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 آموزش طراحی اجزاء ماشین با محوریت تقویت مهارت حل مسأله

  
وجب م مربوط به شغلحل صحیح و به موقع مسائل ضروری است؛ زیرا مهارت حل مسأله تخصصی  تقویتچکیده: 

رای همه افراد ویت این مهارت ب. تقکند های احتمالی مسائل جلوگیری می شود و از خسارت افزایش بهره وری می

کی از یطراحی ماشین  .با هر شغلی به خصوص افراد با تحصیالت دانشگاهی در همه رشته تحصیلی ضروری است

درس  های مهندسی مکانیک و مکانیک بیوسیستم است که نیاز است دانشجویان این های رشته مهمترین تخصص

جرای مناسب با توجه به اهمیت باالی مهارت حل مسأله تخصصی، ضرورت ا. را در حین تحصیل به خوبی فرا گیرند

مرور  فرایند طراحی برای حل مسائل مختلف و نقش مؤثر آموزش در تقویت این مهارت، هدف از تحقیق حاضر

س کتاب عالوه بر تدری .باشد له میمختلف در زمینه آموزش طراحی اجزاء ماشین با محوریت حل مسأ راجعم

نج پهای نوشتاری، تدریس درس طراحی اجزاء ماشین شامل  درسی مناسب، حل تکالیف کتاب درسی، و آزمون
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Training the design of machine elements by focusing on 

improving problem solving skill 

 
Abstract: Improving the specialized problem solving skill is necessary for solving specialized 

problems at work because the correct and timely solution of work problems increases 

productivity and prevents its possible corresponding damages. Improving this skill is 

necessary for all people with any job, especially people with academic education in all fields 

of study. Machine design is one of the most important specializations of mechanical 

engineering and mechanical engineering of biosystems which students need to learn it well 

during their studies. Due to the high importance of specialized problem-solving skill, the 

necessity of proper implementation of the design process to solve various problems, and the 

effective role of education in improving this skill, the purpose of the present research is to 

review various materials in the field of teaching the design of machine elements with a focus 

on problem solving skill. In addition to teaching a suitable textbook, solving the home works 

of the textbook, and writing tests, teaching the design of machine elements requires five main 

components including 1. Idea generation, 2. Safety considerations, 3. Design of the day, 4. 

Improving designers’ responsibility, and 5. Conducting a project. Considering these cases in 

the educational course, a strong foundation and an important stimulus is provided for students 

to enter real design and product manufacturing with a problem solving approach. 
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 مقدمه  -1

 

های  رشتههمه های مهم در  حل مسئله تخصصی یکی از مهارت

باشد. تقویت این مهارت برای  شغلی میزمینه های تحصیلی و 

همه افراد ضروری است؛ زیرا مسائل مختلفی در هر شغلی بروز 

این مهارت  [.1]نموده که باید به درستی و به موقع حل شوند 

 باشد؛ چرا که ی دارای اهمیت باالیی میطراحخصوص در ه ب

و موفق  استمرحله طراحی  ،یتیفعالانجام هر در  مرحله نیاول

 . [2]شدن در آن فعالیت مستلزم ارائه یک طرح مناسب است 

 ،نیتدوریزی،  است که در آن یک طرح برنامه یندیفرا یراحط

 خاص ازین کیا یو حل شود  مسئله یابد تا یک می توسعه ای

این فرآیند شامل فعالیت های مختلفی مانند  [.4-3] ه شوددبرآور

 ایجاد و توسعه ایده، رسم نقشه، انجام محاسبات، و انتخاب است. 

شامل یک سری  . طرحاستطرح  ،یطراح ندیفرآ جهینت

ارائه  یبرا ییها برنامه ایو  ،نقشه، محاسبات از جملهمشخصات 

مهندسی و  فنی و تخصصی،، یو دانش عموم ،ها، اطالعات داده

 باید که خدمت است ایکاال به شکل محصول،  دیتولبرای 
 مجدد، تولید تولید، قابلیت قابل استفاده، قابل کاربردی،

. در تولید باشد فروش قابل و رقابتی، اعتماد، قابل ایمن،

در ه طراحی قرار دارد. سازی بعد از مرحل محصول، مرحله پیاده

شود  اجرا در عمل اید به درستیببه دست آمده طرح این مرحله 

طراحی در هر  تولید گردد. (خدمات ایکاال نظر )مورد  محصول تا

مرز موارد ممکن است  یر برخشغلی الزم و ضروری است؛ اما د

شته ندا وجودسازی  پیادهو  یطراح یندهایفرآ نیب یمشخص

 . [2-1]باشد 

های مکانیکی شامل ابزارها، وسایل، ادوات،  طراحی ماشین

ها برای کاربردهای مختلف یکی از وظایف  تجهیزات، و سامانه

 . از آن[5]اصلی مهندسان مکانیک و مکانیک بیوسیستم است 

قطعات مختلف آن  دیابتدا بای نیماشهر  یطراح یبراجا که 

شناخته و طراحی شوند، اولین درس طراحی که دانشجویان این 

گیرند، درس  ها در دوره کارشناسی در دانشگاه فرا می رشته

تا پس از آن دانشجویان برای طراحی  طراحی اجزاء ماشین است

 . ماشین های ویژه آماده شوند

نقش با توجه به اهمیت باالی مهارت حل مسئله و همچنین 

درس طراحی اجزاء ماشین به عنوان یک برنامه درسی مهم و 

تم، سهای مهندسی مکانیک و مکانیک بیوسیکاربردی در رشته

مختلف در زمینه آموزش  راجعهدف از تحقیق حاضر مرور م

آوری مراجع  باشد. عالوه بر جمع طراحی اجزاء ماشین می

مختلف در زمینه آموزش طراحی اجزاء ماشین، نوآوری تحقیق 

 میبه منظور تقویت آن مهارت حل مسئله طراحان  هبنگاه حاضر 

  باشد. 

 

  هارت حل مسئلهم -2
 

جهت گیری شامل:  دارای پنج مرحله استحل مسئله فرایند 

انتخاب سازی برای  ها، تصمیم کلی، تعریف مسئله، ارائه راه حل

 چند فرایند این[. 6] راه حل مناسب، و ارزیابی راه حل انتخابی

 موجب می سبب حل منطقی و صحیح مسئله شده، ایمرحله

 و ،کنند پرهیز سریع و های ناگهانی راه حل یافتن از افراد شود

. در کنند دنبال راستا این در را و هدفمندی یافته ساختار مراحل

دخیل هستند که به عوامل  یمختلف ای عوامل حل هر مسئله

 [.7] شوند بندی می خارجی و عوامل داخلی تقسیم

های مسئله مورد نظر برای حل  عوامل خارجی شامل ویژگی

های فردی حل کننده مسئله و  ویژگی است و آن و بازنمایی

. هستندحل مسئله عوامل داخلی مهارت حل مسئله او جزء 

ساختار، پیچیدگی، و زمینه است که های مسائل شامل  ویژگی

اند. یکی از انواع  بندی مسائل به انواع مختلفی شده سبب دسته

ها و نوع  مسائل، مسائل طراحی هستند. پس از شناخت ویژگی

ه، باید بازنمایی مسئله انجام شود تا مسئله به خوبی توسط مسئل

آن هایی برای حل  فرد حل کننده درک شود و بتواند راه حل

های شخصی و  مولفهشامل دانش،  فردیهای  ویژگیپیدا کند. 

خستگی، )های حالت ویژگی، و ای و ارادی( یزه)انگ محرک

دانش شامل دانش آشنایی با  .باشد ( میاضطراب، و استرس

، و ساختاریدانش و های مرتبط با مسئله  زمینهدانش مسئله، 

، شناخت فرا ،های شناختی سبکشناخت است. شناخت شامل 

ها و  نگرش شامل های شخصی مولفهاست.  باورهای معرفتیو 

افراد و های  و تواناییهای مسائل،  ، زمینهباورها در مورد مسائل

 درگیر شدن ارادی، تالش کردن، پا شامل محرک های مولفه

 در افرادتالش افزایش سازی بر  تصمیمو فشاری بر انجام کار، 

 [.1] استحل مسائل موثر 

به طور بهینه و  ائلمسکردن  حلمهارت حل مسئله توانایی 

-8]است  موجود به شرایط توجه با مورد نظر هدف به رسیدن

از زیرا ؛ کنند حل می بقیهبهتر از را برخی افراد مسائل  [.9

این [. 10] کنند راهبردهای حل مسئله مؤثرتری استفاده می

کند،  می تولید را طرح یک که مهارت برای هر فرد طراح، شخصی

بدیهی است که استعداد و توانایی مهم و ضروری است. 

شکوفاسازی آن در حل مسئله مهم است. با این حال، مهارت حل 

 [.1]یابد  مسئله از طریق آموزش، تجربه، و تفکر ارتقا می
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 ماشین طراحی -3
 

 و هدف، نیاز، یک برآوردن اثر، یک ایجاد طراحی فرآیند از هدف
 یاجرا یا و کاال، یک ساخت طریق از مسئله یک محدودیت، حل یا

 عملیات یک طراحی. [2]است  خدماتی فرآیند یافعالیت  یک
به  باید که است مختلفی الزامات و ها جنبه دارای و است پیچیده

 مهارت دانش، به شوند. بنابراین، طراحی مدیریتعمال  درستی

 رخیب مستلزم طراحی دارد. فرآیند نیاز متفاوتی ابزارهای و ها،
، یذهن یها ییتوانا جمله، از شخصی های توانایی و ها مهارت

 و دانش با همراه ارتباطات و حل مسئله، مهارت ،هنر یت،خالق
و  ،آمار، رایانه ریاضیات،(پایه  دروس جمله از عمومی اطالعات

 راحیط الزامات سایراست.  المللی بین و ملی های زبان گرافیک( و
 نرم با کار توانایی و تخصصی، صالحیت دانش تخصصی، شامل

ی طراح یابزارها[. 2] نظر است مورد زمینه در تخصصی افزارهای

؛ ارندد یطراح ندیرا در فرا ینقش اصل یا انهیرا یافزارها نرم و

ها، سرعت طراحی تر طرح عالوه بر کمک به طراحی دقیق  رایز

 برخی شامل طراحی رایندف[. 1دهند ]را نیز افزایش می 
محاسبات  طراحان ها، دانشگاه دراست.  تخصصی محاسبات

 رب گیرند. عالوه می یاد را خود رشته در طراحی فرآیند تخصصی
 قاخال و بوده باالیی پذیری مسئولیت باید دارای طراحان ،این

 [. 3]کنند  تقویت خوبی به را خود ای حرفه

 انیاز( ت شناسایی(آغاز  از اصلی مرحله دارای چهار طراحی

 طراحی شامل طراحی مراحل اصلینیاز( است.  انتها )برآوردن
 و باز تولید، از پس طراحی تولید، حین طراحی تولید، پیش

شامل مراحل فرعی  تولید پیش طراحی. [11] است طراحی

 تعریف، پژوهش، تحلیل و تجزیه، هدف مختلفی از جمله تعیین
ارائه طرح است. و  سازی، ارزیابی، بهینه، مسئله حل، هدف

 از پس طراحی توسعه بوده و آزمون وتولید شامل  حین طراحی

له مرحدر برخی موارد، ارزیابی است.  سازی و پیادهتولید شامل 

 ضرورت می یابد که در آن کل یا بخشی از طرح باز طراحی 
 .[2] شود می طراحیمجدد 

 چرخ دهد. محور، ای است که کار انجام می ماشین هر وسیله

 یدائمها و اتصاالت ) و بستهای لغزشی و غلتشی،  یاتاقان ،دنده

هستند. تسمه، زنجیر، کالچ، ترمز،  نیماش یضرور ( اجزاو موقت

ی طراح ختلفم یها جنبه و غیره سایر اجزاء ماشین هستند.

، کاری ماشین طیمجاز، شرا یها شکل رییتغ شامل ماشین

درستی  سازی میتصماست که نیازمند  چشیو پ ی،سرعت بحران

 محکم قطعهیک  یطراحچگونگی در مورد  سازی میتصمهستند. 

 
1 Sequential design 

 و جرم کوچکتر ؛ اما با اندازهمناسب ، و جنسمقطع ،با شکل تر

 یطراحدر طراحی ماشین ضروری است. با توجه به این، تر  سبک

 نیماش یطراح ینظر هی: اول پااستاستوار  هیبر دو پا نیماش

 یها واندن کتابشرکت در کالس این درس، خبا  است که

دوم  د.وش میو نمونه مسائل پوشش داده  فیو حل تکال ،یدرس

با  ییها پروژه قیاز طراست و  یدرس های خارج از کتاب موارد

 می تکمیل یمنیو مسائل ا ی،مفهوم یطراح ده،یا دیتمرکز بر تول

به  تیمسئول یروز و واگذار های بازنمایی ید. طراحوش

عمل که را در  یتجربه مهندس یالزم را برا یآمادگ انیدانشجو

 از فارغ بعد و یطراحهای تکمیلی  در طول دوره انیدانشجو

 د.هد میدارند،  ازیه آن نو جامعه ب صنعتدر  التحصیلی
 

 اجزاء ماشیندرس طراحی  -4

 

شامل  یدوره مقدمات کیبه عنوان  نیماش اجزاء یطراح درس

 یمهندس یو دانش الزم برا ی،عمل ی، طراحنظری ساختاراصول 

دوره  نی. هدف اشود و مکانیک بیوسیستم برگزار می کیمکان

و حل  ختارسا شرفتهیپ لیتحل یندهایبا فرآ انیدانشجو ییآشنا

 نیماش ی قطعات اصلیدر طراح یو عمل ینظر یمسائل مهندس

 مراحل مختلف دراست. در این درس برخی از اجزاء ماشین 

 یشامل وابستگ بحث نی. ارندیگ یمطالعه قرار م ردمو یطراح

و  ،1یمتوال یطراح ،یطراح یندهایمتقابل و تعامل فرآ یها

در طراحی متولی مراحل به صورت است.  2همرمان یمهندس

مهندسی همزمان مراحل مقطعی و در طول هم قرار دارند؛ اما در 

شوند. مهندسی همزمان زمان مختلف به صورت همزمان اجرا می 

دهد توسعه محصول و همچنین زمان عرضه به بازار را کاهش می

 .شود ها میوری و کاهش هزینه  که منجر به بهبود بهره

و  ،هاشکل رییمانند عملکرد، استحکام، تغ یطراح مالحظات

برای تعیین د. معادالت و محاسبات وش میپوشش داده  یسخت

اجزا  یخستگ یها لیو تحل ،ها شکل رییها، تغ تنش مقادیر

از  یناشها  به منظور جلوگیری از شکست آن نیمختلف ماش

های  و راهدر زمان  یبارگذار رییو تغ کیاستات یبارگذار

چند  هر .رندیگ یبحث قرار م هایییشکست نیاز چن یریشگیپ

مورد برای پیشگیری از شکست  یراحط مختلف افزارهاینرم

گی ممانعت چگون؛ اما مطالب نظری مربوط به دریگمیبحث قرار 

تدریس  نیماشاجزا  منیا یطراح رایهایی ب از چنین شکست

     شود.  می

 

2 Concurrent engineering  
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 و دانش پایه هانیازپیش -4-1
 

 نیدارد. از ا ازین یمهندس یبه دانش اساس نیماش اجزا یطراح

 های مربوطه دوره دید باونشیدوره ماین که وارد  یانیرو دانشجو

 کنند. یط نیاز طراحی برای آشنایی با مفاهیم اساسی پیش را

 همادنوع انتخاب ه خواص مواد است که مقدم ی،مفهوم اصل نیاول

 یندهایفرآ جهیماده که در نت کیاست. درک خواص مختلف 

و  یآهن ریو غ یشود، مهم است. فلزات آهن یم دیمختلف تول

مورد از مواد برخی  تیو کامپوز کیمانند پالست یمواد مصنوع

مفهوم دومین . هستند برای ساخت اجزاء مختلف ماشین استفاده

اجزاء و  لیتحل و نحوه یداخل یروهایبارها و ن امرتبط ب یاصل

 ی شدهمعرف نیماش یطراح یاصل یساختارهاباید است.  ها سازه

 یبارهابنابراین باید ابتدا . شوند لیموجود تحل یها و بارها و تنش

آزاد،  پیکره ینمودارهامشخص و سپس به  نیوارد بر اجزا ماش

 یروهایو ن ی،بارها در طول زمان و جهت، تعادل بارگذار اترییتغ

از  یناش یسه بعد یها چندجهته و تنش یبارگذارو  یداخل

 یاساس یها سازه .ردیمورد بحث قرار گ هایی یبارگذار نیچن

 نی. امحورو  ،ریت م،یمستق لهیپوشش داده شده عبارتند از م

 یدنبال م یبعد دوساده  یها قاب یفبا معر یاساس یساختارها

 نینامع ین وعمساختارها در هر دو حالت  نیاز ا کیشود. هر 

. نیز مهم است کیاالست یداریها و پاستون می. مفاهوندشمیارائه 

 دمانن یداخل یروهایشود. ن یمتحلیل در دو صفحه  محور

 یخط یها شکل رییو تغ عمودی،و  ی،برش یروهایگشتاورها، ن

کرنش  یمانند انرژ یانرژ میمفاهباید فرا گرفته شود.  یا هیو زاو

 قرار میها مورد استفاده  محاسبه تنش یبراکه اعوجاج  یو انرژ

شکل،  رییبا تغ مقاومت قطعه رییتغباید د. نوشی معرفگیرد باید 

 یمفهوم اصلسومین  .دریمورد بحث قرار گ زین جنس آنو  ،مقطع

 یروهایاز ن یناش یها و کرنش ،ها تنش ،یداخل یروهایبر ن

 بنابراین، پیش .داردتمرکز  چشیدر مقابل پ یو جانب مودیع

نیازها شامل دروسی از جمله ریاضیات، فیزیک، نقشه کشی، 

همچنین از آن جا است.  و علم مواداستاتیک، مقاومت مصالح، 

 نیاز و نیست استاتیکی اءاجز مربوط به فقطماشین  طراحی که

آشنایی با  ؛ بنابراینشود گرفته نظر در آن های جنبه همه است

نیز  حرارت انتقالمکانیک سیاالت، و  ،شاتارتعا ،دینامیکدروس 

است  یدوره شامل دانش مقدمات نیا همچنین. ضروری هستند

 یبر اساس دستاوردها یکیمکان یطراح نظریکه با مرور اصول 

و مهندسان برجسته قرون گذشته و  ،کدانانیزیف دانان،یاضیر

 دربرگ،اگودمن، گربر، س لر،یمانند او اخیرمحققان  یتجرب جینتا

 [.12]آید  به دست می نگهامیو باک ،النگر، هرتز

 
 

 مطالب درسی -4-2
 

 ؛دنانتخاب شوباالیی با دقت  دیبای هر رشته تحصیلی درس مطالب

توان  ی بوده و نمیزمان تیحدودچرا که دوره تحصیلی دارای م

ی مختلف گنجاند. بنابراین ها همه مطالب را در دروس نیمسال

 . مطالبای تدریس خواهد شد هر درس تنها مطالب گزیده برای

 ،یدرس یها ، خواندن کتابطراحی اجزاء ماشین با تدریس درس

کتاب  سهشود.  یپوشش داده م یطراح یها و پروژه ،فیتکال

و ، [14] نورتون ،[13] مناسب است: دویچمندوره  نیا یبرا

 یخوب حاتیساده است و توض چمنیدو کتاب . متن[3] یگلیش

مدرن  یها شیآزما در مورد مطلبی چیاما ه ؛در مورد اصول دارد

از  ینورتون موارد عالکتاب ندارد.  دهیچیپ یطراح یها و نمونه

 حاتیتوض در برخی موارداما  دهد؛ ارائه می را یعمل یطراح

را  مناسبی اصول نظریهم  ینگلیندارد. کتاب ش یواضحنظری 

 ی مینگلیش کتاب ن،ی. بنابرایعمل یها نمونهو هم دهد  میارائه 

در تدریس درس  د.وشدوره انتخاب  یدرس مرجعبه عنوان  تواند

طراحی اجزاء ماشین، نیاز است ابتدا دانشجویان با اجزاء مختلف 

ماشین مانند محور، خار و هزارخاری، پیچ، فنر، یاتاقان، تسمه، 

 و غیره به خوبی آشنا شوند. از آن ،زنجیر، چرخدنده، کالچ، ترمز

 ای از این اجزاء را ارائه می واره ها معموال طرح جا که این کتاب

ها، مشاهده تصاویر واقعی آن  عالوه برنیاز است بنابراین دهند، 

ها  این اجزا را در کارگاهطی یک یا چند جلسه دانشجویان باید 

 با عملکرد آن ها آشنا شوند.و ببیند 

 

 تدریس طراحی اجزاء ماشین -5
 

: اول استاستوار  هیبر سه پا نیماش اجزا یطراحدرس تدریس 

اصول دوم  ن،یماش یها زمیمکان اجزاء و یاختراع یمفهوم یطراح

 یکردهایو رو کیکالس یها هیبر اساس نظر اجزاء لیتحل ینظر

و  یطراح میمفاهبین ارتباط  برقراری و سوم ،دیجد یطراح

 سائلموجود. م یها و سازه ها نیماش نیدتریبه جد لیتحل

می مد نظر قرار دوره  نیدر ا یریادگیو  تدریسدر  که یمتعدد

 یکاربرد مهندس یاساس یها شو رو ایقضابین باید بتوانند  دنگیر

برقرار  ارتباط نیماشاجزا  یدر طراحی عملاستفاده  با کیمکان

  شود.

پروژه تدریس باید به گونه ای باشد که دانشجویان برای انجام 

 سائلم قیاز طر یاصل میتدا مفاهشوند. اب آماده محور یطراح

 یمنیو ا ،احتمال شکست نان،یاطم تیمربوط به تنش و قابل

ابعاد،  ،یهندس یراحط یکل میمفاهسپس د. وش میآموزش داده 

 ،یالزامات طراح د.وش میها پوشش داده  لقیو  ،واحدها
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 نیآخر یمتقابل موضوعات طراح یها یمشخصات، و وابستگ

اجتناب از تمرکز  موضوع .شود تدریس میکه مطالبی هستند 

 سپس ها باید فرا گرفته شود. آنمناسب  یبا طراحدر اجزاء  تنش

و  یسه بعد شیشکل به نما رییو تغای  صفحه یها تنشباید 

 نیماش اجزاءجا که اکثر  . از آندتبدیل گردمحاسبات مربوطه 

مهم است. پس  زین یدینامیک آشنایی با مسائلهستند، متحرک 

 باید موضوع ،یکینامید یها شکل رییها و تغ تنش یاز معرف

گرفتند،  ادیم را یمفاه نیا جویاندانش ی. وقتمطرح شود یخستگ

 هب جویاندانش ورود. شوند یساده م نیماش کی لیآماده تحل

 یکیو گراف یاضیر یها یریگجهیو نت دهیچیپ میمفاه نیچن

تواند  که می دوش میدر طول دوره  یادیز یها منجر به چالش

شروع خوبی برای یادگیری مطالب مربوط به طراحی سایر اجزاء 

 ماشین شود.
 

 های درس طراحی اجزاء ماشین  مولفه -6
 

ماشین باید برای درس طراحی اجزاء مطالب آموزش داده شده 

ز ااضافه شده که فراتر  های درسی باشد. موارد فراتر از کتاب

را در  یاز مسائل مهندس یهستند، درک بهتر یساختار لیحلت

ن به ارمغا التحصیلی فارغو بعد از  یطراحهای بعدی  طول دوره

جویان در دانشبرای  یشتریب تیرضا ای چنین دوره آورند. یم

 ی بیشتریشناخت یایمزا ایجاد کرده و یریادگی ندیطول فرآ

مهم  یریادگی یالگو دارد. یمهندس عملی کارهای حین انجام

 و چه در گروهیبه صورت چه در حل مسئله  است و می تواند

در تقویت مهارت حل مسئله دانشجویان مفید  یطراح تجربیات

 ای مبتکرانه یطراح کردیرو [12بزیمک ]. در این راستا، باشد

 جودو اباند و بیان کردند که  حی اجزا ارائه دادهاطر برای درس

های  یدوره با وجود دشوار نیا یریادگی، تجربه ها مولفه نیا

 [.12] جذاب است زیاد آن

 لیاز تحل هیدانش اولعالوه بر  نیماش اجزا یرس طراحددر 

مفهوم  دیتولباید  ی،هندس یدانش طراح و شکل رییتنش و تغ

، مولفهسه  نیبر اساس ا نیز در دانشجویان ارتقا یابد. مبتکرانه

 یوسعه مسپس تد و وش می جادیا نیماش اجزا یفلسفه طراح

بنابر این، به منظور تقویت مهارت حل مسئله [. 12د ]ابی

عالوه باید دوره دانشجویان در درس طراحی اجزاء ماشین، این 

 دیتولی باشد: اصل مولفهپنج  املش یدرس های کتاب یبر محتوا

 تیمسئول تقویت(، DoD) 1روز یطراح ،یمنیمالحظات ا ده،یا

 نیز باشد. پروژهانجام ، و پذیری

 
1 Design of the day   

 تولید ایده -1-6
 

. با کار ایده یک تصویر، اندیشه، یا تصور کلی و خام در ذهن است

آید. در واقع، ایده  بر روی ایده، یک مفهوم اولیه به دست می

یک فکر ذهنی برای  اولیه مفهوم. استاولیه مفهوم  نقطه آغاز

 و جزئیتر  دقیق اما ؛ایدهبر اساس یک که  توسعه یک طرح است

، 2] گرددبه هدف مورد نظر  بوده تا منجر به دستیابیتر از آن 

 پس از به دست آمدن مفهوم اولیه، یک طرح جدید می [.15-16

آغازین  تواند طراحی شود. بنابراین تولید ایده به عنوان مرحله

های جدید برای حل مسائل دارای اهمیت باالیی  طراحی طرح

 باشد.  می

یک ای از  ایده توانند می در بحث تولید ایده، دانشجویان

این  کنند. ایجادها را برای حل یک نیاز  ای از آن یا قطعه ماشین

ت تواند مکانیکی یا مکاترونیکی باشد که در هر صور ماشین می

ا بخشی از آن در زمینه درس طراحی اجزاء ماشین باشد تکل یا 

برند. دانشجویان بتوانند به صورت مسئله محور از این درس بهره ب

گیزه تواند یک محرک برای افزایش ان عالوه بر این، این ایده می

ی دانشجویان و ورود آن ها به دنیای واقعی طراحی و ساخت برا

 پاسخ به مسائل مختلف باشد. 

 

 یمنیمالحظات ا -2-6
 

ست. خطرات در ا خطراتو  اتایمنی حالت محافظت از صدم

ب به های مختلف یکسان نیستند؛ گاهی خطر به آسیحوزه

ی وسایل مکانیکی گاهی به خراب، حصوالتمو ها، حیوانات، انسان

مالحضات شود.  و برقی، و گاهی به ضرر اقتصادی اطالق می

به اطمینان در برابر شکست  ایمنی در طراحی اجزاء ماشین

پوسته پوسته تغییر شکل ماندگار، ، برداشتن ترکجداشدن، )

ضریب  ا عنوانخوردگی( اشاره دارد که بو شدن، سایش، 

 [.3] شود یا عامل طراحی بیان میو  ،ایمنیاطمینان، ضریب 

یک موضوع اصلی در درس طراحی اجزاء  یمنیمالحظات ا

ن به خوبی آن را فرا گیرند؛ چرا است که باید دانشجویا ماشین

محصوالت باید به بوده و ایمنی عامل اصلی کیفیت محصول که 

سازی شوند تا به ضریب ایمنی باالیی  خوبی طراحی و پیاده

جلوگیری شود و با ها  در آنبرسند و از خرابی و نقص اولیه 

 نا اجزا یساز و مستند یبا بازرس[. 2] ایمنی باالیی کار کنند

یک ماشین را  یمنیا توانند می انیدانشجوها،  ماشین منیا
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آن ارائه و نهایتا  کارهایی را به منظور بهبود ایمنی راهو بررسی 

 [.12] آن را آماده کنندگزارش 

 

 کیمکان یروز مهندس یطراح -3-6
 

معمولی و  یها نیماشباید  انی، دانشجوطراحی روز بحثدر 

 یرآموزتجربه کا ایرا با استفاده از منابع مختلف  موجود شرفتهیپ

 یدانش نظرطراحی روز، دانشجویان . در دهندخود ارائه  یصنعت

 کنند. یمرتبط م عیصنا یخود را به دستاوردها یطراح یو عمل

 می جویاندانش ن،یماش ی اجزاطراحآموزش از  یعنوان بخش به

 یر مورد طراحد دقیقه 10در حد  کوتاهیک سمینار که  توانند

این  ارائه نیا از آماده کنند. اهداف یکیه مکانوسیل ای نیماشیک 

 یچگونه نوآور نکهیعبارتند از: الف( روشن ساختن ا سمینار

 یشفاه ئهب( کسب تجربه در ارا ،دهدیرخ م عملدر  یطراح

را در  یدیدانش مف جویانج( دانش ، ونیماش یموضوعات طراح

با اشاره به مکانیک و  خاصوسایل  ایها نیماش یمورد طراح

 قهیدق 10 و در حدمختصر  ارائهاین کنند.  یآورجمع عملکرد آن

 طرحساخته شده یا محصوالت  تواند می سمینار. موضوع باشدمی

چگونگی  طراحی روزجنبه ارائه  نیتر . جالبباشد دیجد یها

 دیجد یها شیآزما ای لیحاصل تحلطرح  ایظهور طرح است. آ

 دیجد یها یفناور ایاز مواد  یبردار هرهبر اساس ب ای؟ آه استبود

یک وسیله موجود بوده  لیتکمدر  یطراح ینوآور ای؟ آه استبود

در  دانشجویان باید؟ وسیله کامال جدید طراحی شده است کیا ی

 انتخاب شده و فرمول یها نیماش یو اختصاص یکل یمورد طراح

شوند تا  یم قیشوت جویانمربوطه بحث کنند. دانش یطراح یها

برخی مبتکر خود را نشان دهند.  یو استعدادها ،عالقه، تجربه

مانند  هااجزا ماشینبرخی از تواند در مورد معرفی  می سمینارها

. است هادرون آن ییروهاینها، و کرد آنکارگی چگون، ABSترمز 

دهد بر نظ ها ی آنطراحو چگونگی  لیدر مورد دلباید  جویاندانش

 دنده شنهادیپها  آن یبهبود طراح یرا برا ییها تواند راه یو م

 ارائه یک موضوع در سر کالس می موارد، عالوه بر این[. 17]

 تواند یک آغاز برای تقویت ارتباطات دانشجویان باشد. 

کرد.  میتوان به دو گروه تقس یرا م سمینارها به طور کلی

که  نندکمیجلب  تیواقع نیمورد توجه کالس را به ا نیاول

طرح هستند:  نیچند جیمدرن نتا کیمکان یمحصوالت مهندس

به  ازین ییها یطراح نیچن[. 17] رایانهو علوم  ،برق ک،یمکان

 یبزرگسامانه  طراحی روزکه  یدارد. هنگام کیدانش مکاترون

 شرویپ یکیمکان یطراحمد نظر باشد،  دیجد کوپتریهلیک مانند 

این متفاوت است.  کردیروطراحی یک دست مصنوعی، . در است

. گروه دوم تاس برق هیدر دانش پا یکیمکان یطراح جهینت امانهس

ابزارهای مکانیکی مورد استفاده در زندگی  شامل سمینارها

.... است که نیازمند  و ،بازکن یقوطزن،  منگنهمانند روزمره 

و های اتصال،  امانهس گر،یمانند انتقال به بعد د یمفهوم یطراح

 جویان میدانشدر مسائل روز،  [.18] استنانو  یاستفاده از فناور

ارائه  زیرا ن یطراح هیبلکه محاسبات اول ،ینه تنها طرح کلتوانند 

 . دنکن اثباترا سازی طرح  پیاده یسنج امکان تا دهند

در طراحی روز مهندسی مکانیک این است که  دیگر مهم نکته

 طراحی دردانشجویان باید با قطعات موجود در بازار آشنا شوند. 

ضروری  بازار در دموجو قطعات با انطراح آشنایی ،اجزاء ماشین

چرا که در ساخت یک ماشین تا آن جا که ممکن است  است؛

قطعات زیرا خرید  ؛باید از قطعات موجود در بازار استفاده کرد

 ها است.  تر از ساخت آن موجود از نظر زمانی و اقتصادی به صرفه

 

 تیمسئولدرک  -4-6
 

پذیری تولیدکنندگان در قبال هرگونه  مسئولیت به مسئولیت

ای که به دلیل نقص در محصوالت تولید شده  آسیب و صدمه

در [. 19] رسد، اشاره دارد ها به مصرف کننده می توسط آن

پذیری باالیی بوده و  واقعی باید طراح دارای مسئولیتطراحی 

ای خود را در دوران تحصیل و قبل از شروع به کار  اخالق حرفه

گارانتی و وارانتی نشان دهنده [. 20، 2] به خوبی تقویت کنند

پذیری باالی تولیدکنندگان است. گارانتی تعهد  مسئولیت

مبنی بر اینکه  شفاهی تولیدکنندگان به مصرف کنندگان است

محصول )کاال و خدمات( را در صورت پایین بودن کیفیت 

مشخص شده برای آن، تعمیر یا تعویض نموده و یا هزینه آن را 

دهند؛ اما وارانتی تضمینی کتبی برای نشان دادن  پس می

حقیقت در مورد کاال است و در صورتی حقیقت نداشته باشد، 

 [.21، 2]شود  تعمیر یا تعویض می

که  یو فروش محصوالت، زمان ی،ابیساخت، بازار ،یطراح در

 یطراح با نگران ،رخ دهدتولیدی در اثر استفاده از محصول  یبیآس

مواجه خواهد شد.  ی خودقانون یها تیدر مورد مسئول یجد یها

از عدم  ی نیزشده و برخ یزیر هیپا یها به خوب یاز نگران یبرخ

با  جویاندانشبنابراین باید شود.  یم یناش یدرک اصول حقوق

با  انیدانشجوباید  این راستا،. در شوند شنااصول آ نیاز ا یبرخ

 بحث .شوندآشنا  گارانتیو انواع  ضمانت ت،یمسئول میمفاه

طراح در مورد محصول  یقانون دهی پاسخبه  پذیری تیمسئول

 به مصرف کننده میحادثه  ایصدمه  سبب وارد آمدنکه  وبیمع

 یاجتماع یها هجنب جویاندانش در این مورد،پردازد.  یم ،دوش

 تیمسئول یموارد قانونباید  .رندیگ یم ادیو ساخت را  یطراح

 یامدهایارائه شود و پ انیو طراحان به دانشجو کنندگان دیتول
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مورد از عواقب  نیچندو  یآن مورد بحث و بررس یو مال یاجتماع

 یردبحث قرار گ مورد آناز  یمحصول و صدمات ناش شکست

طراح در  پذیری تیمسئول از یا مقدمه دیبا جویانانشد [.22]

 دیها با . آنسندیمحصول بنونهایی و دفع  ،مورد عملکرد، استفاده

که بر  یمحصول، اصول قانون یمنیو اقابلیت اعتماد در مورد 

 یها تیمسئول و رند،یگ یقرار م گردیها تحت پ اساس آن پرونده

مورد بحث  دیبا زیمحصول ن یمنیا ستی. چک لسندیطراح بنو

 .ردیقرار گ

 

 انجام پروژه -5-6
 

 عالوه بر امتحانات نوشتاری در طول یا پایان نیمسال تحصیلی،

پروژه درسی یک فعالیت تکمیلی به منظور تکمیل یادگیری 

درس طراحی اجزاء ماشین است. در واقع،  دانشجویان در دوره

انجام یک پروژه برای درس طراحی اجزاء ماشین توسط 

ها و جویان نشان دهنده یادگیری این درس توسط آندانش

 . ها برای  طراحی اجزاء ماشین در محل کار است آمادگی آن

 درسی پروژه توانمی طراحی، موضوعات از قسمت هر برای

. یابد اختصاص آن هب یدرس نمره از بخشی و شود ارائه  متناسب

معین  یها تیتحت محدود محور دورانی کی یطراحبا این حال، 

ای  شیگلی نیز مشابه چنین مسئلهمهندس مکانیک که در کتاب 

جامع برای این درس کامل و پروژه آمده است، به عنوان یک 

تواند برای دانشجویان در نظر گرفته شود؛ چرا  مفید است و می

ها است  برای آن یواقع یمهندس یطراح عمال یکپروژه  که این

[12]. 

 

 گیرینتیجه -7
 

حل مسئله تخصصی مهارت مهمی برای همه افراد با هر شغلی 

تحصیلی به خصوص افراد با تحصیالت دانشگاهی در همه رشته 

است. عالوه بر این که مهارت حل مسئله تخصصی نیز همانند 

های شخصی افراد است، سته به تواناییبحل مسئله عمومی وا

تواند در تقویت این مهارت نقش بسیار موثری داشته آموزش می

باشد. طراحی ماشین یا اجزاء و قطعات آن یکی از مهمترین 

و مکانیک بیوسیستم های مهندسی مکانیک  های رشته تخصص

توانند در حین تحصیل آن را به خوبی  است که دانشحویان می

تدریس درس طراحی اجزاء ماشین به عنوان یکی از فراگیرند. 

های مهندسی مکانیک و مکانیک  ترین دروس رشتهمهم

تدریس بیوسیستم با محوریت تقویت مهارت حل مسئله نیازمند 

سب و کافی است که بهترین منا یدرس یمحتواکتاب درسی با 

کتاب درسی به این منظور، کتاب طراحی مهندس مکانیک 

های  باشد. حل تکالیف کتاب درسی مذکور و آزمون شیگلی می

دهد که دانشجویان  زیرا نشان می ؛باشد نوشتاری نیز ضروری می

اند و  دانش بنیادی در مورد طراحی اجزاء ماشین را کسب کرده

های عملی  را در دنیای چالش برانگیز موقعیت توانند آن می

آموزشی طراحی دوره  ،ها اینعالوه بر مهندسی به کار ببرند. 

-2 ده،یا دیتول-1اصلی باشد:  مولفهپنج  املشاجزاء ماشین باید 

، پذیری تیمسئول تقویت -4روز،  یطراح -3 ،یمنیمالحظات ا

توانند به  دانشجویان میتولید ایده  بخشدر . پروژهانجام  -5و 

را  ای از آن یا قطعه ماشینیک ای از  ایدهصورت مسئله محور 

تواند محرکی برای افزایش  که می کنند ایجادبرای حل یک نیاز 

ها به دنیای واقعی طراحی و ساخت  انگیزه دانشجویان و ورود آن

 اتوانند اجزاء ن ی دانشجویان میمنیمالحظات ا باشد. در بخش

کارهایی را به منظور  ها را شناسایی و تحلیل و راه ایمن ماشین

 نیماشدانشجویان با  بهبود آن ارائه دهند. در بخش طراحی روز

در بازار آشنا شده و با  موجودو قطعات  شرفتهیپمعمولی و  یها

 10در سر کالس در حد  ها  ی از آنسمینار راجع به یکارائه یک 

بازار،  با برای تقویت ارتباطات دانشجویان یآغازتواند  ، میدقیقه

 جویانانشپذیری، د تیمسئولدر رابطه با  باشد.صنعت، و جامعه 

و قوانین  محصولنهایی و دفع  ،عملکرد، استفادهبا اهمیت  دیبا

در بخش پروژه به عنوان . آشنا شوند مربوط به مسولیت طراحی

تحت  دورانیمحور  کی یطراحیک فعالیت تکمیلی مانند 

شیگلی نیز مهندس مکانیک معین که در کتاب  یها تیمحدود

ای آمده است، آمادگی دانشجویان برای مشابه چنین مسئله

ا در نظر بخشد. ب طراحی اجزاء ماشین در محل کار را بهبود می

، طراحی اجزاء ماشین گرفتن این موارد در دوره آموزشی درس

های  طراحی اجزاء ماشین با جنبهگرفتن  دانشجویان عالوه بر فرا

شوند و اهمیت  آشنا میبه صورت مسئله محور مختلف طراحی 

عالوه بر تویت و نقش طراحی در حل مسائل را درک کرده و 

ای قوی و محرک مهمی  تواند پایه میمهارت حل مسئله آن ها 

صول با رویکرد ها به طراحی واقعی و ساخت محبرای ورود آن

 باشد.حل مسئله 
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