
  مجتمع  علمی فرهنگی کوثر
www.kosarut.ir  
  بسیج دانشجویی

  مهندسی مکانیکمهندسی مکانیکسرفصل ها و لیست منابع کارشناسی ارشد سرفصل ها و لیست منابع کارشناسی ارشد 
 

  ١

 
 

  منابع مطالعاتی دروس مجموعه مکانیک
  

  منابع پیشنهادي
  

  متون تخصصی مکانیک: زبان تخصص   
  

  دکتر نیکوکار : مؤلف:  هاي ریاضی کارشناسی ارشد  آزمون: 1ریاضی   
  

  مهندس حسین سرمدي ـ شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور: مؤلف: 2ریاضی   
  

  یوسف کریمی : ریاضی مهندسی  
  

  دکتر نیکوکار : مؤلف: 1: دیفرانسیل معادالت  
  

  سنجل  ون وایلن،: ترمودینامیک  
  

  استریتر  شیمز، فاکس، وایت،: مکانیک سیاالت  
  

  هولمن اینکرپرا،: انتقال حرارت  
  

  بیرجانسون: مقاومت مصالح  
  

  شیمز  بیر جانسون، مریام،: استاتیک  
  

  اسپاتس  شیگلی،: طراحی اجزاء  
  

  خواه بهرامینیک مریام،: دینامیک   
  

  تامسون : ارتعاشات   
  

  پازوکی  مارتین،: دینامیک ماشین   
  

  جامینکو بن اوگاتا، :کنترل   

http://www.kosarut.ir
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  درس               
 آزمون    

  معادالت دیفرانسیل  ریاضی مهندسی  ریاضی عمومی   زبان تخصصی

  آزمون اول
  )سرفصل ها25%(

15/8/1388 

  جامع

 مشـتق و  -حد وپیوستگی -توابع
قضـایاي   ، مشـتق ( مشتق کاربرد

  ) رول،مقـدار میـانگین کوشـی   
  دیفرانسیل

  انتگرال فوریه،تبدیل فوریه ، سري فوریه

تشکیل معادله دیفرانسیل،معادالت دیفرانسیل 
 پذیر همگن مرتبه اول به فرم معادالت تفکیک

معادالت خطی مرتبـه   ، کامل،فاکتور انتگرال ،
بت به نس معادالت مرتبه اول که ، برنولی ، اول

ــد    ــده ان ــل نش ــتق ح ــژو( مش  )...کلرو،الگران
  مسیرهاي قائم

  آزمون دوم
  )سرفصل ها50%(

6/9/1388 

  جامع

انتگـــرال گیـــري وکاربردهـــاي 
 ، روشهاي انتگرال گیري انتگرال،

ــه تغییرمتغیــر و  ، جــزء جــزء ب
 ، تفکیک کسرها ،انتگـرال ناسـره  

هندسه فضـایی   ، هندسه تحلیلی
  سري و دنباله ، صفحه خط و

جداسازي  معادالت با مشتقات جزئی،روش
گرما،معادله  متغیرها،معادالت موج،معادالت

ــالس و   ، پتانســیل ــدیل الپ اســتفاده از تب
  فوریه در حل آنها

بـا   n از مرتبـه دلخـواه   معادالت خطی همگن
ــراي حــل  ــامعین،روش عمــومی ب  ضــرایب ن

معادالت خطی غیر همگن،روش حل معـادالت  
فاقـد  (ر حالـت خـاص  دیفرانسیل مرتبه دائم د

,،فاقد متغیر،همگن نسبت به تابع ,y y y′′ ′  

  آزمون سوم
  )سرفصل ها75%(

27/9/1388 

  جامع

مختصـات قطبی،اعـداد مخــتلط،   
،مسائل  ماتریسها ،توابع دو متغیره

ــاک ــدانهاي م،مترس ــرداري می  ب
  گرادیان )،دایره انحنا تاب ، انحنا(

ــتلط ــداد مخ ــتلط ، اع ــع مخ ــدو تواب  د،ح
پیوســتگی و مشــتق،توابع مخــتلط کــوش 

انـواع نقـاط تکـین     ، همساز توابع ، ریمان
  بسط هاي تیلور و لورن

حل معادالت دیفرانسـیل بـا اسـتفاده از روش    
لورن،حـل   سري توانی ،روش الیـب نیتزوکـل  

معادالت دیفرانسیل با اسـتفاده از روش سـري   
لژاندار،معادلـه بسـل،تابع    توسعه یافته،معادلـه 

ــادالت  ب ــتگاه معـ ــوع اول و دوم،دسـ ــل نـ سـ
 )دیفرانسیل

  آزمون چهارم
  )سرفصل ها% 100(

18/10/1388 

  جامع
انتگرالهاي دوگانـه و سـه گانـه و    

  جامع  جامع  قضایاي گرین و استوکس

  آزمون پنجم
  )جامع اول(
2/11/1388 

  جامع  جامع  جامع  جامع

  آزمون ششم
  )جامع دوم(
16/11/1388 

  جامع  جامع  جامع  جامع
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  درس               
 آزمون    

  استاتیک  انتقال حرارت  سیاالت  ترمودینامیک

  آزمون اول
  )سرفصل ها25%(

15/8/1388 

ــواد   تعــاریف مفــاهیم خــواص م
قـانون   –کـار و حـرارت   -خالص

  اول ترمودینامیک

تنش در یـک   –مفاهیم بنیادي 
استاتیک سیاالت مبـانی   –نقطه 

  تحلیل جریان

رسـانایی  -مقدمه اي بر رسانایی گرما
رسـانایی  –گرمایی دائم و یک بعدي 
  گرمایی دائم و دو بعدي

مقدمه اي بر اسـتاتیک سیسـتم هـاي    
  تعادل -نیروئی

  آزمون دوم
  )سرفصل ها50%(

6/9/1388 

قــانون دوم  -تحلیــل قــانون اول
تحلیـل   –ترمودینامیک انتروپی 

  –قانون دوم 

صـورت هـاي    –قوانین اساسـی  
اساســـی /قـــوانین/یفرانســـیلید

  قوانین اساسی- -تحلیل ابعادي

ــائی  ــر جابج ــه اي ب ــان  -مقدم جری
  رسانایی گرمائی گذرا - -خارجی

  بارهاي گسترده -سازه ها

  آزمون سوم
  )سرفصل ها75%(

27/9/1388 

ــد    ــوان تبری ــاي ت ــتم ه  -سیس
مخلــوط هــاي گــازي بازگشــت 

  ناپذیر

جریـان تـراکم   –جریان پتانسیل 
تراکم پـذیر یـک    جریان -ناپذیر
  بعدي

بدل هاي حرارتی  -جوشش و میعان
جابجـائی   –جریان داخلی -تشعشع 

  آزاد
  گشتاور و اینرسی–اصطکاك 

  آزمون چهارم
  )سرفصل ها% 100(

18/10/1388 

واکـنش  -روابط ترمودینـامیکی  
  هاي شیمیایی

  کارمجازي  تبادل تشعشع بین سطوح  جریان با سطح آزاد -الیه مرزي

  آزمون پنجم
  )جامع اول(
2/11/1388 

  جامع  جامع  جامع  جامع

  آزمون ششم
  )جامع دوم(
16/11/1388 

  جامع  جامع  جامع  جامع
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  درس               
 آزمون    

دینامیک و دینامیک   طراحی اجزاء  مقاومت مصالح
  کنترل  ارتعاشات  ماشین

  آزمون اول
  )سرفصل ها25%(

15/8/1388 

بار محـوري تـنش در اسـتوانه    
بـرش   –نازك و ضـخیم   جدار

  ساده پیچش

تحلیل تنش خسـتگی و  
  شکست

ســینیتیک -ســینماتیک ذره هــا
  -ذره ها

سیستم هـاي یـک درجـه    
  آزادي

ــی   ــازي ریاضـ ــدل سـ مـ
سیســتم هــاي دینــامیکی 

  تحلیل پاسخ گذرا

  آزمون دوم
  )سرفصل ها50%(

6/9/1388 

  خمش تنش هاي مرکب، 
برش  -تبدیالت تنش و کرنش

  ساده پیچش
  فنرجنبش  –پیچ 

 -سینیتیک سیستم هاي ذره ها
  مکانیزم ها و درجه آزادي

سیستم هـاي یـک درجـه    
آزادي سیســتم هــاي دو   

  درجه آزادي

ــه و    ــرل پای ــات کنت عملی
پاسخ سیستم هاي کنترل 

  مکان هندسی ریشه ها

  آزمون سوم
  )سرفصل ها75%(

27/9/1388 

مســائل تامینــانرژي تبــدیالت 
  تنش و کرنش

 -محـور  –چرخ دنده هـا 
  قانیاتا

ــام   ــفحه اي اجس ســینماتیک ص
  -صلب مرکز آنی

ــه   ــاي دو درج ــتم ه سیس
  آزادي و چند درجه آزادي

طراحــی سیســتم هــاي   
ــان    ــه روش مک ــرل ب کنت

  هندسی ریشه ها

  آزمون چهارم
  )سرفصل ها% 100(

18/10/1388 

  تسمه ها -کالچ و ترمز  کمانش –روشهاي انرژي 
ــام    ــفحه اي اجس ــینیتیک ص س

  صلب
ــتمهاي   ــات سیسـ ارتعاشـ

  پیوسته
ــه و   ــی پای ــات کنترل عملی
  پاسخ سیستم هاي کنترل

  آزمون پنجم
  )جامع اول(
2/11/1388 

  جامع  جامع  جامع  جامع  جامع

  آزمون ششم
  )جامع دوم(
16/11/1388 

  جامع  جامع  جامع  جامع  جامع
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