
 ٦

  :سرفصل دروس 

  

  :شیمی پلیمر

ریزاسیون، پلیمریزاسیون تراکمی، پلیمریزاسـیون  این مبحث شامل خصوصیات عمومی واکنش هاي پلیم

شـیمی فضـائی، کوپلیمریزاسـیون، و سـایر      زنجیري، پلیمریزاسیون رادیکال آزاد، کاتیونیک، آنیونیـک، 

  .  روش هاي تخصصی پلیمریزاسیون می باشد

  

  :علوم الیاف

، خواص مورد نیـاز  ویژگیهاي پلیمرهاي تشکیل دهنده الیاف، این مبحث شامل دسته بندي الیاف نساجی

تولیـد،    الیاف نساجی، معرفی الیاف سلولزي، پروتئینی، سلولز استات و الیاف مصـنوعی از لحـاظ شـیوه    

 . ساختار، خواص و کاربرد می باشد

 

  :1تکنولوژي نساجی

، سیسـتم هـاي مـدرن ریسـندگی، اصـول عملیـات       ریسندگی الیاف کوتاه و بلنداین مبحث شامل اصول 

عملیـات  ، نده و مخلوط کننـده  بازکننده، تمیز کن هايماشین حالجی مشتمل برفرآیند ه به ماشینهاي وابست

تولیـد نـخ در   ، و عملیـات نـیم تـاب در فالیـر    ،  شـانه عملیـات  کشـش،  عملیات چند الکنی وکاردینگ، 

   .می باشدچرخانه و  ماشین رینگ

 

  :رنگرزي الیاف طبیعی

ماننـد جـذب،    بر اصطالحات ترمودینامیـک  شرحی ها،  این مبحث شامل دسته بندي رنگ ها و رنگدانه

اسـتاندارد، ضـریب انتشـار، انـرژي اکتیواسـیون، دمـاي       تمایل جذب رنـگ در حالـت   پتانسیل شیمیایی، 

رنگرزي پشم و پنبه بـا رنـگ هـاي     ،ثبات رنگبررسی رنگرزي، ایزوترم هاي جذب، سرعت رنگرزي، 

  .مختلف می باشد

  

  :ساختمان الیاف

پالریـزه،  و  میکروسـکوپ نـوري  کـاربرد تجهیزاتـی نظیـر    سـاختار الیـاف و   ریزشامل مطالعه این مبحث 

با زاویه کـم و   اشعه ایکسپراش  میکروسکوپ الکترونی پویشی و عبوري، میکروسکوپ نیروي اتمی، 

  .می باشدبراي مطالعه این ریز ساختار ، روشهاي حرارتی و طیف سنجی مادون قرمز زیاد

  

  



 ٧

  :١تکمیل نساجی 

مقـدماتی  مراحـل   آب، سـطح فعـال هـا،    روشهاي سـختی گیـري   این مبحث شامل مقدمه اي بر تکمیل، 

اي، روشهاي کاربرد مواد تکمیلـی روي پارچـه،    پنبهکاالي  تکمیل، تکمیل شیمیایی و تکمیل مکانیکی

  .می باشد تکمیل پارچه هاي مخلوط روشهايو همچنین  انواع خشک کن و استنتر در صنعت نساجی

  

  :٢تکنولوژي نساجی 

بررسی کلیات ماشینهاي بافندگی تاري و پـودي از نظـر عملکـرد و اصـول تکنولـوژي      این مبحث شامل 

آالت از نظر مکانیزمهـاي مـورد اسـتفاده شـامل تشـکیل دهنـه، حرکـت دفتـین، مکانیزمهـاي           این ماشین

  .بازکردن چله بافندگی و پیچش پارچه می باشد

  

  :ترمودینامیک کاربردي

ترمودینامیک براي سیستم هاي بـاز و بسـته، رفتـار    و دوم گرما و کار، قانون اول اصول این مبحث شامل 

اثـرات  فازي سیاالت خالص، معادالت حالت، معادالت فضـائی حالـت، معـادالت تعمـیم یافتـه حالـت،       

  .خصوصیات سیاالت خالص می باشدیخچال ها و ،گرما، موتورها

  

  :رنگرزي الیاف مصنوعی

یـک، پلـی پـروپیلن،    استات، پلی آمید، پلی اسـتر، اکریل الیاف مصنوعی مانند  مبحث شامل رنگرزي این

مخلوط الیاف طبیعی و مصنوعی با رنگ هاي مختلف به صورت تئـوري و عملـی   پلی اورتان و همچنین 

  .می باشد

 

  : ٢تکمیل نساجی 

و  ط پشـم بـا الیـاف مصـنوعی    و مخلـو  پارچـه هـاي پشـمی   و شیمیایی این مبحث شامل تکمیل مکانیکی 

منسوجات به منظور ضد آب، ضد آتش، ضد میکروب، ضد حشرات و نرم کـردن آنهـا   تکمیل شیمیایی 

  . می باشد

 

  :فیزیک الیاف

ظرافـت، چگـالی، جـذب     خواص فیزیکی الیاف مانند طـول، ساختار ملکولی و لعه مطااین مبحث شامل 

مکانیکی و رفتار گرمـایی   -، خواص دینامیکی رطوبت، تورم، خصوصیات مکانیکی، افت تنش، خزش

   .الیاف می باشد

 
 
 



 ٨

  :مکانیک سیاالت 

روي سـطوح، شـناوري، شـتاب     بـر  ، نیروي اسـتاتیک امل سیاالت و خصوصیات آنها، فشاراین مبحث ش

در لوله ها و کانـال هـاي    آرام و آشفته جریان، هاو انرژي و کاربردآن ممنتمپیوستگی، حرکت، معادالت 

  .می باشد و تشابه دینامیکیابعادي آنالیز ، ابزار اندازه گیريباز، 

 

  :شیمی الیاف طبیعی

  ،آنهـا مشـتقات   روشـهاي سـنتز و کـاربرد    و الیاف سلولزي شیمیایی خصوصیات معرفی شاملاین درس 

محافظت گروههاي فعـال   ،الیاف حیوانی خصوصیات شیمیایی معرفینیزو  تولید الیاف سلولزي بازیافتی

  .باشدمی فتیولید الیاف پروتئینی بازیاپروتئینها وتپپتیدها و پروتئینها،  ساختار ، سنتز وشیمیآنها

  

  :اصول مهندسی شیمی

این مبحث شامل توازن ماده و انـرژي، توصـیف تجهیـزات واکـنش، جریـان سـیال، انتقـال دمـا، تقطیـر،          

  .انه اي می باشدجذب، مرطوب کردن، خشک کردن، واحد پردازش، طراحی اقتصادي و کارخ

  

  : منسوجات بی بافت

ماشین هـاي تشـکیل وب،    ،بی بافت، تقسیم بندي و کاربرد آنهامنسوجات این مبحث شامل مقدمه اي بر 

، روش هـاي  ساختار سطحی منسوجات بی بافت، و حرارتی شیمیایی، مکانیکی درگیرکردن روش هاي 

  .شدمی با الیاف مصنوعی ازبی بافت  منسوجاتجدید تولید 

 

  :مدیریت تولید

ایـن مبحــث شـامل تصــمیم گیـري، پــیش بینـی، طراحــی محصـول، محــل کارخانـه، طــرح بنـدي کلــی        

اصول مدیریت کیفیت فراگیـر   و ، اطمینان از کیفیت )JIT(تجهیزات، مدیریت موجودي، تولید به هنگام

)TQM( می باشد .  

  

  :رنگرزي، چاپ و تکمیل  تکنیک هاي

و خصوصیات غلظت دهنده هـا و کمـک دهنـده هـاي چـاپ، دسـته بنـدي         این مبحث شامل دسته بندي

، آماده سـازي غلتـک هـاي چـاپ، چـاپ      مصنوعیو  ی، پروتئینکاالي سلولزيروش هاي چاپ، چاپ 

  . می باشد چاپ  پیشرفتهو روش هاي تخت و روتاري 

  

 

  



 ٩

  :شیمی مواد نساجی

تولید کننـده الیـاف   مواد اولیه صنایع  خصوصیات، روش هاي بهبود و ارتقاي تولیدنحوه به در این درس 

ماتها و پارافین ها از طریـق فرآینـدهاي پتروشـیمیائی، مـواد واسـط مشـتق       ورآاولفین ها،  شاملمصنوعی 

  . پرداخته می شودکمکی مواد شده از آنها و 

 

  : تکنولوژي تولید الیاف

  ، کوزویســ: بیعــیالیــاف ســاخته شــده از پلیمرهــاي ط  شــامل روش هــاي تولیــد و خــواص ایــن مبحــث 

، هـا  پلـی آمیـد   مانند پلی نوزیک، دي استات و تري استات، الیاف آلجینات، و همچنین الیاف مصنوعی

  . می باشد  الفین هاپلی  و پلی تترافلوئورواتیلنپلی استرها، االستومرها، اکریلیک، مداکریلیک، 

 

  :تکسچرایزینگ

رســی خصوصــیات نخهــاي تولیــدي از هــاي تکســچرایزینگ، بر طبقــه بنــدي روش شــاملایــن مبحــث 

، تولید نخهاي حجـیم  ماشین هاي تکسچرایزینگمعرفی انواع ، پیوسته وگسسته تکسچرایزینگروشهاي 

  . می باشد بریده شدهبه  دسته الیاف ممتدتبدیل  روشهاي و  چند جزیی الیاف و

 

  :اصول تکنولوژي رنگ

اجسام، عوامل ایجاد و ظهور رنگ، سیسـتم هـاي   رفتار نوري  بررسینور و  مقدمه اي بر حث بهمبدر این 

رنگ منظم، سیستم هاي تک محوري، بررسی دستگاههاي اندازه گیري نور و سنجش رنـگ، سـاختمان   

  . چشم و نحوه تولید رنگ و رنگ همانندي پرداخته می شود

 

  :شیمی رنگ و مواد واسطه 

ر رنگـی بـه نظـر رسـیدن و تغییـر فـام       نقش ساختار ترکیبـات مصـنوعی د  مباحثی از قبیل درس به در این 

 ي رنگـرزي الیـاف آبدوسـت و آب گریـز،    در فرآیندها یرنگمصنوعی قابلیت مصرف مواد ایجاد آنها، 

  .سنتز مواد رنگزا پرداخته می شودو  مختلفتهیه صنعتی مواد واسط با واکنش هاي 

 

  :رئولوژي پلیمرها

نیـوتنی، خصوصـیات تجربـی، ویسـکومتري      این مبحـث بـه مطالعـه در مـورد طبقـه بنـدي سـیاالت غیـر        

ــري      ــدازه گی ــدن، ان ــوط ش ــیات مخل ــا، خصوص ــال ه ــه هــا و کان ــان در لول ــوئینگی، جری  چرخشــی و م

 .ویسکومتري و تجهیزات می پردازد

  
  
  
  



 ١٠

  :١ نقشه کشی صنعتی

در این مبحث به مطالعه در مورد مفهوم کلی تصـاویر، اسـتانداردهاي ترسـیم، آنـالیز سـطحی و حجمـی       

، )اریب و غیراریبـی (ایزومتریک و دي متریک  ترسیم وجه هاي مختلف تصاویرسه بعدي، تصاویربراي 

  .می پردازدو اندازه گذاري  انواع تصاویر مقطعی، ترسیم هاي صنعتی

 

  : صنعتی مقاومت مصالح

ضریب اطمینـان،   ششی و فشاري، باردهی محوري،ک کرنش-تنشدر این مقوله به مفاهیم کلی در مورد 

خمـش بـا نیروهـاي    خمـش خـالص،   ، در سطح مقطع هاي دایره اي و غیر دایره اين هوك، پیچش قانو

  .تنش برشی در میله ها پرداخته می شود و محوري

 

  :مبانی برنامه سازي کامپیوتر

شـامل   Cزبـان برنامـه نویسـی بـه    نمـودار جریـان عملیـات،    الگـوریتم و   ،مبانی کـامپیوتر در این درس به 

اشـاره   کنترلـی،  يهادسـتور  ورودي و خروجـی،  هايدسـتور  انـواع داده هـا،   نطقـی، عبارات ریاضی و م

  . پرداخته می شودایلها ف و رکوردها رشته ها، زیر برنامه ها، توابع و توابع بازگشتی،آرایه ها، ،گرها

 

  :مبانی مهندسی برق

 مـدارهاي چنـد   نوسی،تحلیل مدارهاي سی ، مدارهاي انتقالی،مدارهاي مقاومتیبه مباحثی نظیر این درس 

 ، DCماشـینهاي  مفهـوم انتقـال،  ترانسفورماتورها شامل نـوع مسـتقیم و غیرمسـتقیم،     ،فازي، تبدیل فوریه

  .ماشینهاي سنکرون می پردازدو  ماشینهاي القایی

  

  :1ریاضی 

در این درس به مطالعه محاسبات یک متغیره، دنباله هاي عددي، حد، مشتق پیوسته، توابع بینهایت، 

  ، توانی، مثلثاتی معکوس و هایپربولیک آنها، توابع معکوس، لگاریتمی،کاربرد عین وگرال هاي مانت

  .سري هاي نامحدود پرداخته می شود و تیلوربسط ، عینروش هاي انتگرال گیري، انتگرال هاي نام

 

  : 2ریاضی 

ــاتریس هــاي هندســی اقلیدســی، تبــدیالت    مایــن  ــه بررســی محاســبات چنــد متغیــره، م   خطــی،بحــث ب

، مشتق هاي جزئی و وابسته، مقادیر بینهایـت، توابـع الگرانـژ، انتگـرال هـاي چنـد        Rnنگاشت هاي روي

  متغیــر، سـطوح و منحنــی هـاي پـارامتري، انتگــرال هـاي خطــی،    عـویض  پــذیر، نظریـه ت  متغیـره و تکـرار  

  . می پردازد انتگرال هاي سطحی، آنالیز برداري

  



 ١١

  :معادالت دیفرانسیل

دیفرانسـیل متـداول شـامل معـادالت خطـی،      گاههاي معـادالت  سی روش هاي حل دستبحث به بررماین 

  تغییـر پارامترهـا، ضـرایب نـا مشـخص، روش هـاي       کـاهش مرتبـه،   ، مرتبـه اول  و ولی، تفکیـک پـذیر  نبر

سري هاي توانی، روش هاي انتقال الپالس در معادالت درجه دوم و سیسـتم هـاي خـود کـار معـادالت      

  .می پردازدتوانی ماتریس مرتبه اول و معادله دیفرانسیل م هاي دیفرانسیل خطی، سیست

  

  :احتمال و آمار مهندسی

، توابـع  تصـادفی به مطالعه احتمال به عنوان توابع روي فضاي ساده، فضاي احتمال، متغیرهـاي  بحث این م

تقـال  توزیع، توابع چگـالی احتمـال، امیـد ریاضـی، نامسـاوي چبیشـف، احتمـال شـرطی، غیـر وابسـته، ان          

  .تابع مولد می پردازد و متغیرهاي گسسته و پیوسته و تعمیم آنها

  

  :1فیزیک 

بحث به بررسی بردارها، حرکت در یک و دو بعـد، حرکـت یـک جـزء، کـار و انـرژي، پایسـتگی        ماین 

سرعت در یک بعد، برخورد، حرکت دایره اي و دینـامیکی، نوسـان، مکانیـک سـیاالت، گرمـا و قـانون       

  .یک، تئوري جنبشی گازها، انتروپی و قانون دوم ترمودینامیک می پردازداول ترمودینام

 

  :١آزمایشگاه فیزیک 

در این آزمایشگاه به بررسی انبساط گرمایی، انتقال گرمایی، گرماي ویژه، کالریمتري، معـادل مکـانیکی   

 . گرما و کشش سطحی می پردازد

  

  :٢فیزیک 

تریکـی، قـانون گـاوس، ظرفیـت الکتریکـی، خـازن هـا،        بررسی قانون کلمب، مباحـث الک مبحث به این 

  .نیروي محرکه الکتریکی و مدارها، حوزه مغناطیسی، قانون آمپر و قانون فارادي می پردازد

  

  :زمایشگاه فیزیک الکتریسیتهآ

  در این آزمایشگاه به بررسـی مقاومـت الکتریکـی، تحقیـق قـانون اهـم و کیرشـهف، مطالعـه خـازن هـا،           

  .دشومی پرداخته یوت ا، اسیلوسکوپ، قوانین ساوارت و ب R-Lو  R-Cند، مدارهاي منحنی هاي پسما

  

  

  



 ١٢

  :شیمی عمومی مهندسی

کیومتري، شـیمی حرارتـی گازهـا، سـاختار اتمـی، محلـول هـاي اسـیدي و         وبررسی استبه مبحث این در 

 . شیمیایی پرداخته می شودسنتیک بازي، الکتروشیمی و 

  

  :١آزمایشگاه شیمی عمومی 

اندازه گیري عدد اووگادرو، تعیین وزن اتمـی، قـانون بقـاي جـرم، کرومـاتوگرافی      این آزمایشگاه به  در

  .کاغذي، اندازه گیري غلظت یون، تیتراسیون اسید و باز، اکسیداسیون و احیاء پرداخته می شود

 

  :١شیمی آلی 

د هـا،  هالیـ  کانیزم ها، آلکیـل به بررسی ساختار و پیوند ها، آلکان ها، آلکن ها، واکنش ها و ممبحث این 

  .ن ها می پردازدیو آلکشیمی فضایی 

 

  :٢شیمی آلی 

لکـل هـا، اترهـا،     بـه بررسـی تعـویض الکتروفیلیـک آروماتیـک هـا، آلدهیـدها، کتـون هـا، ا         مبحث این 

  .و مشتقات آنها می پردازد هایک اسیدکربوکسیل

 

  :زیه مهندسی شیمی تج

  .، الکتروشیمی و اسپکتروسکوپی می پردازددهی اي رسوبباز، روش ه -به بررسی اسیدمبحث این 

 

  :١آزمایشگاه شیمی آلی 

  .پرداخته می شوددر زمینه سنتز، جداسازي و تشخیص مواد آلی به انجام آزمایشهایی این آزمایشگاه در 

 

  :شیمی فیزیک نساجی

 یمی فیزیـک  شـ و  ، شـیمی کوآنتـوم  محلـول هـا   بـه بررسـی قـوانین ترمودینامیـک، سـینتیک     مبحـث  این 

 . ماکروملکول ها می پردازد

 

  :آزمایشگاه شیمی تجزیه مهندسی 

، واکنش هاي پیچیـده، الکتروشـیمی، وزن سـنجی و    دهی رسوبانجام آزمایشهاي در این آزمایشگاه به 

  .حجم سنجی می پردازد

  

  

  



 ١٣

  :آزمایشگاه شیمی فیزیک نساجی

میایی، جذب، ثابـت هـاي تعـادل، نمـودار هـاي      روي سنتیک شیانجام آزمایشهایی در این آزمایشگاه به 

  .ماکروملکول ها پرداخته می شودوزن مولکولی اندازه گیري  و فازي، هدایت سنجی

  

  :زبان عمومی مهندسی

در این درس به آشنایی دانشجویان به کلمات اساسـی مهندسـی، بهبـود مهـارت خوانـدن متـون مختلـف        

  . پرداخته می شودنین دستورهاي گرامري پیشرفته چمهندسی و هم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


