
 ١٦

  

  

  :اصول ساختمانی مواد پلیمري

جرم مولی و درجـه پلیمریزاسـیون، دسـته    نام گذاري،  ،فهرست واژه ها ،یفتعاردر این درس به بررسی 

ــیون،    ــاي پلیمریزاس ــنش ه ــدي واک ــوژيبن ــی ، مورفول ــاي حرارت ــدیل ه ــذیري پ ، تب ــالل پ ــا، انح لیمره

  .می پردازد مواد افزودنیو پلیمرها  کاربردو  خصوصیات مکانیکی

 

  :علوم الیاف

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

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

 . ساختار، خواص و کاربرد می باشد

  

  :1ریسندگی الیاف کوتاه

  در سیستم ریسندگی الیاف کوتاه،ده الیاف مورد استفا در این درس به بررسی خصوصیات اصلی

فرآیند ریسندگی مراحل اولیه ریسندگی، سیستم هاي نمره گذاري، مکانیزمهاي روش هاي مختلف 

حالجی و کاردینگ از نظر تکنولوژي، اصول عملکرد وتئوریهاي  الیاف در خطوط تولید شامل مرحله

 .شودمی پرداختهمربوط به عکس العمل الیاف و ماشین 

 

  :٢ریسندگی الیاف کوتاه 

مقدمات شانه زنی، اصول ، و چندالکنی اصول کشش و عملیات ماشینهاي کششاین مبحث به بررسی 

و تمام تاب شانه، اصول عملیات مرحله نیم تاب و  عملیات شانه زنی و مکانیزم ها و تنظیمات ماشین

   .رینگ می پردازدفالیر و هاي مکانیزمهاي کشش، پیچش و تاب در ماشین

  

  :بافندگی مقدمات

پیچـی و روشـهاي   چلـه  آهـار زنـی،   مواد و ماشـین آالت  اصول تکنولوژي پیچش، مبحث به بررسی  این

  نـخ  و تثبیـت حرارتـی تـاب   ، دوالتابی و دوالکنی یماسوره پیچ ،انواع روشهاي بوبین پیچی، مختلف آن

  .می پردازد

  

  :١طراحی ماشین 

کرنش، طراحی استحکام ایستا، تمرکز تـنش، تئـوري هـاي    -در این بحث به بررسی طراحی، آنالیز تنش

 . ، جوش  و فنرها پرداخته می شودبست ها، پرچ پیچ ها،شکست، فرسودگی، شفت و اتصاالت، 



 ١٧

  

  :فیزیک الیاف

مبحث شامل مطالعه ساختار ملکولی و خواص فیزیکی الیاف مانند طـول، ظرافـت، چگـالی، جـذب      این

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

 . الیاف می باشد

 

  :١بافندگی 

ین، تئوري ها و مکانیزمهاي در این مبحث به بررسی مراحل مختلف فرایند بافندگی، اصول عملکرد ماش

تشکیل دهنه شامل بادامکی، دابی و ژاکارد، دایره زمانی ماشینهاي بافندگی و روند تکنولوژي ماشین 

 .آالت بافندگی پرداخته خواهد شد

 

  :ریسندگی مدرن 

این مبحث به مطالعه روي سیستم هاي ریسندگی چرخانه اي، اصطکاکی، جت هوا، دوك توخالی و 

بندي ماشین آالت، ساختار نخ در سیستم هاي مختلف، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نخ،  ، دستهغیره

  .جنبه هاي تئوري، اصول عملیات، قابلیت ها و محدودیتهاي هر روش پرداخته می شود

  

  :تکنیک بافت پارچه

 طرحهاي پارچه هايانواع پودي، -تاري پارچه هاي تاريخبررسی سامباحثی از قبیل شامل درس این 

پودي شامل تافته، سرژه، بافتهاي پارچه هاي دورو و پارچه هاي خاب دار، روشهاي مختلف نخ - تاري

  .باشدپودي و کارت طرح مکانیزمهاي تشکیل دهنه می- کشی ماشینهاي بافندگی تاري

  

  :١بافندگی حلقوي 

انـواع  تشـکیل  ، عناصـر بافـت، نحـوه    هـا بافتهاي حلقوي پودي و سـاختار آن  این مبحث به بررسی ویژگی

و گردبـاف  تخـت بافـت،   بر پارچه، دسته بندي ماشین آالت، مکانیزمهـاي ماشـین هـاي     هاو تاثیرآنحلقه 

  .هندسه بافت و عیوب بافت می پردازد ،انتقال حلقه، سیستم هاي طراحی، سیلندر هدوبل

 

  :گرمایش، تهویه و تبرید در نساجی

بت، روش هـاي تولیـد گرمـا و رطوبـت، اتـالف گرمـا،       در این درس به مطالعه ي اثر متقابل گرما و رطو

 از نظر رطوبـت و حـرارت و  فرآیندهاي مختلف تولید مرکزي، محاسبه افت فشار، رفتار الیاف در تهویه 

 . می پردازدبیعی و مصنوعی طآماده سازي الیاف 

  



 ١٨

  :ریسندگی نخهاي یکسره

ات نخهــاي تولیــدي از ایــن مبحــث شــامل طبقــه بنــدي روش هــاي تکســچرایزینگ، بررســی خصوصــی 

روشهاي پیوسته وگسسته تکسچرایزینگ، معرفی انواع ماشین هاي تکسچرایزینگ، تولید نخهاي حجـیم  

  . و روشهاي تبدیل دسته الیاف ممتد به بریده شده می باشد و الیاف چند جزیی 

  

  : ٢بافندگی 

پودگذاري شامل  در این درس مکانیزمهاي بازشدن چله بافندگی، پیچش پارچه وانواع روشهاي

تئوریهاي ساختمانی و مکانیزمهاي کنترلی ماشینهاي بافندگی ،هواجت آب و پروژکتایل، رپیر، جت 

 . مورد بررسی قرار خواهد گرفتآن پارامترهاي مختلف  پارچه و

 

  :تجزیه فنی بافت و محاسبات پارچه

بات فرایند آهار زنی و چله پودي، محاس- یند بافندگی تاريآدر این درس مباحثی از قبیل محاسبات فر

همچنین نحوه . پیچی و همچنین محاسبات ساختمانی پارچه و تجزیه پارچه هاي خام مطرح میگردد

  .گیردف مورد آموزش قرار میلشناسایی طرح پارچه هاي مخت

  

  :٢بافندگی حلقوي 

رسی طرحهاي این مبحث به مطالعه و بررسی ساختار بافت حلقوي تاري، دسته بندي ماشین آالت، بر

، ماشینهاي بافندگی راشل، مقدمات )کتن(پایه و انواع حرکت راهنماي نخ، ماشین هاي بافندگی تریکو

  .بافندگی و محاسبات تولید و چله پیچی می پردازد

  

  :کنترل کیفیت آماري در نساجی 

وي الیاف، محدوده خطا، آزمایشات ر و سطح اطمیناني از قبیل آمار مباحث در این درس به مروري بر

و تشخیص نایکنواختی ها تجزیه و تحلیل ، )و نخ نخنیمچه ، فتیله(پارچه، نایکنواختی مواد نساجی  نخ و

 . پرداخته می شود منابع خطا

  

  :رنگرزي، چاپ و تکمیل 

 الیاف، نخ و دسته بندي رنگها، اصول رنگرزيروشهاي سختی گیري آب، در این بحث به بررسی 

فاستونی  پشمی و پنبه اي، نوعی، تکنیک هاي چاپ، تکمیل پارچه هايپارچه هاي طبیعی و مص

  پرداخته 

  .می شود



 ١٩

  :طرح و محاسبه کارخانه

سلولی، تعادل ، طرح بندي اصولی و یابی در این مقوله به مطالعه بر روي طراحی تولید، انتقال، مکان

   .، طرح کار، استراتژي عملیات پرداخته می شودفرآیند خط، طرح بندي

 

  :ریسندگی الیاف بلند

سیستم هاي ، آماده سازي پشم، ویژگیهاي الیاف حیوانی و دسته بندي آنهادر این مبحث به بررسی 

ریسندگی الیاف بلند و بررسی تفاوت هاي آن،  مکانیزمهاي ریسندگی پشمی، مکانیزمهاي ریسندگی 

  . می پردازدریده شده رشته هاي ممتد به الیاف بروش هاي تبدیل  فاستونی و نیمه فاستونی و

  

  :منسوجات بی بافت

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

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

  .باشد جدید تولید منسوجات بی بافت از الیاف مصنوعی می

 

  :مدیریت تولید

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

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

)TQM (می باشد .  

  

  :١ نقشه کشی صنعتی

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

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

  . انواع تصاویر مقطعی، ترسیم هاي صنعتی و اندازه گذاري می پردازد

 

  :استاتیک

تجزیه و تحلیل  ازن نیروها، عکس العمل تکیه گاهها،جبر بردارها، معادالت تودر این درس به بررسی 

، گشتاور استاتیکی و دینامیکی نیروهاي توزیع شده، اصطکاكنیرو در خرپاهاي دو بعدي و سه بعدي، 

  . پرداخته می شودسطوح مختلف اینرسی ممان و 

 
 
 



 ٢٠

  :مقاومت مصالح 

شـاري، بـاردهی محـوري، قـانون     در این مقوله به مفاهیم کلی در مـورد اسـتحکام اسـتحکام کششـی و ف    

هوك، پیچش دایره اي و غیر دایره اي اعضا، خمیدگی، خمـش بـا نیروهـاي محـوري، تـنش برشـی در       

 . میله ها پرداخته می شود

 

  :دینامیک

میک دیناسینتیک نقاط مادي، سینماتیک نقاط مادي، سرعت و شتاب، این مبحث به مطالعه در زمینه 

بصورت االستیک ضربه انواع توازن دینامیکی، کار و انرژي ، ی، اجزاء سخت تحت یک حرکت عموم

 . و گشتاور می پردازدو غیر االستیک، ضریب بازگشت 

  

  :١ریاضی 

در این درس به مطالعه محاسبات یک متغیره، دنبالـه هـاي عـددي، حـد، مشـتق پیوسـته، توابـع بینهایـت،         

  ،ی، تـوانی، مثلثـاتی معکـوس و هایپربولیـک    انتگرال هاي معین وکاربرد آنها، توابـع معکـوس، لگـاریتم   

  .روش هاي انتگرال گیري، انتگرال هاي نامعین، بسط تیلور و سري هاي نامحدود پرداخته می شود

 

  : ٢ریاضی 

این مبحث به بررسی محاسبات چند متغیره، ماتریس هـاي هندسـی اقلیدسـی، تبـدیالت خطـی، نگاشـت       

ادیر بینهایت، توابع الگرانـژ، انتگـرال هـاي چنـد متغیـره و      ، مشتق هاي جزئی و وابسته، مق Rnهاي روي

تکرار پذیر، نظریه تعویض متغیر، سطوح و منحنی هـاي پـارامتري، انتگـرال هـاي خطـی، انتگـرال هـاي        

  . سطحی، آنالیز برداري می پردازد

  

  :معادالت دیفرانسیل

شـامل معـادالت خطـی،     این مبحث به بررسی روش هاي حل دستگاههاي معـادالت دیفرانسـیل متـداول   

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

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

  .می پردازددیفرانسیل خطی، سیستم هاي معادله دیفرانسیل مرتبه اول و ماتریس توانی 

  

  

  

 



 ٢١

  :احتمال و آمار مهندسی

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

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

  .بع مولد می پردازدمتغیرهاي گسسته و پیوسته و تعمیم آنها و تا

  

  :١فیزیک 

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

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

  .دینامیک می پردازداول ترمودینامیک، تئوري جنبشی گازها، انتروپی و قانون دوم ترمو

 

  :١آزمایشگاه فیزیک 

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

 . گرما و کشش سطحی می پردازد

  

  :٢فیزیک 

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

  .وي محرکه الکتریکی و مدارها، حوزه مغناطیسی، قانون آمپر و قانون فارادي می پردازدنیر

  

  :آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته

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

  .ت و بایوت پرداخته می شود، اسیلوسکوپ، قوانین ساوار R-Lو  R-Cمنحنی هاي پسماند، مدارهاي 

  

  :شیمی عمومی مهندسی

در این مبحث به بررسی استوکیومتري، شـیمی حرارتـی گازهـا، سـاختار اتمـی، محلـول هـاي اسـیدي و         

 . بازي، الکتروشیمی و سنتیک شیمیایی پرداخته می شود

  

  :١آزمایشگاه شیمی عمومی 

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

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

  



 ٢٢

  :محاسبات عددي

در این درس به بررسی خطاها و منابع، حل معادالت غیر خطی، حل سیستم هاي خطـی و معـادالت غیـر    

 . و انتگرال، حل معادالت دیفرانسیل معمولی پرداخته می شود خطی، درون یابی، مشتق گیري عددي

  

  :زبان عمومی مهندسی

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

 .مهندسی و همچنین دستورهاي گرامري پیشرفته پرداخته می شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


