
 رضتِ فٌاٍری هؼواری :

 

 ( دیجیتال2( بیًَیک ٍ 1 : ضاهل گزایص ّایفٌاٍری هؼواری 

ّا ٍ  پزداسد کِ بِ سِ سیز ضاخِ اغلی هػالح ، سیستن ّای هزتبظ با هؼواری هی ایي رضتِ غزفاً بِ تکٌَلَصی

اًَاع هیطَد.  ضٌاختِ یّای رٍس هؼواری ٍ هٌْذس تکٌَلَصی در ایي رضتِضَد.  رفتار هٌْذسی تقسین هی

، تزکیب فطار ٍ  ، فطاری ّای کططی تَاى بِ سیستن ضَد کِ هی ي ساخت ساختواى بزرسی هیّای ًَی رٍش

ّای ّز یک اس ایي  ّا اضارُ کزد. ًوًَِ ای پل ّای ساسُ ّای بلٌذ ٍ سیستن ، سیستن ساختواى ، خوطی کطص

فضا کار ٍ یا کابل ٍ  ّای ، ساسُ ّای قَسی ، ساسُ ای )کططی( ّای پارچِ ّا بِ تزتیب ػبارتٌذ اس ساسُ سیستن

ػلَم ساختواًی پیطزفتِ ّوچٌیي  .ّای پل هؼلق ّای لَلِ دستِ ضذُ ٍ ساسُ ، ساسُ ای ّای پَستِ ، ساسُ دکل

پذیز ٍ رابغِ بیي  ، اًَاع هٌابغ تجذیذ بِ هباحث اًزصی پزداختِ ٍ اغَل کاّص هػزف اًزصی در ساختواى

ػلَم ٍ تکٌَلَصی هػالح ساختواًی بِ ٍس هزبَط بِ در .گزدد هحیظ درٍى ٍ بیزٍى ساختواى هؼزفی هی

ّای ًَیي هزتبظ با هػالح هَرد ًظز  پزداسد. در ایي درس تکٌَلَصی ّا هی بزرسی هػالح هختلف ٍ رفتار آى

هؼزفی  پزداسد ای هی ساسُ کِ بِ اثزات سلشلِ بز رٍی ػٌاغز غیز ًیشگزدد. هباًی هٌْذسی سلشلِ  بزرسی هی

 ..هیطَد

، هؼواری  ّای رٍس دًیا هاًٌذ هؼواری دیجیتال هَضَعاس جولِ هباحث جاری در ایي گزایص ػبارتٌذ اس: 

ّای  ّا ٍ هػالح َّضوٌذ، َّش هػٌَػی در هؼواری، رٍش ، ساسُ ، هؼواری پایذار ، هؼواری سًذُ پاراهتزیک

 . ...، هؼواری بیًَیک ٍ ، عبیؼت در هؼواری(CAD/CAM) سزیغ ساخت



تزم درٍس ارائِ ضذُ ّوزاُ با تحقیق داًطجَ در یک سهیٌِ  3ًاهِ ارضذ تکٌَلَصی هؼواری ًتیجِ  پایاى

،  ّای جذیذی در هَرد هػالح ًَیي ًاهِ ارضذ داًطجَ بایذ تالش کٌذ کِ ًظزیِ باضذ. در پایاى خاظ هی

،  ، دیجیتال یًَیکّای جذیذ در هؼواری )ب ، گزایص ، رفتار هٌْذسی در هؼواری ّای جذیذ هؼواری سیستن

ّای ًَیي را هَرد  ، پایذار ٍ...( بیاى کٌذ ٍ یا در یک عزح خاظ با کاربزی هطخع تکٌَلَصی پاراهتزیک

 .استفادُ قزار دّذ

 


