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  علوم پايه توانبخشی گروه آموزشی:       علوم توانبخشی  دانشکده:

 توز و پروتزراکارشناسی  حصیلی:ی ترشتهو مقطع 

 

 نیاز: پیش   عملی 5/0و  نظری 1 نوع واحد:    5/1تعداد واحد:    طراحی و ساخت به کمک کامپیوترنام درس: 

 طراحی و ترسیم مهندسی )رسم فنی(

 حضوری مکان برگزاری:  17تا  15شنبه : کالس برگزاریزمان 

خانم اخباری، آقای  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: سنجری محمدعلی مسئول درس:  12 تعداد دانشجويان:

 سنجری

 

 

  شرح دوره:

با توجه به فناوری های نوين در طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، دانشجوی اورتوز و پروتز در اين درس با اصول و 

شده و پیش بینی فرآيند طراحی  شرايط واقعی بر روی قطعه طراحی  سازی   شبیه  شود و قادر به  شنا می  قطعات آ

شود. همچنین با فناوری برنام شرايط مختلف می  ستم رفتار آن  در  سی ستفاده از  ه ريزی و کنترل عوامل تولید با ا

 های کامپیوتری آشنا می شود.

 

 هدف کلی: 

 آشنايی با روش های ساخت اورتوز و پروتز به کمک کامپیوتر و ماشین آالت دارای کنترل کامپیوتری

 

 بینابینی:اهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن )منظور

 ويژه است که در واقع همان اهداف رفتاری اند.( تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصیدهد. اهداف بینابینی 

 

 آشنايی با موارد زير بطور کلی و کاربرد آن در رشته

 کامپیوتر روشهای طراحی به کمک 

o مدلسازی هندسی 

o رسم فنی 

o بهینه سازی 

o فرايند تولید 

o برنامه ريزی ماشین آالت 

o طراحی مکانیکی 

 اسکنرهای سه بعدی 

 چاپگر سه بعدی 

 نمونه سازی سريع 

  انواع نرم افزارهایCAD/CAM 
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده       سخنرانی 

 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببريد( ساير موارد
 

 وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع در کالس 

 مشارکت فعال در بحث کالسی 

 و تحويل آن انجام تمرينات 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  اساليد پروژکتور   خته و گچت  وايت برد

 محیط تدريس آنالين – قلم ديجیتالساير موارد:  

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50 آزمون پايان ترم    درصد نمره 25آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس    نمره  درصد 20انجام تکالیف 

 ----------ببريد(  ناماً ساير موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزينه       پاسخ کوتاه     ی تشريح

 ----------- نام ببريد( لطفاً) ساير موارد

  

 مطالعه: برای پیشنهادیمنابع 

 :انگلیسیمنابع  -

1. Giesecke, F.E., S. Lockhart, M. Goodman, and C.M. Johnson, Technical Drawing with 

Engineering Graphics. 15th ed. 2016. 

2. Almattar, T.S.J., Learn SOLIDWORKS 2022. Second ed. 2022: Packt Publishing. 
3. Zeid, I., Mastering SolidWorks: the design approach. Second ed. 2015. 

4. Mustapha, K.B., Practical Finite Element Simulations with SOLIDWORKS 2022. 2022: Packt 

Publishing. 

5. Tornincasa, S., Technical Drawing for Product Design: Mastering ISO GPS and ASME 

GD&T. 2021: Springer. 

6. Rao, P.N., CAD/CAM: Principles and Applications. 3rd ed. 2010: Tata McGraw Hill 

Education Pvt. Ltd. 

7. Lee, K., Principles of CAD/CAM/CAE Systems. 1999: Addison Wesley Longman Inc. 

8. Zeid, I., Mastering CAD/CAM. 2004: McGraw-Hill. 

 

 :فارسیمنابع  -

 جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی، ترجمه عبداهلل ولی نژاد، نشر طراح. آخرين ويرايش.
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 سنجری و جايگاه آن در رشته CAD/CAMمقدمه ای بر سیستمهای   .1

 سنجری 1با نگاه تولید  مباحث منتخب تکمیلی در رسم فنی  .2

 سنجری 2مباحث منتخب تکمیلی در رسم فنی با نگاه تولید   .3

 سنجری مرور تکالیف، رفع اشکال نقشه ها  .4
 سنجری و انواع آنتلرانس گذاری مبانی   .5
 سنجری مالحظات تولید و ماشین آالت مربوط  .6

7.  CNC/NC سنجری 

 سنجری FEAمبانی   .8

 سنجری در رشته FEMکاربردهای   .9

 استاد مدعو ابزارهای اندازه گیری شامل اسکنرهای نوری و لیزری  .10

 استاد مدعو Master CAM – Rhino CAMبا نرم افزارهای استاندارد  آشنايی  .11

 ورومشرکت  در رشته اورتوز و پروتز CAMآشنايی با يک نمونه نرم افراز   .12

 استاد مدعو (RPآشنايی با نمونه سازی سريع )  .13

 استاد مدعو آشنايی با اسکنرهای سه بعدی + کار عملی  .14

 استاد مدعو چاپگر سه بعدی + کار عملی آشنايی با  .15

 شرکت ساداکو در کشور CAD/CAMآشنايی با امکانات  -نشستی با صنعتگران   .16

 شرکت صدارمد در ساخت کفی CAD/CAMآشنايی با کاربردهای   .17

 اساتید درس بازديد از کارگاه نمونه سازی سريع  .18
 

https://vorum.com/

