
 نام كارگاه آموزشي

چدن ها و كاربرد آنها در آشنايي با نامگذاري فوالدها و 

 موتور

 

 سرفصل هاي دوره

 آشنايي با نحوه نامگذاري فوالدها و چدنها •

 آشنايي با خواص انواع فوالدها و چدن ها •

 آشنايي با نحوه استفاده از كتاب كليد فوالد •

 نرم افزار كليد فوالد از  آشنايي با نحوه استفاده •

 و چدن آشنايي با انواع استانداردهاي شناسايي فوالد •

 

 ساعت 8مدت دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صادقعلي فرجيس: مدر

 كارشناس ارشد مهندسي مواد

و  طراحي شركت دسا واحدسرپرست 

 مدرس دانشگاه

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها



 نام كارگاه آموزشي

افزار يافته در اجزاي محدود با نرمبندي سازماناصول شبكه
ANSYS 

 

 سرفصل هاي دوره

 توليد شبكه، معيار همگرايي و كنترل كيفيت المان هايروش •

بندي مسايل دوبعدي شامل چند مثال نمونه در زمينه شبكه •

Structural  وCFD 

هاي متنوع در زمينه بعدي با حل مثالبندي مسايل سهشبكه •

Structural  وCFD 

 

 ساعت 8مدت دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عليرضا زارعيس: مدر

 كارشناس ارشد مهندسي مكانيك

 طراحي  واحدكارشناس 

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها



 نام كارگاه آموزشي

 تحليل ارتعاشات پيچشي ميل لنگ

 

 سرفصل هاي دوره

  AVL/Exciteآشنايي با نرم افزار  •

و  CADاستخراج داده ها از اجزاء ميل لنگ در نرم افزارهاي  •

 ساخت مدل ميل لنگ در نرم افزار 

 در نرم افزار  crank trainتعريف  •

 محاسبه سفتي پيچشي وب هاي ميل لنگ  •

 بارگذاري و حل  •

 جايي سر آزاد ميل لنگ، پيدا كردنتحليل نتايج از جمله: جاب •

 ... .مقاطع بحراني و ضريب ايمني خستگي در فيلت هاي ميل لنگ، ضخامت فيلم روغن در ياتاقان ها و 

 

 ساعت 8مدت دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عليرضا زارعيس: مدر

 مهندسي مكانيككارشناس ارشد 

 طراحي واحدكارشناس 

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها



 نام كارگاه آموزشي

 تحليل سازه اي و حرارتي پيستون

 

 سرفصل هاي دوره

 ANSYSآشنايي مقدماتي با نرم افزار  •

 بارگذاري در پيستونگام هاي  •

 استخراج شرايط مرزي •

 محاسبه شتاب پيستون •

 شبيه سازي و بررسي نتايج •

 

 ساعت 8مدت دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عليرضا زارعيس: مدر

 كارشناس ارشد مهندسي مكانيك

 طراحي واحدكارشناس 

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها



 آموزشينام كارگاه 

شبيه سازي فرآيند احتراق و تشكيل آالينده ها در موتورهاي ديزلي و 

 تاثير مشخصه هاي آن بر عملكرد موتور

 سرفصل هاي دوره

 ديزلي هاي موتور عملكرد تحليل و تجزيه •

 ديزلي موتورهاي جانبي هاي سامانه طراحي رئوس و كليات •

احتراق و تشكيل آالينده ها در موتورهاي  فرآيند تشريح •

 ديزلي و بيان عوامل موثر در فرآيند هاي مذكور

 در جريان تحليل و سازي شبيه جهت بعدي سه الگوي ساخت •

 CFD روش به احتراق محفظه

 عملكرد بهبود عملي راهكارهاي بيان و نتايج بررسي و بحث •

 موتور االيندگي كاهش و موتور

 

 ساعت 32مدت دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسن خاتم نژادس: مدر

 دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك

 واحد طراحي و مدرس دانشگاهمدير 

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها


