
 

 

 

 
 

 

 

 

 همسر و دو فرزندمتقديم به 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فنّاوری و روشهای توليد
 چهارمويرايش 
 

 

 :لفمؤ

 دکتر مهدی ظهور

 دانشکده مهندسی مکانيک دانشيار

 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدّين طوسی

 1394 ماه دی

 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدّين طوسی



  

 

 
 

  http://publication.kntu.ac.ir                واجه نصیرالدین طوسیدانشگاه صنعتی خناشر: 
 

 دیتول یو روشها یفناورنام کتاب: 

مهدی ظهور عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه دکتر  لف:ؤم

  نصیرالدین طوسی

 چهارمویرایش: 

 اولنوبت چاپ: 

 4931بهمن   تاریخ چاپ:

 جلد 055تیراژ: 

 تومان 00333 قیمت: 

 933کد کتاب: 

 ISBN: 978- 600-7867-12-9                             373- 855-7387-41-3شابک: 

 جلد: سروش ظهور یطرح رو

 شریف: چاپ                                           گرنامی       صحافی:

عج(، باالتر از میدان ونک، تقاطع میرداماد، آدرس و تلفن مرکز پخش و فروش: خیابان ولیعصر)

 (514-33771177روبروی ساختمان اسکان )

 

 )حق چاپ برای ناشر محفوظ است(



-۷۲۳۱ظهور،مهدی،:سزشناسه

ظهور.ی/مولفمهددیتولیوروشهایفناور:عنوانونامپدیدآور

.۴راستیو:وضعیتویراست

تهران:دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدین:مشخصاتنشر
.۷۲3۴ی،انتشارات،طوس

.جدولمصور،:ص.:۵۵۳مشخصاتظاهری

978-600-7867-12-9      :شابک

فیپا:وضعیتفهرستنویسی

هاندیفرا--دیتول:موضوع

دیتولیمهندس:موضوع

-دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی:شناسهافزوده
انتشارات

 ۷8۲TSظ/3ف3۷۲31:کنگرهیردهبند

1۳/0۱6:ییویدیردهبند

۴63۱6۴۷ :شمارهکتابشناسیملی



1 فنّاوری و روشهای توليد

 نام خدابه

 پيشگفتار
 

  و توليد به  ساخت در را  زيادی  دستاورد های و روشها ، تكنولوژی  پيشرفت و  توسعه در  دگرگوني

  كهه اخير  دارد.  در چند سال  ضرورت ، صنايع و هادانشگاه در آنها  دانستن  كه  است  داشته  دنبال

بهه  را  موضهو  ، اهميهت ايهن  ام عهده داشته  بر را  دانشگاه چند توليد در  روشهای  تدريس افتخار

  بهرای را  فارسي عنوان فنّاوری و روشهای توليد به زبان   تحت ، كتابي  تأليف و  نموده  درك  خوبي

 سهر و  سيالبس دروس )برنامهه  اساس بر ، كتاب  اين  ام. ملي دانسته  وظيفه و  مسئوليت  يك خود،

 در  كهه  سهاخت  ههایفراينهد  بندیطبقه فنّاوری( و و  ، تحقيقات وزارت علوم  مصوبه ، دروس  فصل

  ههای رشهته  مخصوصها،، ، دانشهوويان  استفاده  برای  .  اين كتاب شده است  نوشته ، آمده  اول  فصل

 و  ، محققهان ، مدرسهان در صهنعت  شهالل  التحصهيالن فهار   مكانيك،  صنايع، مهندسي  مهندسي

 است.  شده  و تنظيم  صنعتگران، تهيه

باشد كه در آن اصهالاات و توديهد مي فنّاوری و روشهای توليدكتاب چهارم اين كتاب ويرايش 

  اصهلي تقسهيم بخهش هفت  ، بهفنّاوری و روشهای توليدكتاب است.   نظر اساسي صورت گرفته

های اول تا ششم فصلمل باشد و شااست:  بخش اول تحت عنوان اصول ساخت و توليد مي  شده

ههای هفهتم تها باشد و شامل فصهلدهي اوليه ميهای شكلاست.  بخش دوم تحت عنوان فرايند

ههای دههم تها باشد و شامل فصهلهای ماشينكاری مينهم است.  بخش سوم تحت عنوان فرايند

باشهد و شهامل فصهل های تغيير خواص مواد ميبخش چهارم تحت عنوان فراينددوازدهم است.  

باشهد و شهامل فصهل ههای پوشهش دهنهده مهيسيزدهم است.  بخش پنوم تحت عنوان فرايند

ههای باشد و شهامل فصهلهای متصل كننده ميچهاردهم است.  بخش ششم تحت عنوان فرايند

 .باشدفهرست مراجع ميو شامل مراجع است ن تحت عنواپانزدهم تا هودهم است.  بخش هفتم 

آن وجهود  در  اشهتباه و ااتمال خطا ، نقص  بدون  كتاب  ارائه  جهت  فراوان  تالش و  سعي رلم علي

محتهرم، محققهان، دانشهوويان و  اسهاتيد  نظهرات از پيشهنهادات و  اسهتفاده بها  ...ا دارد.  انشاء

 شد. خواهد  اصالح عدی ب  هایچاپ صنعتگران عزيز، اين كتاب در

 با تشكر     

 مهدی ظهور                                      

 1931ماه  دی                       

 دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك                          

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدّين طوسي                     



 پيشگفتار                                                                                   
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