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اهداف درس :آشنایی با اصول هندسی در رسم تصاویر ،ترسیم نقشه های قطعات صنعتی و اتصاالت ،نقشه های مرکب و
سوارشده
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اصول نقشهکشی صنعتی  ،2احمد متقی پور ،انتشارات شریف کدکم1398 ،
اسالیدهای کالسی

بودجهبندی درس
شماره
هفته
آموزشی
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توضیحات

مبحث

آشنایی با سرفصل و منابع درس و نحوه ارزشیابی  -بیان مقدمه ،مفاهیم ،ابزارها ،مروری بر مفاهیم کلی نقشه کشی 1
آشنایی با اصول رسم دو بعدی و سه بعدی در نرم افزار

CAD

3

مروری بر رسم تصاویر مجسم ،هندسه حاکم بر تصویر محوری ،نحوه ترسیم پرسپکتیوهای محوری

4

اصول حاکم بر رسم تصاویر مرکزی (یک نقطه فرار ،دو نقطه فرار) ،رسم تصویر مرکزی (یک نقطه فرار ،دونقطه فرار)

5

هندسه ترسیمی -اصول حاکم بر تصویر ،فرجه ها ،انواع تصویر نقطه ،خط ،صفحه ،تسطیح تصویر

6

اصول حاکم بر تصویر خط و صفحه ،انواع ،اندازه واقعی ،زوایا ،وضعیت خط و صفحه نسبت به یکدیگر

7

احجام هندسی ،تعاریف ،رسم تصاویر و برخورد خط و صفحه با احجام مستوی ،یک انحنائه (استوانه) ،رسم تصاویر و
برخورد خط و صفحه با مخروط ،کره ،زانویی ،بیضوی

8

برخورد احجام ،احجام مستوی ،استوانه-استوانه ،استوانه-مخروط ،استوانه-زانو

9

برخورد احجام ،مخروط-مخروط ،استوانه-کره ،مخروط-کره ،کره-کره ،زانو-زانو

10

گسترش احجام بصورت مجرد و در حالت متقاطع ،گسترش کانال ها و کانال های تبدیل

11

انواع اتصاالت ،جوش ،پرچ ،خار ،پیچ و مهره

12

چرخ دنده ،بلبرینگ ،فنر ،کوپلینگ

13

صافی سطح ،روش و شاخص اندازه گیری ،روش های مثلثی ،روش جدید

14

اندازه گذاری صنعتی

15

تلرانس و انطباق ،تلرانس های ابعادی ،انطباقات ،جداول استاندارد ،مفاهیم تلرانس های هندسی

16

اصول حاکم بر ترسیم نقشه های سوار شده و مرکب ،بررسی چند مثال از نقشه های صنعتی

