دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
طرح درس
مقطع :کارشناسی

کد درس۱۰۷۲ :

نام درس :ماشینآالت فرعی
گروه آموزشی :مهندسی دریا – کشتی سازی
تعداد واحد نظری  ۳تعداد واحد عملی  -نوع درس (جبرانی ،پایه ،اصلی ،تخصصی ،عمومی : )... ،تخصصی
ساعات تدریس کالس در هفته(طبق سرفصل) ۳ :ساعت
جدول زمانی موضوعات درس مطابق با سرفصل مصوب دوره و ورودی :
جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

آشنایی با انواع پمپهای دریایی

هفته دوم

ادامه آشنایی با انواع و نحوه کار پمپهای دریایی

هفته سوم

نحوه انتخاب پمپهای سانتریفیوژ و اصول نصب آنها در موتورخانه کشتی

هفته چهارم

آشنایی با انواع و اصول کار کمپرسورها در کشتی

هفته پنجم

آشنایی با انواع و اصول کار تصفیهکنندهها در کشتی

هفته ششم

کار عملی در آزمایشگاه شبیهساز موتورخانه برای آشنایی با نحوه کار تصفیهکنندهها

هفته هفتم

طراحی سیستمهای خن و تعادل در کشتی

هفته هشتم

طراحی سیستمهای اطفا حریق در کشتی

هفته نهم

آشنایی با انواع و اصول کار تولید کنندههای آب شیرین در کشتی

هفته دهم

آشنایی با سیستم توزیع آب شیرین در کشتی

هفته یازدهم

کار عملی در آزمایشگاه شبیهساز موتورخانه برای آشنایی با نحوه کارکرد تولید کنندههای آب شیرین و توزیع آن

هفته دوازدهم

آشنایی با سیستمهای بهداشتی و فاضالب کشتی ،کار عملی در آزمایشگاه شبیه ساز موتورخانه

هفته سیزدهم

مبانی سیستمهای هیدرولیکی

هفته چهاردهم

اصول کار سیستم کنترل سکان در کشتی

هفته پانزدهم

تجهیزات و ماشین آالت عرشه نظیر وینچ لنگر ،وینچ مهار ،کپستن ،جرثقیلها و غیره

هفته شانزدهم

کار عملی در آزمایشگاه شبیهساز موتورخانه

*سنجش و ارزشیابی دانشجو:
نمره

زمان

شیوه(تشریحی ،چهار جوابی)... ،

آزمون میان ترم ،فعالیت های کالسی و ...

۶

تا پایان اردیبهشت

پروژه درسی شامل طراحی سیستمها برای یک شناور

آزمون پایان ترم

۱۴

مطابق تقویم امتحانی

تشریحی و چهار جوابی
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Know and understand centrifugal pumps , larry bachus, angel custodio
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