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 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ  1393- 94سال اول نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 دقیقه 120مدت زمان آزمون: 
 فرآیندهاي تولیدعنوان درس: 

 چندبخشی)، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژهمهندسی صنایع، مهندسی صنایع (رشته تحصیلی: 
 1122008کد درس: 

 
 ؟شودنمیکدام گزینه از جمله مفاهیم قابل ذکر براي ساختار ماده محسوب  

 ساختار داخلی  د)   ساختار بی شکل  ج)   ساختار بلورین  ب)   ساختار مولکولی  الف)

 شود؟کدام محصول به صورت پیوسته تولید می 
 میخ د)      قوطی  ج)     چرخنده ب)      ورق الف)

 در بین مواد زیر کدام ماده استحکام ویژه باالتري دارد؟ 
 مس د)      منیزیم  ج)     آلومینیوم  ب)      فوالد  الف)

 در میان انواع پلیمرها کدام گروه استحکام، سفتی و سختی خوبی دارند؟ 
 هاالستیک د)     هاترموست ج)     االستومرها ب)   هاترموپالستیک الف)

 اي قابل مشاهده است؟هاي ذرهکدام شیوه توزیع براي ذرات فاز تقویت کننده در کامپوزیت 
 توزیع یکنواخت در تمامی زمینه ب)     توزیع نامنظم ذرات در سطح قطعه الف)

 توزیع یکنواخت در خارج از قطعه د)      توزیع منظم ذرات در سطح قطعه  ج)

 کدام فیبرها (الیاف تقویت کننده) استحکام نهایی باالتري دارند؟ 
 الیاف پلیمري  د)    اي الیاف پنبه ج)     الیاف فلزي  ب)   الیاف شیشه  الف)

 کند؟نمودار تعادلی رابطه میان کدام موارد را در یک آلیاژ مشخص می 
 ترکیب، غلظت، فشار د)  فشار، فازها، عناصر  ج)   دما، ترکیب، فازها ب)  دما، عناصر، ترکیب الف)

 در انجام کدام فرآیند روي فوالد مقاومت به ضربه افزایش بیشتري خواهد داشت؟ 
 همگن کردن د)    آستمپرینگ ج)   کار سخت کردن ب)   مارتنزیت کردن الف)

 ؟نخواهد داشتسائیدگی لبه برنده ابزار بر کدام مورد تأثیر منفی  
 دقت ابعادي قطعه تولیده شده ب)    کیفیت سطح ماشینکاري شده الف)

 جنس قطعه تولید شده  د)       عمر ابزار ماشینکاري  ج)

.در رابطه تعیین عمر ابزار،  nپارامتر   nV T C= به چه عاملی بستگی ندارد؟ 
 جنسیت اپراتور  د)  شرایط براده برداري  ج)    جنس قطعه کار ب)   جنس ابزار  الف)

 شود؟دار به کمک کدام عملیات انجام میهاي پلهایجاد سوراخ 
 حدیده کاري  د)    قالویز کاري  ج)      برقو زنی  ب)   خزینه کاري  الف)
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 کدام گزینه در مورد عملیات خان کشی صحیح است؟ 
 شود.ابزار بدون اعمال نیروي خارجی وارد سوراخ می الف)
 شود.ابزار با نیروي فشاري یا کششی وارد سوراخ می ب)
 شود.ابزار با نیروي چرخشی و پیچش وارد سوراخ می ج)
 شود.دار میعه با فشار و چرخش وارد ابزار سوراخقط د)

 ساختار دندریتی در به وجود آوردن کدام عامل نقش دارد؟ 
 تشکیل فاز مذاب  د)   دماي پایین انجماد  ج)  دماي شروع انجماد  ب)   غیریکنواختی ترکیب  الف)

 در کدام حالت قانون پیوستگی صادق است؟ 
 پذیر نباشد. براي مایعاتی که تراکم ب)       پذیر باشد.براي مایعاتی که تراکم الف)

 پذیر داشته باشد.هاي نفوذسیستم دیواره د)       براي مایعاتی که به جامد تبدیل شود. ج)

 مکانیزم خزش در دماي باال در فلزات عموماً به چه علت است؟ 
 بار فشاري  د)     بار پیچشی  ج)    رشد ترك  ب)    حرکت مرز دانه  الف)

 ترین روش قالبگیري قابل تولید هستند؟انگري، قطعات تقریباً با ارزدر کدام روش ریخته 
 گري دقیق ریخته ب)      گري تحت فشار ریخته الف)

 گري گریز از مرکز ریخته د)        ايگري ماسهریخته ج)

قالب نیازي به خروج مدل از قالب نیست و مدل به وسیله دوغاب نسوز با زمینه آب در کدام روش قالبگیري، براي ساخت  
 شود؟پوشانده و خشک می

 قالبگیري ماسه تر  ب)       اي قالبگیري پوسته الف)
 قالب فلزي دائمی  د)      قالبگیري با مدل مصرفی  ج)

 گري در قالب دائمی کدام است؟ترین روش ریختهمتداول 
 گري بسته ریخته ب)       گري توخالیریخته الف)

 گري دقیق ریخته د)       گري تحت فشارریخته ج)

 ترین نوع فرآیند آهنگري کدام است؟ساده 
 دار قالب نقش د)     دقیق  ج)     قالب باز  ب)   قالب بسته الف)

 رود؟از قالب یک محدودیت به شمار می در کدام روش آهنگري نیاز به تمهیداتی براي خارج کردن قطعات 
 قالب باز  د)     دقیق  ج)     توده ساز  ب)     سنتی الف)

 ؟نیستشمش ریخته شده به عنوان ورودي نورد گرم داراي کدامیک از ساختارهاي زیر  
 شکننده د)    خوارچکش ج)     متخلخل  ب)   دانه درشت الف)

 مفتول سیمی چیست؟ماده اولیه در فرآیند تولید  
 میلگرد نورد سرد شده ب)    میلگرد نورد گرم شده  الف)

 تختال نورد سرد شده د)      شمش ریخته شده ج)
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 ي در عملیات نورد پیچ از چه جهت حائز اهمیت است؟روانکار 
 دستیابی به سطح پرداخت خوب و یکپارچگی سطح  الف) 

 افزایش قابل توجه در شکل گیري عیوب سطحی  ب)
 ابی به یکپارچگی مناسب سطح یایجاد اشکال در دست ج)
 افزایش جرم فلز بعد از نورد نسبت به فلز قبل از نورد د)

 یابد؟پس جهش در کدام حالت افزایش می 
 یابد.افزایش می T/Rنسبت  ب)     یابد.افزایش می R/Tنسبت  الف)

 افزایش مدول االستیسیته د)      .یابدکاهش می R/Tنسبت  ج)

 توان به روش آهنگري چرخشی تولید کرد؟کدام قطعه را می 
 تیرهاي چهارگوش ب)        هاي درز دار لوله الف)

 هاي نوشابه قوطی د)     هاي دماغه موشک مخروط ج)

 از اتمام عملیات در محفظه قالب باقی بماند؟شود که قسمتی از انتهاي شمش پس کدام عامل در اکستروژن باعث می 
 اصطکاك د)    زاویه قالب  ج)    چکشخواري کافی  ب)   نشیمنگاه قالب  الف)

 گیرد؟در کدام فرآیند جوشکاري، اتصال بدون گدازش (ذوب) صورت می 
 حالت جامد  د)   گاز و اکسیژن  ج)       قوسی ب)   قوش مستغرق  الف)

 هزینه کدام روش جوشکاري بیشتر است؟ 
 گاز و اکسیژن ب)      قوسی با فلز پوشش دار  الف)

 پرتو الکترونی  د)       قوس فلز و گاز محافظ ج)

 مزیت جوشکاري مقاومتی چیست؟ 
 نیاز به استفاده از فالکس  ب)     عدم نیاز به الکترود مصرفی  الف)

 عدم نیاز به الکتریسیته  د)      بهره گیري از گاز خنثی  ج)

 شود؟اي در روش ساچمه کوبی استفاده میچه نوع ساچمه 
 اياستوانه د)     سرامیکی ج)     الیافی  ب)     پلیمري  الف)
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