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  2کشی صنعتی نقشه
  403کد درس: 

  واحد نظري) 1واحد عملی و  1( واحد 2
  1کشی صنعتی پیشنیاز: نقشه

  دانشگاه زنجان کارشناسی 3براي دانشجویان ترم طراحی شده 
  اهمیت درس

مهندسان و طراحان را به  يفکر شیا زبان صنعت است. زبانی که تراوقشه کشی صنعتی همان زبان تکنیک ن
در حوزه صنعت کشی در مهندسی مانند سواد خواندن و نوشتن د . مهارت نقشه خوانی و نقشهکشر مییتصو
نیاز از یک  شد که اطالعات موردبادر علوم مهندسی می تبادل نظرکشی در حقیقت وحی زبان باشد. نقشهمی

 ،کند. این اطالعات شامل شکل هندسیام بیان میوشنی و بدون ابهر و یا یک طرح را به سازه ،اشینم ،قطعه
باشد. بنابراین هر زیکی و هر گونه اطالعات ضروري میمشخصات فی ،نحوه قرار گرفتن و اتصال اجزا مختلف

ن به تبادل اطالعات با آتواند به راحتی از طریق باین زبان مسلط باشد و    است که به  الزم مکانیک مهندس
است که دفاتر طراحی را کشی در صنعت مانند پلی توان گفت که نقشهدر واقع می. سایر مهندسین بپردازند

  .تولید مرتبط می سازدو هاي ساخت با کارگاه

  ارزیابی درس

 50تکالیف ارائه شده صورت میگیرد و درصد ارزیابی در طول ترم به صورت مستقیم در کالس و ارزیابی  50
 ،معیار اصلی ارزیابی ،درصد در امتحان پایانی خواهد بود. نرم افزار از بخش ششم در کالس معرفی و قبل از آن

ورك خودداري شود. طرح گیرد. از تعیین تکالیفی مثل ترجمه به صورت هومترسیمات دستی مد نظر قرار می
 کالس درس اجباري است. چند تمرین در قالب کوئیز در 

  مراجع

 شود.توسط استاد تعیین می
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درس: در کالس 1سطح   

 عنوان فصل یا بخش توضیحات

 جلسه سه ساعت 1
  1بخش 

 1اي بر نقشه کشی صنعتیمقدمه -1-1
 1مروري بر نقشه کشی  -2-1

 جلسه سه ساعت 1

  : خط2بخش 
  آثار خط -2-1
  خطوط خاص -2-2
  دوران خطوط -2-3
  واقعی خطوط یافتن اندازه -2-4
  و کوئیز تمرین -2-5

 جلسه سه ساعت 2 

  : صفحه 3بخش 
  نمایش صفحه -3-1
  نمایش صفحه بر اساس آثار آن -3-2
  صفحات نسبت به صفحات تصویر -3-3
  یافتن اندازه واقعی صفحات -3-4
  و کوئیز تمرین -3-5

  جلسه سه ساعت 1
  : رابطه خط با صفحه 4بخش 

  صفحهتعیین وضعیت خط با  -4-1
  تعیین وضعیت صفحه و صفحه -4-2

  جلسه سه ساعت 1

  : فصول مشترك صفحات 5بخش 
  یافتن فصل مشتر صفحات خاص با چند وجهی، استوانه و هرم ناقص -5-1
 یافتن فصل مشتر صفحات حاصل از برخورد صفحه افقی، مخروط قائم و -5-2
  کره

  جلسه سه ساعت 2

  : فصول مشترك اجسام 6بخش 
ا بمشترك استوانه با استوانه در حالت هم محور و غیر هم محور فصل  -6-1

  استفاده از روش دوایر مرکزي(ساچمه اي)
  فصل مشترك احجام مخروط با مخروط، استوانه با کره و ... -6-2
   و کوئیزتمرین  -6-3
بخشهاي  ومعرفی نرم افزار سالیدورکز یا کتیا و ارائه تمرینهاي این بخش  -6-4

  ا آن  عالوه بر رسم دستی بعدي درس ب
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  جلسه سه ساعت 1
  : گسترش 7بخش 

  گسترش احجام مستوي و یک انحنایی و دو انحنایی -7-1
  گسترش احجام منشوري، هرم و ... -7-2

  جلسه سه ساعت 1

  )1(در ادامه نقشه کشی  نقشه هاي ترکیبی :8بخش 
  نقشه ترکیبی  -8-1
  نقشه انفجاري -8-2
  و کوئیز تمرین -8-3

  جلسه سه ساعت 1
  ها و...رسم فنرها، چرخدنده :9بخش 

  رسم قطعات خاص فوق -9-1
  و کوئیز تمرین -9-2

  ها و...عالئم و تلرانس :10بخش   جلسه سه ساعت 1
  تلرانس و انطباقات -10-1

  : نرم افزار 11بخش   جلسه 4
  ده استشکار با نرم افزار در سایت و حل تمرینهاي که قبال دستی انجام  -11-1

  
  درس (از طریق حل تمرین) 2سطح 

  در نظر گرفته نشده است.  2براي این درس، مطالب سطح 

  
  ز طریق ویدیوها و مطالب دیجیتال)درس (ا 3سطح 

  آموزش داده شود.  تواند از این طریقکشی میهاي کد یا آموزش نقشهنمونه فایل


