری از ترکیدب نیدروی کدار، مدواد،        

 تیهیزات و ماشین آالت حافل گردد.

 علم مواد:

گونه مواد. آرایدش اتمدی    ، مغناطیسی و... مواد مختلف فنعتی و ارتبا  بین ساختمان و خواص اینتوضی  خواص مکانیکی، حرارتی

 های شش وجهی، خافیت چند شکلی بودن و... های مکعبی، بلور های بلوری، بلور در جامدات: تبلور، سیستم

 گری: کارگاه ریخته

باشد. عالو  بدر آن طریقده سداخت     گری و نیز اهمیت آن در فنعت میمنظور از این درس، آشنایی با ابزارها و دستگا  های ریخته 

 انواع مد  ها را فرا گرفته و با کاربرد آن ها آشنایی پیدا خواهند کرد.



 کارگاه عمومی جوش:

جوشکاری با قوس الکتریکی شامل: اییاد قوس الکتریکی، تنظیم فافله الکتدرود، زوایدای فدحی  الکتدرود، شدرایط اکسیداسدیون.       

وشکاری لب به لب، جوشکاری اتصا  لب به لب با دو یا سه پاس جوش، جوش دادن اتصا  سر به سر در حالت سطحی بدون پدخ  ج

 و قطب مستقیم. جوش دادن اتصا  سپری.

 کارگاه ماشین افزار:

عملیات بدا ماشدین هدای     عملیات سوهانکاری و سوراخکاری: ساختن جا مته، ساختن روبندی، شابلن رند ، سر چکش، گیر  موازی.

تراش شامل: سن  زدن رند  های تراش، پله تراشی، پیشانی تراشی، تراش لوال، تراش مرغدک هدای مدرس، تدراش دسدته چکدش،       

 ساختن سر چکش و...

 کنترل پروژه:مدیریت و 

در شدبکه، محاسدبه مسدیر    ترین مسیر، ماکسدیمم جریدان   های کوتا ها، شبکهها، طریقه رسم شبکهتعاریف و مفاهیم اساسی شبکه

( و بدست آوردن زودترین و دیرترین زمان شروع و زمان شناوری، بررسی هزینه و زمان تخصیص فعالیت با توجه بده  CPMبحرانی)

 منابع محدود.

 :آماری کنترل کیفیت

مهندسدی کیفیدت بده    و  Quality Control) در مدیریت کیفیت و مهندسی و تولید فنعتی، بخش کنتر  کیفیت )به انگلیسدی 

پسدند   ها از مرغوبیت و مشتری وسیله آن روش هایی مشغو  است تا کارخانه بتواند به شود که به درست کردن روش بخشی گفته می

هدای مهندسدی و بازرگدانی     ها معموالً بدا همکداری بدا دیگدر رشدته      ها و سیستم بودن کاالهای تولیدی خود مطمئن گردد. این روش

گیری یا آزمون است که روی یدک محصدو  یدا کداال      کنتر  کیفیت میموعه عملیاتی نظیر انداز ه عبارت دیگر، ب .شوند طراحی می

 خیر.ا یشود تا مشخص شود آیا آن محصو  با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد  انیام می

 مبانی مهندسی برق:

توان، کاربرد اعداد مختلط در مدار های الکتریکی، مغناطی  تولید و انتقا  و پخش و توزیع برد فنعتی، توان های سه فاز، ضریب 

 و مدار های مغناطیسی، محاسبات نیروی مغناطیسی، تلفات هسته در مدارهای مغناطیسی، مدار معاد  الکتریکی ترانسفورماتور و...

 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق:

های جریان داهم و مشخصات کار آنها، ترانسفورماتورهای یدک فداز و   را  اندازی موتورهای جریان داهم، آسنکرون و سنکرون، ماشین 

 سه فاز و اتصا  آنها به طور موازی.

 های آن:و کاربرد تاحتماال تئوری

ای از ریاضدیات گویندد    عبارت دیگر، نظریه احتما  به شداخه نظریه احتما ، مطالعه رویدادهای احتمالی از دیدگا  ریاضیات است. به

وقایع تصادفی سروکار دارد. هسته تئوری احتما  را متغیرهدای تصدادفی و فرآینددهای تصدادفی و پیشدامدها تشدکیل       که با تحلیل 



پردازد که لزوماً تصادفی نیستند ولی بدا تکدرار    هایی می های تصادفی به بررسی پدید  دهند. نظریه احتما  عالو  بر توضی  پدید  می

تدوانیم   کنند. مثالً در آزمایش پرتا  سکه یدا تداس بدا تکدرار آزمدایش مدی       شخص پیروی میزیاد دفعات آزمایش، نتایج از الگویی م

های مختلف را حدس بزنیم و مورد بررسی قرار دهیم. نتییه بررسی این الگوها قانون اعداد بزرگ و قمدیه حدد    احتما  وقوع پدید 

 مرکزی است.

 نقشه کشی صنعتی:

خط، ففحه، جسم بر روی یک ففحه تصویر، معرفی ففحات افلی تصویر، افدو  رسدم   محتوی: تعریف تصویر، رسم تصویر نقطه، 

 سه تصویر، رابطه هندسی بین تصاویر مختلف، جدو  مشخصات نقشه، روش رسم شش تصویر یک جسم در فرجه او  و...

 اصول مدیریت و تئوری سازمان :  

مدیریت، مفهوم برنامه ریزی، انواع برنامده هدا و مدد  هدای الزم در     تعریف و هدف مدیریت، تاریخچه توسعه مدیریت، وظایف افلی 

برنامه ریزی، مفهوم سازماندهی، انواع سازمانها، اساس قسمت بندی سازمانی و قدم های الزم در سازماندهی، فاکتورهای انسدانی در  

 ختلف.مدیریت، فرایند کنتر  و روش های مرسوم کنتر ، آشنایی با کار مدیران در بخش های م

 

 


