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 کنندگان: تهیه

 صنعتی اصفهاندانشگاه  علمیهیئتعضو   حسین تواناییدکتر 

 صنعتی اصفهاندانشگاه  علمیهیئتعضو   حسین ایزداندکتر 

 صنعتی اصفهاندانشگاه  علمیهیئتعضو   پرهام سلطانیدکتر 

 امیرکبیردانشگاه  علمیئتهیعضو   سمیه اکبریدکتر 

 یزددانشگاه  علمیهیئتعضو   امین الدین حاجیدکتر 

 گیالن علمیهیئتعضو  مجتبی اکبری دوگلسردکتر 

 

 



 

 تغییرات(: جدول 1)جدول 

 در برنامه بازنگری شده در برنامه قبلی ردیف

1.  
 واحد 2اصول ساختمانی مواد پلیمری 

تحت عنوان علم پلیمر و واحد  3ادغام با علم الیاف تبدیل به 

 الیاف

 حذف شد 1 آلی شیمی آزمایشگاه  .2

واحد تحت  3تبدیل به  پلیمری مواد ساختمانی ادغام با اصول واحد 2علم الیاف   .3

 عنوان علم پلیمر و الیاف

 درس اصول انتقال جرم و حرارت به دروس اصلی اضافه شد   .4

 حذف شد برق مهندسی مبانی آز  .5

 روس تخصصی و اختیاری سایر سبدها منتقل شدبه د تکنیک بافت   .6

 جز فناوری منتقل شدبه دروس تخصصی سایر سبدها به بافندگی  فرآیند  .7

 جز فناوری منتقل شدبه دروس تخصصی سایر سبدها به بافندگی  فرآیندکارگاه   .8

 جز فناوری منتقل شدبه دروس تخصصی سایر سبدها به بافندگی حلقوی فرآیند  .9

 جز فناوری منتقل شدبه دروس تخصصی سایر سبدها به بافندگی حلقوی فرآیندکارگاه   .10

 رنگرزی  فرآیندتغییر سرفصل و نام به  (1اصول رنگرزی )  .11

 رنگرزی فرآیندتغییر سرفصل و نام به  آز  (1آز رنگرزی )  .12

 منتقل درسیسبدهای از دروس اصلی به دروس تخصصی برخی  تکمیل فرآیند  .13

 شد

 حذف شد 2ومیکارگاه عم  .14

 منتقل شد درسی هایسبدبه دروس اختیاری سایر  طرح و محاسبه کارخانه   .15

 منتقل شد سبدهای درسیبه دروس اختیاری سایر  منسوجات بی بافت  .16

 به دروس تخصصی فناوری نساجی اضافه شد مقدمات بافندگی  .17

 به دروس تخصصی فناوری نساجی اضافه شد کارگاه مقدمات بافندگی  .18

19.  
 بافندگی  آیندفر

به دروس تخصصی  (1بافندگی )با تغییر سرفصل تحت عنوان 

 فناوری نساجی اضافه شد

20.  
 بافندگی فرآیندکارگاه 

به دروس  (1بافندگی )با تغییر سرفصل تحت عنوان کارگاه 

 تخصصی فناوری نساجی اضافه شد

21.  
 های بافندگیاصول و مکانیزم

به دروس تخصصی  (2بافندگی )با تغییر سرفصل تحت عنوان 

 فناوری نساجی اضافه شد

22.  
 های بافندگیکارگاه مکانیزم

به دروس  (2بافندگی )با تغییر سرفصل تحت عنوان کارگاه 

 تخصصی فناوری نساجی اضافه شد

23.  
 بافندگی حلقوی

به دروس  (1حلقوی )با تغییر سرفصل تحت عنوان بافندگی 

 تخصصی فناوری نساجی اضافه شد
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24.  
 ی حلقویکارگاه بافندگ

به  (1حلقوی )با تغییر سرفصل تحت عنوان کارگاه بافندگی 

 دروس تخصصی فناوری نساجی اضافه شد

25.  
 های بافندگی حلقویمکانیزم

به دروس  (2حلقوی )با تغییر سرفصل تحت عنوان بافندگی 

 تخصصی فناوری نساجی اضافه شد

26.  
 های بافندگی حلقوی کارگاه مکانیزم

به  (2حلقوی )عنوان کارگاه بافندگی با تغییر سرفصل تحت 

 دروس تخصصی فناوری نساجی اضافه شد

27.  
 های ریسندگیاصول و مکانیزم

به دروس تخصصی  (2ریسندگی )با تغییر سرفصل تحت عنوان 

 فناوری نساجی اضافه شد

28.  
 ریسندگی هایمکانیزم کارگاه

به دروس  (2ریسندگی )با تغییر سرفصل تحت عنوان کارگاه 

 فناوری نساجی اضافه شدتخصصی 

پارچه به دروس تخصصی  تجزیه و بافت تحت عنوان تکنیک واحدی 1پارچه  بافت محاسبات و فنی تجزیه  .29

 فناوری نساجی اضافه شد

 به مکاترونیک تغییر یافت مکاترونیک و آزمایشگاه  .30

 تکمیل به دروس تخصصی فناوری نساجی اضافه شد فرآیند   .31

اجی به دروس اختیاری فناوری نساجی تهویه و تبرید در نس   .32

 اضافه شد

 به دروس اختیاری فناوری نساجی اضافه شد طراحی اجزای ماشین  درس تخصصی فناوری نساجی  .33

 به دروس اختیاری فناوری نساجی اضافه شد کنترل کیفیت درس تخصصی فناوری نساجی مایشگاهآز   .34

ساجی اضافه ریسندگی الیاف بلند به دروس اختیاری فناوری ن   .35

 شد

بافت به دروس اختیاری فناوری نساجی کارگاه منسوجات بی   .36

 اضافه شد

 منسوجات پزشکی به دروس اختیاری فناوری نساجی اضافه شد   .37

علوم و فناوری تولید نانو الیاف به دروس اختیاری فناوری    .38

 نساجی اضافه شد

اوری های رنگرزی به دروس اختیاری فنمدیریت رنگ در سالن   .39

 نساجی اضافه شد

 سبدهای درسیبه دروس اختیاری کلیه  نساجی در نانو فناوری   .40

 اضافه شد

 اضافه شد سبدهای درسیبه دروس اختیاری کلیه  زبان تخصصی   .41

سبدهای به دروس اختیاری کلیه  نویسیگزارشروش تحقیق و    .42

 اضافه شد درسی

 نساجی اضافه شدبه دروس اختیاری فناوری  کار و زمان یابیارز   .43
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 به دروس اختیاری فناوری نساجی اضافه شد کارآفرینی   .44

 به دروس اختیاری فناوری نساجی اضافه شد 2کارآموزی    .45

 مدیریت تولید به دروس اختیاری فناوری نساجی اضافه شد   .46

 واحد شد 2 واحدی 3های پلیمری محلول فیزیکشیمی  .47

 درس اختیاری این سبد تبدیل شدبه  شیمی الیاف درس تخصصی سبد الیاف  .48

 با تغییر سرفصل به فناوری تولید الیاف نساجی تغییر یافت (2های تولید الیاف )فرآیند  .49

 اصول رئولوژی پلیمرها به سبد تخصصی الیاف اضافه شد   .50

واحد به  2و از  از سبد تخصصی به سبد اختیاری الیاف منتقل شد شیمی الیاف  .51

 واحد افزایش یافت 3

 به سبد اختیاری الیاف اضافه شد صنعتی هایآلودگی و پساب   .52

53.  
 

های رنگرزی به سبد اختیاری الیاف مدیریت رنگ در سالن

 اضافه شد

 مدیریت تولید به سبد اختیاری الیاف اضافه شد   .54

 طرح و محاسبه کارخانه به سبد اختیاری الیاف اضافه شد   .55

 ضافه شدمنسوجات پزشکی به سبد اختیاری الیاف ا   .56

 فناوری تولید نانو الیاف به سبد اختیاری الیاف اضافه شد و علوم   .57

58.  
 

تجزیه فنی بافت و محاسبه پارچه به سبد اختیاری الیاف اضافه 

 شد

 بازیافت ضایعات لیفی به سبد اختیاری الیاف اضافه شد   .59

60.  
 

گرمایش تهویه و تبرید در نساجی به سبد اختیاری الیاف اضافه 

 شد

 به سبد اختیاری الیاف اضافه شد رآفرینیکا   .61

 اصول مهندسی شیمی به سبد تخصصی شیمی نساجی اضافه شد   .62

 از سبد تخصصی شیمی نساجی حذف شد شیمی رنگ  .63

 به سبد تخصصی شیمی نساجی اضافه شد (1تکمیل نساجی )   .64

 به سبد تخصصی شیمی نساجی اضافه شد (2تکمیل نساجی )   .65

نساجی به سبد تخصصی شیمی نساجی اضافه آزمایشگاه تکمیل    .66

 شد

 به سبد تخصصی شیمی نساجی اضافه شداصول شیمی رنگ    .67

 از سبد تخصصی شیمی نساجی حذف شد فناوری تکمیل    .68

 از سبد تخصصی شیمی نساجی حذف شد کارگاه تکمیل   .69

 شیمی الیاف به سبد اختیاری شیمی نساجی اضافه شد   .70

 به سبد اختیاری شیمی نساجی اضافه شد آزمایشگاه شیمی الیاف   .71
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72.  
 

به سبد اختیاری شیمی نساجی  صنعتی هایآلودگی و پساب

 اضافه شد

73.  
 

های رنگرزی به سبد اختیاری شیمی مدیریت رنگ در سالن

 نساجی اضافه شد

 مدیریت تولید به سبد اختیاری شیمی نساجی اضافه شد   .74

 شیمی نساجی اضافه شدطرح و محاسبه کارخانه به سبد اختیاری    .75

 منسوجات پزشکی به سبد اختیاری شیمی نساجی اضافه شد   .76

77.  
 

فناوری تولید نانو الیاف به سبد اختیاری شیمی نساجی  و علوم

 اضافه شد

78.  
 

تجزیه فنی بافت و محاسبه پارچه به سبد اختیاری شیمی نساجی 

 اضافه شد

 ی اضافه شدبازیافت ضایعات لیفی به سبد اختیاری شیمی نساج   .79

80.  
 

گرمایش تهویه و تبرید در نساجی به سبد اختیاری شیمی نساجی 

 اضافه شد

 به سبد اختیاری شیمی نساجی اضافه شد کارآفرینی   .81

 به یک واحد عملی تغییر یافت واحد 2 مبانی طراحی پوشاک  .82

 از سبد تخصصی پوشاک حذف شد  1 ساختمان پوشاککارگاه   .83

 از سبد تخصصی پوشاک حذف شد 2کارگاه ساختمان پوشاک   .84

 ساختمان پوشاک به سبد تخصصی پوشاک اضافه شد   .85

 ای پوشاک به سبد تخصصی پوشاک اضافه شدطراحی رایانه   .86

 ه سبد تخصصی پوشاک اضافه شدب2فناوری تولید پوشاک    .87

 با تغییر سرفصل به فیزیک و روانشناسی رنگ تغییر یافت فیزیک رنگ  .88

 به دروس اصلی منتقل شد در سبد تخصصی پوشاکم و حرارت اصول انتقال جر  .89

 به سبد تخصصی پوشاک اضافه شد کار و زمان یابیارز   .90

 از سبد تخصصی پوشاک حذف شد  کنترل کیفیت  .91

 از سبد تخصصی پوشاک حذف شد کنترل کیفیت  مایشگاهزآ  .92

به سبد اختیاری پوشاک  در نساجی مواد خواص آزمایشگاه  .93

 شد پوشاک اضافه

 

گذاری مد و پوشاک به سبد اختیاری عملیات ارزش  .94

 پوشاک اضافه شد

 به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد

95.  
 

های رنگرزی به سبد اختیاری الیاف مدیریت رنگ در سالن

 اضافه شد

 به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد پوشاک فنی به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد پوشاک فنی  .96
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 مکاترونیک به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد سبد اختیاری پوشاک اضافه شدمکاترونیک به   .97

 مدیریت تولید به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد مدیریت تولید به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد  .98

 شدطرح و محاسبه کارخانه به سبد اختیاری پوشاک اضافه  طرح و محاسبه کارخانه به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد  .99

 منسوجات پزشکی به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد منسوجات پزشکی به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد  .100

فناوری تولید نانو الیاف به سبد اختیاری پوشاک  و علوم  .101

 اضافه شد

فناوری تولید نانو الیاف به سبد اختیاری پوشاک اضافه  و علوم

 شد

اختیاری پوشاک تجزیه فنی بافت و محاسبه پارچه به سبد   .102

 اضافه شد

تجزیه فنی بافت و محاسبه پارچه به سبد اختیاری پوشاک اضافه 

 شد

 چاپ به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد چاپ به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد  .103

 کارگاه چاپ به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد کارگاه چاپ به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد  .104

رید در نساجی به سبد اختیاری پوشاک گرمایش تهویه و تب  .105

 اضافه شد

گرمایش تهویه و تبرید در نساجی به سبد اختیاری پوشاک اضافه 

 شد

 به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد کارآفرینی به سبد اختیاری پوشاک اضافه شد کارآفرینی  .106

 از سبد تخصصی منسوجات صنعتی حذف شد مواد مرکب  .107

 تخصصی منسوجات صنعتی حذف شد از سبد کارگاه مواد مرکب  .108

 از سبد تخصصی منسوجات صنعتی حذف شد کاربرد منسوجات صنعتیطراحی و   .109

110.  
 محاسبات عددی 

عنوان درس و بهاز سبد تخصصی منسوجات صنعتی حذف 

 اختیاری همه سبدهای درسی افزوده شد

ی به سبد تخصصی منسوجات فنی اضافه فن افیال دیتول یفناور   .111

 شد

 به سبد تخصصی منسوجات فنی اضافه شد (1جات فنی )منسو   .112

 ی به سبد تخصصی منسوجات فنی اضافه شدفن منسوجات یمیش   .113

ی به سبد تخصصی منسوجات فنی فن منسوجات یبخشرنگ   .114

 اضافه شد

 ی به سبد تخصصی منسوجات فنی اضافه شدفن پوشاک   .115

 الیافی به سبد تخصصی منسوجات فنی مرکب مواد کیمکان   .116

 اضافه شد

 ی به سبد تخصصی منسوجات فنی اضافه شدافیال یلترهایف   .117

 ی به سبد تخصصی منسوجات فنی اضافه شدفن منسوجات لیتکم   .118

به سبد اختیاری منسوجات صنعتی  (2منسوجات فنی ) یمیش   .119

 اضافه شد

 به سبد اختیاری منسوجات صنعتی اضافه شد (2منسوجات فنی )   .120

 سبد اختیاری منسوجات صنعتی اضافه شدبه  دیتول تیریمد   .121
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به سبد اختیاری منسوجات صنعتی اضافه  کارخانه محاسبه و طرح   .122

 شد

 به سبد اختیاری منسوجات صنعتی اضافه شد یپزشک منسوجات   .123

به سبد اختیاری منسوجات  الیاف نانو تولید یفناور و علوم   .124

 صنعتی اضافه شد

به سبد اختیاری منسوجات  پارچه محاسبه و بافت یفن هیتجز   .125

 صنعتی اضافه شد

به سبد اختیاری منسوجات  های رنگرزیمدیریت رنگ در سالن   .126

 صنعتی اضافه شد

 به سبد اختیاری منسوجات صنعتی اضافه شد 2 مصالح مقاومت   .127

به سبد اختیاری منسوجات  ینساج در دیتبر و هیتهو شیگرما   .128

 صنعتی اضافه شد

 اختیاری منسوجات صنعتی اضافه شد به سبد کارآفرینی   .129

 سبد رنگ و پوشش اضافه شد   .130

در سبد  پلیمرها تعریف درس جدید شناسایی و آنالیز دستگاهی    .131

 تخصصی رنگ و پوشش

تعریف درس جدید فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیا در سبد    .132

 تخصصی رنگ و پوشش

 اشیاآزمایشگاه فیزیک رنگ و مبانی ظاهر تعریف درس جدید    .133

 در سبد تخصصی رنگ و پوشش

های آلی در سبد تخصصی تعریف درس جدید فناوری پوشش   .134

 رنگ و پوشش

تعریف درس جدید مبانی الکتروشیمی در سبد تخصصی رنگ و    .135

 پوشش

های پوشش سطح در سبد تخصصی تعریف درس جدید رزین   .136

 رنگ و پوشش

در سبد های پوشش سطح تعریف درس جدید آزمایشگاه رزین   .137

 تخصصی رنگ و پوشش

های سطح در سبد فیزیک پوششتعریف درس جدید شیمی   .138

 تخصصی رنگ و پوشش

در سبد اختیاری رنگ  شیمی کئوردیناسیونتعریف درس جدید    .139

 و پوشش
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رنگ در سبد اختیاری رنگ و  تعریف درس جدید بازتولید   .140

 پوشش

یاری تعریف درس جدید فناوری جوهرهای چاپ در سبد اخت   .141

 رنگ و پوشش

آلی در سبد اختیاری  های غیردانهتعریف درس جدید رنگ   .142

 رنگ و پوشش

بخشی پلیمرها در سبد اختیاری تعریف درس جدید فناوری رنگ   .143

 رنگ و پوشش

پایه در سبد های پوشش سطح آبتعریف درس جدید رزین   .144

 اختیاری رنگ و پوشش

های سطح در سبد فیزیک پوششتعریف درس جدید آز شیمی   .145

 اختیاری رنگ و پوشش



 10/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 

 

  

 فصل اول

 مشخصات کلی برنامه درسی
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  مقدمهالف( 

ی های گستردهریزی مناسب و تالش مضاعف جهت هماهنگی با پیشرفترشد سریع و روزافزون علوم مختلف در جهان لزوم برنامه

 ترینمهمهای ملی از تهای انسانی و ثروی مطلوب از خالقیتسازد و بدون شک خودباوری و استفادهعلمی و صنعتی را ضروری می

ی مطلوب از ابزار و امکانات ریزی مناسب و استفادهواقع شوند و در حقیقت با برنامه ثمر مثمرتوانند عواملی است که در این راستا می

اجی و نیاز ی کارشناسی مهندسی نسی رشتهتوان در مسیر ترقی و پیشرفت گام نهاد. در این راستا با توجه به ضرورت ارائهموجود می

با اتکا به خداوند متعال و با  ریزیگروه فنی و مهندسی شورای عالی برنامهالتحصیالن این رشته، مبرم صنعت به متخصصان و فارغ

قبلی، اقدام به  یشدهتهیهی های فنی و مهندسی با توجه به برنامهی آموزشهای الزم برای ارتقاء در زمینهامید به فراهم شدن زمینه

ی کارشناسی مهندسی نساجی نمود که با دستیابی به سطح باالی علم و فناوری و با حمایت شایسته از زنگری کلی و اساسی دورهبا

 ی مهم از گروه فنی و مهندسی بود.ها بتوان شاهد شکوفایی استعدادهای درخشان در این رشتهجانب دانشگاه

 

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

های آموزش عالی است و هدف آن آموزش و تربیت نیروی متخصص با سی مهندسی نساجی یکی از مجموعهی کارشنامجموعه

آالت ی تولید انواع نخ، پارچه، پوشاک و منسوجات و مهندسی ماشیندر این رشته در زمینه موردنیازهای علمی و فنی داشتن قابلیت

های شیمیایی و فناوری فرآیندیی بر روی الیاف و منسوجات است که شامل تولیدی و نیز تولید الیاف و کاربرد انواع مواد شیمیا

های مهم این رشته عبارت از فرآیندباشد. برخی از ها میمربوط به کاالی نساجی با توجه به مراحل تولید و نیز تکمیل این فراورده

، انواع ها، پوشاکری ـ پودی، حلقوی، انواع کفپوشهای تاای، نخ پشمی و فاستونی، مصنوعی و پارچهتهیه و تولید انواع نخ پنبه

التحصیل این رشته رود تا فارغباشند. انتظار میتهیه و تولید الیاف مصنوعی، تکمیل، رنگرزی و چاپ میمنسوجات صنعتی و فنی، 

قش مؤثری را در تولید بتواند با داشتن دانش و آگاهی بر مسائل و مشکالت مختلف مهندسی در واحدهای تولیدی مختلف نساجی، ن

 و رفع مشکالت آن بپردازد و به ارتقاء عملکرد واحدهای نساجی و تولید فناوری در این رشته کمک نماید. 

 

  تیپ( ضرورت و اهم

 شود:اهمیت این رشته با توجه به موارد زیر روشن می

 ای و حمایتی برای واحدهای تولیدی نساجی. های توسعهسیاست -

 های بازار جهانی .الت مرغوب و امکان حضور در رقابتی محصوعرضه -

گذاری تعداد شاغلین و میزان سرمایه ازلحاظاهمیت صنعت تولید انواع نخ، پارچه و پوشاک و دیگر منسوجات خانگی و صنعتی  -

 در آن.
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 ( تعداد و نوع واحدهای درسی ت

 توزیع واحدها -(2)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 

 22 می دروس عمو

 27 دروس پایه 

 78  تخصصیاصلی و دروس 

 10  دروس اختیاری

 3 نامهپایان

 140 جمع
 

 آموختگانو شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

 :های علمی و عملی زیر خواهند بوداین رشته پس از گذراندن این دوره دارای قابلیت آموختگاندانش

 ت مهندسیالمشکمسائل و  وتحلیلتجزیهداشتن قابلیت  .1

 عملی برای رفع آن حلراهتشخیص مشکل و ارائه  .2

 هاآندر صنایع نساجی و پوشاک و کاربرد  مورداستفادهداشتن آگاهی بر انواع مواد اولیه  .3

 ی نساجیالتولید کا هایروشآگاهی بر انواع  .4

 محصول تولیدیمختلف در امر کنترل کیفیت  هایروشع و توانایی استفاده از ابزارها و الداشتن اط .5

 شیمی در حل مسائل مهندسی ،فیزیک ،های مختلف ریاضیاتشاخه کارگیریبهآشنایی با نحوه  .6

در نحوه عملکرد و کارایی مواد در عملیات مختلف  هاآنداشتن آگاهی از خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی مواد نساجی و اثر  .7

 بر کیفیت تولید هاآن تأثیرو  فرآینداهی از اصول رفتار مواد و عوامل در هنگام کاربرد. آگ هاآنخط تولید، ظاهر و رفتار 

 در مراحل مختلف خط تولید مورداستفادهمختلف  هایماشینها و داشتن آگاهی از فناوری .8

شتن و تولید یک محصول جدید. تعیین مراحل مختلف تولید با در نظر دا ( مهندسی معکوس)یک نمونه  وتحلیلتجزیهداشتن قابلیت  .9

 عوامل مهم در هر یک از مراحل تولید آن

 .موردنیازت، روند فناوری تولید موجود و پیشرفته، انتخاب سطح اتوماسیون الآداشتن آگاهی از اصول اتوماسیون ماشین .10

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس



 

 عمومیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(3جدول )



 15/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 پایهعنوان و مشخصات کلی دروس  -(4جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز  نیازپیش
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

 - - - 48 نظری - 3 3 (1) عمومی ریاضی  .1

 - 48 نظری - 3 3 (2) عمومیریاضی   .2
 عمومی ریاضی

(1) 
- 

 - - 48 نظری - 3 3 معادالت دیفرانسیل  .3
 عمومیریاضی 

(2) 

 - 48 نظری - 3 3 نویسی کامپیوتربرنامه  .4
 عمومی ریاضی

(1) 
- 

 - 48 نظری - 3 3 آمار و احتماالت مهندسی  .5
 عمومی ریاضی

(1) 
- 

 - - - 48 ظرین - 3 3 (1عمومی ) فیزیک  .6

 - 32 - عملی 1 - 1 (1عمومی ) فیزیک مایشگاهآز  .7
عمومی  فیزیک

(1) 

 - 48 نظری - 3 3 (2) عمومی فیزیک  .8
عمومی  فیزیک

(1) 
- 

 - 32 - عملی 1 - 1 (2) عمومی فیزیک مایشگاهآز  .9
عمومی  فیزیک

(2) 

 - - - 48 نظری - 3 3 شیمی عمومی  .10

 شیمی عمومی - 32 - عملی 1 - 1 شیمی عمومی مایشگاهآز  .11

  



 16/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 اصلیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(5جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز نیازپیش

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

 - - 48 16 عملی -نظری  1 1 2 (1) صنعتی کشینقشه  .1

 - 48 نظری - 3 3 استاتیک  .2
فیزیک 

 (1عمومی )
- 

 - استاتیک - 48 نظری - 3 3 (1)مقاومت مصالح   .3

 - استاتیک - 48 نظری - 3 3 دینامیک عمومی  .4

 - 48 نظری - 3 3 مبانی مهندسی برق  .5
فیزیک 

 (2عمومی )
- 

 - 48 نظری - 3 3 ریاضیات مهندسی  .6
دالت امع

 دیفرانسیل
- 

 - 48 نظری - 3 3 عمومیترمودینامیک   .7

ریاضی 

 (2عمومی )

فیزیک و 

 (1ی )عموم

- 

 - 48 نظری - 3 3 شیمی آلی مهندسی  .8
شیمی 

 عمومی
- 

 - 32 نظری - 2 2 فیزیکشیمی  .9
شیمی آلی 

 مهندسی
- 

 - - 48 - عملی 1 - 1 کارگاه عمومی  .10

 - 48 نظری - 3 3 اصول انتقال جرم و حرارت  .11
ترمودینامیک 

 عمومی
- 

 - 48 نظری - 3 3 مکانیک سیاالت  .12
معادالت 

 دیفرانسیل
- 

 - 48 نظری - 3 3 پلیمر و الیاف علم  .13
شیمی آلی 

 مهندسی
- 

 - 32 - عملی 1 - 1 آزمایشگاه علوم الیاف  .14
علم پلیمر 

 و الیاف

 - 32 نظری - 2 2 فیزیک الیاف  .15

ترمودینامیک 

عمومی، علم 

 پلیمر و الیاف

- 
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 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد
 هم نیاز نیازپیش

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

 - 32 - عملی 1 - 1 آزمایشگاه فیزیک الیاف  .16
فیزیک 

 الیاف

 - 32 نظری - 2 2 تولید الیاف فرآیند  .17
علم پلیمر و 

 الیاف
- 

 - 32 نظری - 2 2 ریسندگی فرآیند  .18
علم پلیمر و 

 الیاف
- 

 - 48 - عملی 1 - 1 کارگاه ریسندگی  .19
 فرآیند

 ریسندگی

 - 32 نظری - 2 2 رنگرزی فرآیند  .20

شیمی آلی 

مهندسی، 

علم پلیمر و 

 الیاف

- 

 - 32 - عملی 1 - 1 رنگرزی فرآیندآزمایشگاه    .21
 فرآیند

 رنگرزی

 - - 240 - عملی -نظری 1 - 1 1کارآموزی   .22
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 فناوری نساجی سبد درسی تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(6جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 نیازپیش
هم 

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

 - 32 نظری - 2 2 مقدمات بافندگی  .1
 فرآیند

 سندگیری
- 

 - 48 - عملی 1 - 1 کارگاه مقدمات بافندگی  .2
مقدمات 

 بافندگی

 - 32 نظری - 2 2 (1بافندگی )  .3

مقدمات 

بافندگی، 

ریاضی 

 (2عمومی )

- 

 - 48 - عملی 1 - 1 (1بافندگی )کارگاه   .4
بافندگی 

(1) 

 - 32 نظری - 2 2 (2بافندگی )  .5
بافندگی 

(1) 
- 

 - 48 - عملی 1 - 1 (2بافندگی )کارگاه   .6
بافندگی 

(2) 

 - 32 نظری - 2 2 (1حلقوی )بافندگی   .7
 فرآیند

 ریسندگی
- 

 - 48 - عملی 1 - 1 (1حلقوی )کارگاه بافندگی   .8

بافندگی 

حلقوی 

(1) 

 - 32 نظری - 2 2 (2حلقوی )بافندگی   .9
بافندگی 

 (1حلقوی )
- 

 - 48 - عملی 1 - 1 (2حلقوی )کارگاه بافندگی   .10

بافندگی 

حلقوی 

(2) 

 - 48 نظری - 3 3 (2ریسندگی )  .11
 فرآیند

 ریسندگی
- 

 - 48 - عملی 1 - 1 (2ریسندگی )کارگاه   .12
ریسندگی 

(2) 
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 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 نیازپیش
هم 

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

 - 32 نظری - 2 2 های نوین ریسندگیسامانه  .13
ریسندگی 

(2) 
- 

 - 32 نظری - 2 2 کنترل کیفیت در نساجی  .14

بافندگی 

، آمار و (2)

احتماالت 

 مهندسی

- 

 - 48 نظری - 3 3 تکنیک بافت و تجزیه پارچه  .15
بافندگی 

(1) 

بافندگی 

(2) 

 - 32 نظری - 2 2 تکمیل فرآیند  .16

بافندگی 

یا  (1)

 فرآیند

 بافندگی

- 

 - 32 نظری - 2 2 مکاترونیک  .17

نویسی برنامه

کامپیوتر، 

مبانی 

مهندسی 

 برق

- 
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 فناوری نساجیمهندسی  سبد درسی اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(7جدول )

 تعداد واحد ن درسعنوا ردیف

 تعداد ساعات نوع واحد

 نیازپیش
هم 

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

 - 32 نظری - 2 2 بافتمنسوجات بی  .1
 فرآیند

 ریسندگی
- 

 - 32 نظری - 2 2 تهویه و تبرید در نساجی  .2
ترمودینامیک 

 عمومی
- 

 - 48 نظری - 3 3 ماشین یاجزا طراحی  .3

 مقاومت

 ،(1) مصالح

 کشینقشه

 (1) صنعتی

- 

 - 32 - عملی 1 - 1 آزمایشگاه کنترل کیفیت  .4

کنترل 

کیفیت 

در 

 نساجی

 - 32 نظری - 2 2 مدیریت تولید  .5

 (1بافندگی )

 فرآیند یا

 بافندگی

- 

 - 32 نظری - 2 2 طرح و محاسبه کارخانه  .6

 (1بافندگی )

 فرآیند یا

 بافندگی

- 

 - (2ریسندگی ) - 32 نظری - 2 2 ریسندگی الیاف بلند  .7

 - 48 - عملی 1 - 1 بافتکارگاه منسوجات بی  .8
منسوجات 

 بافتبی

 - 32 نظری - 2 2 منسوجات پزشکی  .9
 و پلیمر علم

 الیاف
- 

10.  
علوم و فناوری تولید نانو 

 الیاف
 - 32 نظری - 2 2

 و پلیمر علم

 الیاف
- 

 - - - 32 نظری - 2 2 نساجی در نانو فناوری  .11

 - - - 32 نظری - 2 2 زبان تخصصی  .12

 - - - 16 نظری - 1 1 نویسیگزارشروش تحقیق و   .13
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 تعداد واحد ن درسعنوا ردیف

 تعداد ساعات نوع واحد

 نیازپیش
هم 

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

14.  
های مدیریت رنگ در سالن

 رنگرزی
 - 32 نظری - 2 2

 فرآیند

 رنگرزی
- 

 - - - 48 نظری - 3 3 کار و زمان یابیارز  .15

 - - - 32 نظری - 2 2 کارآفرینی  .16

 - 1کارآموزی  160 - عملی 1 - 1 2کارآموزی   .17

 - 32 نظری - 2 2 محاسبات عددی  .18

مبانی 

 نویسیبرنامه

کامپیوتر و 

معادالت 

 دیفرانسیل

- 
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 الیافمهندسی  سبد درسی تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(8جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

بافندگی فرآیند  .1  - 32 نظری - 2 2 

ریاضی عمومی 

 فرآیندو  (2)

 ریسندگی

- 

بافندگی فرآیندکارگاه   .2  - 48 - عملی 1 - 1 
 فرآیند

 بافندگی

 - 32 نظری - 2 2 بافندگی حلقوی فرآیند  .3
 فرآیند

 ریسندگی
- 

 - 48 - عملی 1 - 1 کارگاه بافندگی حلقوی  .4

 فرآیند

بافندگی 

 حلقوی

تکمیل فرآیند  .5  - 32 نظری - 2 2 

یا  (1گی )بافند

 فرآیند

 بافندگی

- 

 - شیمی عمومی - 48 نظری - 3 3 شیمی تجزیه  .6

 - 32 - عملی 1 - 1 آزمایشگاه شیمی تجزیه  .7
شیمی 

 تجزیه

 - 48 نظری - 3 3 اصول مهندسی شیمی  .8
ترمودینامیک 

 عمومی
- 

 - 48 نظری - 3 3 شیمی پلیمر  .9
شیمی آلی 

 مهندسی
- 

 - 32 - عملی 1 - 1 آزمایشگاه شیمی پلیمر  .10
شیمی 

 پلیمر

11.  
های محلول فیزیکشیمی

 پلیمری
 - کیزیفیمیش - 32 نظری - 2 2

 - 32 نظری - 2 2 اصول رئولوژی پلیمرها  .12

 مکانیک

 شیمی سیاالت،

 پلیمر

- 

 - 48 نظری - 3 3 فناوری تولید الیاف نساجی  .13
 تولید فرآیند

 الیاف
- 



 23/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

های تکسچرهفناوری تولید نخ  .14  - 32 نظری - 2 2 
 تولید اوریفن

نساجی الیاف  
- 

 - فیزیک الیاف - 32 نظری - 2 2 ساختمان فیزیکی الیاف  .15

  



 24/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 الیافمهندسی  سبد درسی اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(9جدول )

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

بافتبی منسوجات  .1 ریسندگی فرآیند - 32 نظری - 2 2   - 

 - 32 نظری - 2 2 شیمی الیاف  .2
علم پلیمر و 

 الیاف
- 

 - 32 - عملی 1 - 1 آزمایشگاه شیمی الیاف  .3
شیمی 

 الیاف

4.  
 هایآلودگی و پساب

 صنعتی
 -  تجزیه شیمی - 32 نظری - 2 2

5.  
-مدیریت رنگ در سالن

 های رنگرزی
 - گرزیرن فرآیند - 32 نظری - 2 2

 - 32 نظری - 2 2 مدیریت تولید  .6
 یا (1بافندگی )

 بافندگی فرآیند
- 

 - 32 نظری - 2 2 طرح و محاسبه کارخانه  .7
 یا (1بافندگی )

 بافندگی فرآیند
- 

 - 32 نظری - 2 2 منسوجات پزشکی  .8
علم پلیمر و 

 الیاف
- 

9.  
فناوری تولید نانو  و علوم

 الیاف
 - 32 نظری - 2 2

علم پلیمر و 

یافال  
- 

10.  
تجزیه فنی بافت و محاسبه 

 پارچه
بافندگی فرآیند - 32 نظری - 2 2  - 

 - 32 نظری - 2 2 بازیافت ضایعات لیفی  .11
علم پلیمر و 

 الیاف
- 

12.  
گرمایش تهویه و تبرید در 

 نساجی
 - 32 نظری - 2 2

ترمودینامیک 

 عمومی
- 

نساجی در نانو فناوری  .13  - - - 32 نظری - 2 2 

 - - - 32 نظری - 2 2 زبان تخصصی  .14



 25/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

15.  
روش تحقیق و 

نویسیگزارش  
 - - - 32 نظری - 2 2

 - - - 32 نظری - 2 2 کارآفرینی  .16

عددی محاسبات  .17  - 32 نظری - 2 2 

 مبانی

 نویسیبرنامه

 و کامپیوتر

 معادالت

 دیفرانسیل

- 

 

  



 26/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 نساجی شیمیمهندسی  سبد درسی تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(10جدول )

 ان درسعنو ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

بافندگی فرآیند  .1  - 32 نظری - 2 2 

ریاضی عمومی 

 فرآیندو  (2)

 ریسندگی

- 

بافندگی فرآیندکارگاه   .2  - 48 - عملی 1 - 1 
 فرآیند

 بافندگی

 - 32 نظری - 2 2 بافندگی حلقوی فرآیند  .3
 فرآیند

 ریسندگی
- 

 - 48 - عملی 1 - 1 کارگاه بافندگی حلقوی  .4

 فرآیند

بافندگی 

 حلقوی

 48 نظری - 3 3 شیمی تجزیه   .5
 آلی شیمی -

 مهندسی
- 

 48 نظری - 3 3 اصول مهندسی شیمی   .6
ترمودینامیک  -

 عمومی
- 

 48 نظری - 3 3 شیمی پلیمر  .7
 آلی شیمی -

 مهندسی
- 

 32 نظری - 2 2 علم رنگ  .8
 فرآیند -

 رنگرزی
- 

 32 نظری - 2 2 اصول رنگرزی  .9
 فرآیند -

 رنگرزی
- 

اصول رنگرزیآزمایشگاه   .10  - 32 - عملی 1 - 1 
 فرآیند

 رنگرزی

1تکمیل نساجی )  .11  - تجزیه شیمی - 32 نظری - 2 2 (

2تکمیل نساجی )  .12  32 نظری - 2 2 (
تکمیل نساجی  -

(1) 
- 

 - 32 - عملی 1 - 1 آزمایشگاه تکمیل نساجی  .13
تکمیل 

1نساجی ) ) 



 27/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 ان درسعنو ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

 32 نظری - 2 2 اصول شیمی رنگ  .14
 آلی، شیمی -

رنگرزی اصول  
- 

 32 نظری - 2 2 چاپ  .15
 فرآیند -

 رنگرزی
- 

 چاپ - 48 - عملی 1 - 1 کارگاه چاپ  .16

  



 28/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 نساجی شیمیمهندسی  سبد درسی اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(11جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات دنوع واح

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

بافتمنسوجات بی  .1 ریسندگی فرآیند - 32 نظری - 2 2   - 

 - 32 نظری - 2 2 شیمی الیاف  .2
علم پلیمر و 

 الیاف
- 

 - 32 - عملی 1 - 1 آزمایشگاه شیمی الیاف  .3
شیمی 

 الیاف

4.  
 هایآلودگی و پساب

 صنعتی
ینظر - 2 2  -  تجزیه شیمی - 32 

5.  
-مدیریت رنگ در سالن

 های رنگرزی
 - رنگرزی فرآیند - 32 نظری - 2 2

 - 32 نظری - 2 2 مدیریت تولید  .6
 یا (1بافندگی )

 بافندگی فرآیند
- 

 - 32 نظری - 2 2 طرح و محاسبه کارخانه  .7
 یا (1بافندگی )

 بافندگی فرآیند
- 

 - 32 نظری - 2 2 منسوجات پزشکی  .8
لیمر و علم پ

 الیاف
- 

9.  
فناوری تولید نانو  و علوم

 الیاف
 - 32 نظری - 2 2

علم پلیمر و 

 الیاف
- 

10.  
تجزیه فنی بافت و محاسبه 

 پارچه
بافندگی فرآیند - 32 نظری - 2 2  - 

 - 32 نظری - 2 2 بازیافت ضایعات لیفی  .11
علم پلیمر و 

 الیاف
- 

12.  
گرمایش تهویه و تبرید در 

 نساجی
 - 32 نظری - 2 2

رمودینامیک ت

 عمومی
- 

نساجی در نانو فناوری  .13  - - - 32 نظری - 2 2 

 - - - 32 نظری - 2 2 زبان تخصصی  .14



 29/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات دنوع واح

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

15.  
روش تحقیق و 

نویسیگزارش  
 - - - 16 نظری - 1 1

 - - - 32 نظری - 2 2 کارآفرینی  .16

عددی محاسبات  .17  - 32 نظری - 2 2 

 مبانی

 نویسیبرنامه

 و کامپیوتر

 معادالت

 دیفرانسیل

- 

 

  



 30/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 پوشاکمهندسی  سبد درسی تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(21جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

بافندگی فرآیند  .1  - 32 نظری - 2 2 

ریاضی عمومی 

 فرآیندو  (2)

 ریسندگی

- 

گیبافند فرآیندکارگاه   .2  - 48 - عملی 1 - 1 
 فرآیند

 بافندگی

 - 32 نظری - 2 2 بافندگی حلقوی فرآیند  .3
 فرآیند

 ریسندگی
- 

 - 48 - عملی 1 - 1 کارگاه بافندگی حلقوی  .4

 فرآیند

بافندگی 

 حلقوی

تکمیل فرآیند  .5  - 32 نظری 2 2 2 

 یا (1بافندگی )

 فرآیند

 بافندگی

- 

 48 - عملی 1 - 1 مبانی طراحی پوشاک  .6
 یندفرآ

 ریسندگی
- 

 - 32 نظری - 2 2 ساختمان پوشاک  .7
مبانی طراحی 

 پوشاک
- 

پوشاک ایطراحی رایانه  .8  - 48 - عملی 1 - 1 
مبانی 

طراحی 

 پوشاک

1فناوری تولید پوشاک   .9  - 48 نظری - 3 3 
مبانی طراحی 

 پوشاک
- 

 - 48 - عملی 1 - 1 کارگاه فناوری تولید پوشاک 1  .10

فناوری 

تولید 

 پوشاک 1

2فناوری تولید پوشاک   .11  - 48 نظری - 3 3 

ساختمان 

، پوشاک

فناوری تولید 

1پوشاک   

- 



 31/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

2فناوری تولید پوشاک کارگاه   .12  - 48 - عملی 1 - 1 
فناوری 

تولید 

 2پوشاک 

13.  
 یمواد نساج یکیواص مکانخ

پوشاک در  
 - 32 نظری - 2 2

، فیزیک الیاف

مقاومت 

(1)مصالح   

- 

ی پوشاکراحت  .14  - 32 نظری - 2 2 
علم پلیمر و 

 الیاف
- 

 - 32 نظری - 2 2 فیزیک و روانشناسی رنگ  .15

 فرآیند

رنگرزی، 

معادالت 

 دیفرانسیل

- 

16.  
آزمایشگاه تکمیل کاالی 

 نساجی
تکمیل فرآیند 32 - عملی 1 - 1  - 

 - - - 48 نظری - 3 3 ارزیابی کار و زمان  .17

  



 32/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 پوشاکدسی مهن سبد درسی اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(31جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

بافتمنسوجات بی  .1 ریسندگی فرآیند - 32 نظری - 2 2   - 

2.  
واص مواد خ مایشگاهآز

پوشاک در ینساج  
 - 32 - عملی 1 - 1

 خواص

 مکانیکی

 مواد

 در نساجی

 پوشاک

3.  
گذاری مد یات ارزشعمل

 و پوشاک
 - 32 نظری - 2 2

ساختمان 

 پوشاک
- 

 - 32 نظری - 2 2 مکاترونیک  .4

مبانی مهندسی 

نویسی برنامه، برق

 کامپیوتر

- 

5.  
-مدیریت رنگ در سالن

 های رنگرزی
رنگرزی فرآیند - 32 نظری - 2 2  - 

 - 32 نظری - 2 2 مدیریت تولید  .6
یا  (1بافندگی )

بافندگی فرآیند  
- 

 - 32 نظری - 2 2 طرح و محاسبه کارخانه  .7
 یا (1بافندگی )

بافندگی فرآیند  
- 

 - 32 نظری - 2 2 منسوجات پزشکی  .8
علم پلیمر و 

 الیاف
- 

9.  
فناوری تولید نانو  و علوم

 الیاف
 - 32 نظری - 2 2

علم پلیمر و 

 الیاف
- 

10.  
تجزیه فنی بافت و 

 محاسبه پارچه
بافندگی فرآیند - 32 نظری - 2 2  - 

رنگرزی فرآیند - 32 نظری - 2 2 چاپ  .11  - 

 چاپ - 48 - عملی 1 - 1 کارگاه چاپ  .12

13.  
گرمایش تهویه و تبرید 

 در نساجی
 - 32 نظری - 2 2

ترمودینامیک 

 عمومی
- 



 33/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

نساجی در نانو فناوری  .14  - - - 32 نظری - 2 2 

 - - - 32 نظری - 2 2 زبان تخصصی  .15

16.  
روش تحقیق و 

نویسیگزارش  
 - - - 16 نظری - 1 1

 - - - 32 نظری - 2 2 کارآفرینی  .17

عددی محاسبات  .18  - 32 نظری - 2 2 

 مبانی

 نویسیبرنامه

 و کامپیوتر

 معادالت

 دیفرانسیل

- 

 

  



 34/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 منسوجات صنعتیمهندسی  سبد درسی تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(41جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 ازهم نی نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

بافندگی فرآیند  .1  - 32 نظری - 2 2 

ریاضی 

و  (2عمومی )

 فرآیند

 ریسندگی

- 

بافندگی فرآیندکارگاه   .2  - 48 - عملی 1 - 1 
 فرآیند

 بافندگی

 - 32 نظری - 2 2 بافندگی حلقوی فرآیند  .3
 فرآیند

 ریسندگی
- 

 - 48 - عملی 1 - 1 کارگاه بافندگی حلقوی  .4

 فرآیند

بافندگی 

 حلقوی

تکمیل فرآیند  .5  - 32 نظری - 2 2 

 یا (1بافندگی )

 فرآیند

 بافندگی

- 

 - 32 نظری - 2 2 فناوری تولید الیاف فنی  .6
 دیتول فرآیند

افیال  
- 

(1منسوجات فنی )  .7  - 48 نظری - 3 3 
 دیتول یفناور

یفن افیال  
- 

یفن منسوجات یمیش  .8  - 32 نظری - 2 2 
منسوجات 

(1نی )ف  
- 

 - 32 نظری - 2 2 رنگبخشی منسوجات فنی  .9

 فرآیند

  ،یرنگرز

 یمیش

 منسوجات

یفن  

- 

یفن پوشاک  .10  - 32 نظری - 2 2 
فرآیند 

 بافندگی
- 

هاخواص رزین  .11  - 32 نظری - 2 2 
 دیتول یفناور

، یفن افیال
- 



 35/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 ازهم نی نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

شیمی آلی 

 مهندسی

الیافی مرکب مواد کیمکان  .12  - 32 نظری - 2 2 

 دیتول یفناور

، یفن افیال

مقاومت 

(1مصالح )  

- 

13.  
 یکیمکان و یکیزیف خواص

یفن منسوجات  
 - 32 نظری - 2 2

منسوجات 

، (1فنی )

مقاومت 

 (1مصالح )

- 

یافیال یلترهایف  .14  - 32 نظری - 2 2 
منسوجات 

بافتبی  
- 

یفن منسوجات لیتکم  .15  - 32 نظری - 2 2 

 ل،یتکم فرآیند

 یمیش

 منسوجات

یفن  

- 

بمرک مواد کارگاه  .16  - 48 - عملی 1 - 1 
 کیمکان

مرکب مواد  

  



 36/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 منسوجات صنعتیمهندسی  سبد درسی اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(51جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 نیازپیش
هم 

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

بافتمنسوجات بی  .1 ریسندگی فرآیند - 32 نظری - 2 2   - 

2.  
منسوجات فنی  یمیش

(2)  
 - 32 نظری - 2 2

شیمی منسوجات 

 فنی
- 

(2منسوجات فنی )  .3 (1منسوجات فنی ) - 32 نظری - 2 2   - 

دیتول تیریمد  .4  - 32 نظری - 2 2 
یا  (1بافندگی )

بافندگی فرآیند  
- 

کارخانه محاسبه و طرح  .5  - 32 نظری - 2 2 
 یا (1بافندگی )

بافندگی فرآیند  
- 

یپزشک منسوجات  .6  - علم پلیمر و الیاف - 32 نظری - 2 2 

7.  
 نانو تولید یفناور و علوم

 الیاف
 - علم پلیمر و الیاف - 32 نظری - 2 2

8.  
 و بافت یفن هیتجز

پارچه محاسبه  
بافندگی فرآیند - 32 نظری - 2 2  - 

9.  
مدیریت رنگ در 

های رنگرزیسالن  
یرنگرز فرآیند - 32 نظری - 2 2  - 

(2) مصالح مقاومت  .10 (1) مصالح مقاومت - 32 نظری - 3 3   - 

11.  
 دیتبر و هیتهو شیگرما

ینساج در  
عمومی کینامیترمود - 32 نظری - 2 2  - 

نساجی در نانو فناوری  .12  - - - 32 نظری - 2 2 

 - - - 32 نظری - 2 2 زبان تخصصی  .13

14.  
روش تحقیق و 

نویسیگزارش  
 - - - 16 نظری - 1 1

رینظ - 2 2 کارآفرینی  .15  32 - - - 

عددی محاسبات  .16  - 32 نظری - - 2 

 نویسیبرنامه مبانی

 معادالت و کامپیوتر

 دیفرانسیل

- 



 37/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 رنگ و پوششمهندسی  سبد درسی تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(61جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

بافندگی فرآیند  .1  - 32 نظری - 2 2 

ریاضی 

و  (2عمومی )

 فرآیند

 ریسندگی

- 

بافندگی فرآیندکارگاه   .2  - 48 - عملی 1 - 1 
 فرآیند

 بافندگی

 - 32 نظری - 2 2 بافندگی حلقوی فرآیند  .3
 فرآیند

 ریسندگی
- 

 - 48 - عملی 1 - 1 کارگاه بافندگی حلقوی  .4

 فرآیند

بافندگی 

 حلقوی

(1)یل نساجی تکم  .5  - تجزیه شیمی - 32 نظری - 2 2 

6.  
 شناسایی و آنالیز دستگاهی

 پلیمرها
 - 32 نظری - 2 2

شیمی آلی 

 مهندسی
- 

 - 48 نظری - 3 3 شیمی پلیمر  .7
 آلی شیمی

 مهندسی
- 

 - 32 نظری - 2 2 فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیا  .8
فرآیند 

 رنگرزی
- 

9.  
آزمایشگاه فیزیک رنگ و مبانی 

شیاظاهر ا  
 - 32 - عملی 1 - 1

فیزیک 

رنگ و 

مبانی ظاهر 

 اشیا

های آلیفناوری پوشش  .10  - 32 نظری - 2 2 
 آلی شیمی

 مهندسی
- 

 - شیمی عمومی - 32 نظری - 2 2 مبانی الکتروشیمی  .11

 - 32 نظری - 2 2 اصول شیمی رنگ  .12

 آلی، شیمی

 اصول

 رنگرزی

- 
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 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

های پوشش سطحرزین  .13  - شیمی پلیمر - 32 نظری - 2 2 

14.  
های پوشش آزمایشگاه رزین

 سطح
 - 32 - عملی 1 - 1

های رزین

پوشش 

 سطح

 - 48 نظری - 3 3 اصول مهندسی شیمی   .15
ترمودینامیک 

 عمومی
- 

16.  
های فیزیک پوشششیمی

 سطح
 - 32 نظری - 2 2

های رزین

 پوشش سطح
- 
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 وششرنگ و پمهندسی  سبد درسی اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(71جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز نیازپیش
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

بافتمنسوجات بی  .1  - 32 نظری - 2 2 
 فرآیند

 ریسندگی
- 

 - شیمی عمومی - 32 نظری - 2 2 شیمی کئوردیناسیون  .2

رنگ بازتولید  .3  - 32 نظری - 2 2 
فیزیک رنگ و 

اهر اشیامبانی ظ  
- 

 - 32 نظری - 2 2 فناوری جوهرهای چاپ  .4

فیزیک شیمی

های پوشش

 سطح

- 

رنگرزی فرآیند - 32 نظری - 2 2 اصول رنگرزی  .5  - 

آلی های غیردانهرنگ  .6  - 32 نظری - 2 2 

 فیزیکشیمی

 هایپوشش

 سطح

- 

7.  
های و آلودگی پساب

 صنعتی
تجزیه شیمی - 32 نظری - 2 2  - 

8.  
-سالنمدیریت رنگ در 

 های رنگرزی
رنگرزی فرآیند - 32 نظری - 2 2  - 

9.  
بخشی فناوری رنگ

 پلیمرها
رنگرزی فرآیند - 32 نظری - 2 2  - 

10.  
های پوشش سطح رزین

پایهآب  
 - 32 نظری - 2 2

های رزین

 پوشش سطح
- 

11.  
فیزیک شیمیمایشگاه آز

های سطحپوشش  
 - 32 - عملی 1 - 1

فیزیک شیمی

های پوشش

 سطح

ئولوژی پلیمرهااصول ر  .12  - 32 نظری - 2 2 

ریاضی عمومی 

 مکانیک و (2)

 سیاالت

- 

دیتول تیریمد  .13  - 32 نظری - 2 2 
یا  (1بافندگی )

بافندگی فرآیند  
- 



 40/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 

 

  

کارخانه محاسبه و طرح  .14  - 32 نظری - 2 2 
 یا (1بافندگی )

بافندگی فرآیند  
- 

15.  
تجزیه فنی بافت و 

 محاسبه پارچه
فندگیبا فرآیند - 32 نظری - 2 2  - 

16.  
 دیتبر و هیتهو شیگرما

ینساج در  
 - 32 نظری - 2 2

 کینامیترمود

 عمومی
- 

 شیمی پلیمر - 32 - عملی 1 - 1 آزمایشگاه شیمی پلیمر  .17

نساجی در نانو فناوری  .18  - - - 32 نظری - 2 2 

 - - - 32 نظری - 2 2 زبان تخصصی  .19

20.  
روش تحقیق و 

نویسیگزارش  
 - - - 16 نظری - 1 1

فرینیکارآ  .21  - - - 32 نظری - 2 2 

عددی محاسبات  .22  - 32 نظری - 2 2 

 مبانی

 نویسیبرنامه

 و کامپیوتر

 معادالت

 دیفرانسیل

- 
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 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 دروس پایه
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 هدف کلی:الف( 

  شودگیری میگیری و انتگرالمانند مشتق مربوطهآشنا شدن دانشجویان با ریاضیات پایه که شامل روابط تک متغیره، فنون 

  اهداف ویژه:ب( 

 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مختصات دکارتی و مختصات قطبی. -1

 اعداد مختلط، جمع و ضرب و ریشه و نمایش هندسی اعداد مختلط، نمایش قطبی اعداد مختلط. -2

 جبر توابع. -3

 میانگین.ی قضیه ی رل،قضیه، هاآنگیری، تابع معکوس و مشتق آن، مشتق توابع مثلثاتی و توابع معکوس دستورهای مشتق -4

 های معادالت.ها و شتاب در مختصات قطبی، کاربرد مشتق در تقریب ریشهکاربردهای هندسی و فیزیکی مشتق، منحنی -5

 تقریبی برآورد انتگرال. هایروشی پیوسته، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تابع اولیه، تعریف انتگرال توابع پیوسته و قطعه -6

 ی مساحت و حجم و طول منحنی و گشتاور و مرکز ثقل و کار و ... )در مختصات دکارتی و قطبی(.گرال در محاسبهکاربرد انت -7

 های هذلولی.، تابعهاآنلگاریتم و تابع نمایی و مشتق  -8

 ی به کسرها.و تجزیه جزءجزءبهگیری مانند تغییر متغیر و انتگرال هایروش -9

 مانده بسط تیلور.ی تیلور با باقیدنباله و سری عددی و قضایای مربوطه، سری توان و قضیه برخی تعویض متغیرهای خاص -10
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیاز، تجهیزات و امکانات ج( ملزومات

 یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. J. JJJJJJJ, “JJJJJJJJJ”, JJJJJJJJ, 1985. 

  

 (1)ریاضی عمومی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Calculus  (I) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:
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 هدف کلی:الف( 

گیری یره و انتگرالبه مباحث مختلف دیگری که شامل معادالت پارامتری، توابع چند متغ (2ریاضی عمومی )در ادامه یادگیری ریاضیات پایه در 

 شود.دوگانه و.... است پرداخته می

  اهداف ویژه:ب( 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 معادالت پارامتری. -1

 مختصات فضایی. -2

 بردار در فضا و انواع ضرب بردارها. -3

، تبدیل R2 ،R3خطی پایه در ، دستگاه معادالت خطی سه مجهولی، معکوس ماتریس، حل دستگاه معادالت، استقالل 3×3های ماتریس -4

 ، مقدار و بردار ویژه.3×3خطی، دترمینان 

 ی درجه دو.معادالت خط، صفحه و رویه -5

 تابع برداری و مشتق آن، سرعت و شتاب، خمیدگی و بردارهای قائم بر منحنی. -6

 ای برای مشتق جزئی، دیفرانسیل کامل.هی زنجیری مماس و خط قائم گرادیان، قاعدهتابع چند متغیره، مشتق کلی و جزئی، صفحه -7

ای گیری )بدون اثبات دقیق( مختصات استوانهدر مسائل هندسی و فیزیکی، تغییر متغیر در انتگرال هاآنگانه و کاربرد های دوگانه و سهانتگرال -8

 و کروی.

 نسیل قضایای گرین، دیورژانس و استوکس.ای دیورژانس، الپالسین، پتاالخط، انتگرال رویهمیدان برداری انتگرال منحنی -9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 یا ویدیو پروژکتور ردوایت بو

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. J. JJJJJJJ, “JJJJJJJJ JJ”, JJJJJJJJ, 1985. 

  

 (2)ریاضی عمومی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Calculus  (II) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1)می ریاضی عمو نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:
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 هدف کلی:الف( 

مختلف برای حل  هایروش. هدف از این درس آشنا شدن دانشجویان با باشندمیو توجیه  حلقابلوسیله معادالت دیفرانسیل مهندسی به مسائلبسیاری از 

 فرانسیل در سطح کارشناسی است.معادالت دی

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 .هاآنطبیعت معادالت دیفرانسیل و حل  -1

 ها و مسیرهای قائم.ی منحنیخانواده -2

 ی جداشدنی.معادله -3

 ی همگن.ی دیفرانسیل خطی مرتبه اول، معادلهمعادله -4

 گن با ضرایب ثابت، روش ضرایب نامعین، روش تغییر پارامترها.ی همی خطی مرتبه دوم، معادلهمعادله -5

 کاربرد معادالت مرتبه دوم در فیزیک و مکانیک. -6

 ها، توابع بسل و گاما.ی دیفرانسیل با سریحل معادله -7

 ای لژاندر.چندجمله -8

 ای بر دستگاه معادالت دیفرانسیل.مقدمه -9

 معادالت دیفرانسیل.تبدیل الپالس و کاربرد آن در حل  -10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 ریا ویدیو پروژکتو وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .1386 ،، مؤسسه فناوران امروز،"معادالت دیفرانسیل معمولی"رمضانی، بنی فاطمی، عسگری، لکستانی،  .1

 .1391، آزاده، "معادالت دیفرانسیل"مسعود نیکوکار،  .2

 .1364ر ابوالقاسم میامئی، مرکز نشر دانشگاهی، اکبر بابایی و دکت، تألیف: جرج ف. سیمونز، ترجمه دکتر علیهاآنمعادالت دیفرانسیل و کاربرد  .3

 زاده، انتشارات علمی و فنی.اکبر عالممعادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسایل مقدار مرزی، تألیف: ویلیام ای ـ بویس ـ ریچارد سی. دیپریما، ترجمه دکتر علی .4

  

 معادالت دیفرانسیل نوان درس به فارسی:ع

 نوع درس و واحد Differential Equations عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  (2ریاضی عمومی ) نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:
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 هدف کلی:الف( 

 مهندسی است. مسائلنویسی متداول برای حل سی و آموزش یک زبان برنامهنویهای برنامهنویسی، شیوهآشنایی با اصول برنامه

  اهداف ویژه:ب( 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

ی افزار، برنامهافزار و نرمها، اعداد دودویی، پردازش اطالعات، سختنویسی: کامپیوتر و انواع آن، اعداد و نشانه. اصول برنامه1

 ای.های کتابخانهمترجم، فایل

 نویسی.های برنامهبندی زبانی برنامه، الگوریتم، فلوچارت، تکامل و طبقهنویسی: مراحل ایجاد و توسعههای برنامه. شیوه2

وندها، دستورات، شناسه، انواع اطالعات و ، پاسکال و ...( و آشنایی با عمل++Cهای معتبر )فرترن، نویسی به یکی از زبان. برنامه3

سازی، مقادیر ثابت و متغیر، عبارات محاسباتی، توابع ریاضی، عبارات ورودی و خروجی، احکام های ذخیرهالس، کهاآنی اندازه

 ی کامپیوتری.ها، چند برنامههای مشترک و عمومی و کمکی، زیربرنامهدار، حافظهگمارش شرطی، اعالئی، تکراری، متغیرهای اندیس

 

 محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .گرددمی تعیین استاد توسط موردنظر نویسیبرنامه زبان به توجه با .1

  

 کامپیوتر نویسیبرنامه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Computer Programming عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1)ریاضی عمومی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:
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 هدف کلی:الف( 

 عمومی است. مسائلبرای حل  هاآنبرای مهندسی و استفاده از  موردنیازآشنایی با مبانی و اصول مقدماتی در مبحث آمار و احتماالت 

  اهداف ویژه:ب( 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 همراه با میانگین، نما، میانه و واریانس. هاآنها و نمایش جدولی ها، نمونهوعهای به تئوری مجماشاره -1

 تبدیل و ترکیب احتماالت و قضایای مربوطه. -2

 متغیرهای تصادفی. -3

 ، فوق هندسی، توزیع نرمال، توزیع چند متغیر تصادفی.پوآسنای های دوجملهها، توزیعواسطه و میانگین و واریانس توزیع -4

 گیری تصادفی و اعداد تصادفی.نمونه -5

 ی کوچک.گیری از جامعهنمونه -6

 برآورد پارامترهای آماری. -7

، غیر پارامتری هایروشی واریانس، رگرسیون، همبستگی، آزمون    گیری، تجزیه، آزمون فرضی تصمیم2فواصل اطمینان، آزمون  -8

 ها.برازش خط بر داده

 

 گیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یاد

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. R. E. Walpole,  R. H. Mayers, “Probabillty  and  Statistics  for  Eng  Math”, Pearson Education, 2007. 

  

 آمار و احتماالت مهندسی نوان درس به فارسی:

 Probability and Statistics For عنوان درس به انگلیسی:
Engineers 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  (1)ریاضی عمومی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ری اختیا

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 



 48/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 هدف کلی:الف( 

 .ترمودینامیکآشنایی با مفاهیم اساسی فیزیک عمومی مربوط به دینامیک جسم، کار و انرژی و 

  اهداف ویژه:ب( 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مربوطه.تعادل، شروط تعادل تحت اثر نیروها و گشتاورها، قوانین  -1

 حرکت در یک بعد و دو بعد، سرعت و شتاب، انواع حرکت، حرکت زمین. -2

کار و انرژی: مقدمه، کار، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل االستیک، بردهای ابقایی و هدرشونده، کار داخلی، انرژی پتانسیل داخلی،  -3

 توان و سرعت.

 ضربه، قانون بقاء، تشعشع و قوانین مربوط. -4

 گیری دما.، گرما و قانون اول ترمودینامیک، قانون صفرم ترمودینامیک، اندازهدما -5

 ی مولی.ی آزادی و گرمای ویژهی جنبشی گازها: گازهای کامل، انرژی جنبشی انتقالی، پویش آزاد میانگین، درجهنظریه -6

 نون دوم ترمودینامیک.، قاآنتروپیسویه، تغییر در یک فرآیندو قانون دوم ترمودینامیک:  آنتروپی -7

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 کتوریا ویدیو پروژ وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. D. Halliday  & R. Resnick, “Fundamentals of Physics”, 1986, Wiley. 

  

 (1)فیزیک عمومی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Physics (I) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 



 49/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 هدف کلی:الف( 

 . (1فیزیک عمومی ) اساسی مفاهیم بیشتر درک برای هایآزمایش عملی انجام

  اهداف ویژه:ب( 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 وهای واقع در صفحه.بررسی شرط تعادل برای نیر -1

 گیری جرم حجمی جامدات و مایعات.اندازه -2

 بررسی قوانین حرکت نوسانی در آونگ ساده. -3

 ی جامدات.گیری ظرفیت گرمای ویژهگیری ارزش آبی کالریمتر و اندازهاندازه -4

 تعیین گرمای نهان تبخیر آب. -5

 گیری گرمای نهان ذوب یخ.اندازه -6

 بساط حجمی جامدات.تعیین ضریب ان -7

 تعیین ضریب انبساط طولی جامدات.  -8

 ها و ساخت ترموکوپل.بررسی دماسنج -9

 تعیین ضریب هدایت حرارت جامدات. -10

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 70   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 30     نیمسالون پایان آزم

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 تجهیزات آزمایشگاهی مربوط

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 شود.توسط استاد درس مشخص می -1

  

 (1)آزمایشگاه فیزیک عمومی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Physics Laboratory (I) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  (1)یک عمومی فیز نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 



 50/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 هدف کلی:الف( 

 آشنایی با مفاهیم اساسی فیزیک عمومی شامل مفاهیم مربوط به الکتریک و مغناطیس.

  اهداف ویژه:ب( 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بار و ماده. -1

 میدان الکتریکی، قانون قوس، پتانسیل الکتریکی. -2

 ها.الکتریکها و دیخازن -3

 ی الکتریکی و مدارها.جریان و مقاومت، نیروی محرکه -4

 میدان مغناطیسی، قانون آمپر، قانون القای فاراده. -5

 .یسیمغناطالکتروخواص مغناطیسی ماده، نوسانات  -6

 های متناوب، معادالت ماکسول.جریان -7

 امواج الکترومغناطیسی. -8

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازکانات ج( ملزومات، تجهیزات و ام

 یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. D. Halliday  & R. Resnick, “Fundamentals of Physics”, 1986, Wiley. 

  

 (2)فیزیک عمومی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Physics (II) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1)فیزیک عمومی  نیاز:پیش دروس

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 



 51/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 هدف کلی:الف( 

 . (2فیزیک عمومی ) اساسی مفاهیم بیشتر درک برای هاآزمایش عملی انجام

  اهداف ویژه:ب( 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 شناسایی اسلیوسکوپ. -1

 متر.متر و واتشناسایی گالوانومتر و طرز تبدیل آن به آمپرمتر، ولت -2

 قطبی، دیود و ترانزیستور.های دوقطبی و سهی المپرسم منحنی مشخصه -3

 .هاآنها و تحقیق قوانین گیری ظرفیت خازناندازه -4

 (.RL-RCهری سلف اندوکسیون )گیری مقاومت ظااندازه -5

 گیری مقاومت پل تار، پل وتسون، پل کلوین.اندازه -6

 رسم منحنی هیسترزیس. -7

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 70   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 رصدد 30     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 تجهیزات آزمایشگاهی مربوط

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 شود.توسط استاد درس مشخص می -1

  

 (2)آزمایشگاه فیزیک عمومی  عنوان درس به فارسی:

 دنوع درس و واح Physics Laboratory (II) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  (2)فیزیک عمومی  نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 



 52/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 هدف کلی:الف( 

 .عمومی شیمی ایپایه و اساسی مفاهیم با آشنایی

  اهداف ویژه:ب( 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 گرم، عدد آواگادرو، تعریف مول و محاسبات شیمیایی.قوانین ترکیب شیمیایی، وزن اتمی و اتمی اتمی دالتون، ی علم شیمی، نظریهمقدمه -1

تابش الکترومغناطیسی،  ،درفوردرا یهزیمیلیکان(، ساختمان اتم، تج یزیهتامسون، تج یزیهساختمان اتم: مقدمه، ماهیت الکتریکی ماده )تج -2

موج، ، اثر فتوالکتریک اتم بوهر، طیف اشعه و عدد اتمی(، مکانیک کوانتومی )دوگانگی ذره و ی کالسیک تابشی کوانتوم )نظریهمبدأ نظریه

های با بیش از یک (، اتمn ،l ،m ،sی شرودینگر، ذره در جعبه(، اتم هیدروژن )اعداد کوانتومی عدم قطعیت، معادله طیف خطی گیتار، اصل

ها، ی ایزوتوپی اتم و مطالعهخواهی، بررسی هستهناوبی، شعاع اتم، انرژی یونی، الکترونالکترون، ترازهای انرژی، آرایش الکترونی، جدول ت

 رادیواکتیویته.

 ی گیبس، هلمهولتز.، معادلهآنتروپی، انرژی آزاد و یخودخودبههای ترموشیمی: اصول ترموشیمی، واکنش -3

 های مولکولی گرمای ویژه گازها.ا، توزیع سرعتی جنبشی گازهحالت گازی: قوانین گازها، گازهای حقیقی، نظریه -4

تایی، پیوندهای ی پیوندی قاعده هشتهای اتمی و مولکولی، طول پیوند، زاویهپیوندهای شیمیایی: پیوندهای یونی و کوواالنسی، اربیتال -5

 ارساناها.رسانا، نی رزونانس، پیوند هیدروژنی، پیوندهای فلزی، نیمهچندگانه، قطبیت پیوندها، پدیده

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 ست منابع پیشنهادی: چ( فهر

1. C. E. Mortimer, “Chemistry” Wadsworth Pub., 1991.  

  

 شیمی عمومی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

 ی نظر پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 



 53/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 هدف کلی:الف( 

 .شودمی انجام دانشجویان توسط شیمی اساسی مفاهیم بیشتر درک برای هاییآزمایش عملی انجام

  اهداف ویژه:ب( 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ت موارد ایمنی در آزمایشگاه.آشنایی با وسایل و مواد شیمیایی و رعای -1

 .دلخواهبه غلظت  محلول سازی هایروش -2

 گیری(، تبلور.گیری و توزین، تیتراسیون، تقطیر )آب مقطر، اسانسرسوب -3

 ی انجماد.ی نزول نقطهاندازه -4

 گیری دانسیته، جرم اتمی، تعیین فرمول یک جسم )آلی و معدنی(.اندازه -5

 شناسی.شناسی و آنیونکاتیون -6

 گرمای واکنش و سرعت واکنش. تعیین -7

 ها.شده در آزمایشاطالعات کسب وتحلیلتجزیهی نحوه -8

 گیری.های اندازهی آن، میزان دقت دستگاهگیری و روش محاسبهخطا در اندازه -9

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 70   نیمسالطول  های کالسی درفعالیت

 درصد 30     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 تجهیزات آزمایشگاهی مربوط

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 شود.توسط استاد درس مشخص می -1

 آزمایشگاه شیمی عمومی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Laboratory of General Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  شیمی عمومی نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 



 54/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 اصلیدروس 

  



 55/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 الف( هدف کلی:

مختلف. آموزش ترسیم و تحلیل نقشه و تصویرهای مختلف از قطعات صنعتی  

  ب( اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 ی تصویر.کشی صنعتی و کاربرد آن، تعریف تصویر، رسم تصویر نقطه، خط، صفحه، تصویر جسم بر روی یک صفحهای بر پیدایش نقشهمقدمه -1

 ی هندسی بین تصاویر مختلف.معرفی اجزای اصلی تصویر، اصول رسم سه تصویر، رابطه -2

 ی ترسیمات هندسی.، جدول مشخصات نقشههاآنکشی، انواع خطوط و کاربرد ، ابعاد استاندارد کاغذهای نقشههاآنکشی و کاربرد نقشه وسایل -3

 ی سوم.ی رسم سه تصویر یک جسم در فرجهی اول و سوم، طریقهمختلف معرفی فرجه هایروش-4

 ی اول.روش رسم شش تصویر یک جسم در فرجه -5

 رجه.تبدیل ف -6

 های ساده.رسم تصویر از روی مدل -7

 و کاربرد حروف و اعداد. یسیاندازه نو -8

 رسم تصویر یک جسم به کمک تصاویر معلوم آن با روش شناسایی سطوح و احجام. -9

 تعریف برش و قراردادهای مربوط به آن، برش ساده )متقارن و غیرمتقارن(، برش شکسته، برش شکسته شعاعی و مایل. -10

 برش شکسته.برش ساده، نیمنیم -11

 جا شده، مستثنیات در برش.های گردشی و جابهبرش موضعی، برش -12

 متریک(.متریک، تریبندی تصاویر مجسم، تصویر مجسم قائم )ایزومتریک، دیتعریف تصویر مجسم و کاربرد آن، طبقه -13

 ل دیمتریک )کابینت(.تصویر مجسم مایل شامل مایل ایزومتریک )کاوالیر( و مای -14

 .هاآنی رسم انواع اتصاالت پیچ و مهره، پرچ، جوش و طریقه -15

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تکالیف تعریف

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازلزومات، تجهیزات و امکانات ج( م

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .1391، سیمای دانش، چاپ دوم ")رسم فنی عمومی( 1کشی صنعتی نقشه"علی مختاری،  .1

 .1387)گرافیک مهندسی(، دانشگاه صنعتی شریف،  1کشی صنعتی نقشه"روحانی،  یمحمدمهد .2

 (1) صنعتی کشینقشه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Industrial Drawing (I) لیسی:عنوان درس به انگ

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت:



 56/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 الف( هدف کلی:

  شود که هدف از این درس آموزش دقیق آن استبا اصول اولیه بنیانی استاتیک و تعادل نیروها در حال سکون شروع میعلم مکانیک 

  ب( اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
گیری، کمیت اسکالر ها و واحدهای اندازهم مکانیک، کمیتپذیر،  تعریف علم استاتیک، مفاهیم اولیه علهای آن، تعریف جسم صلب و جسم تغییر شکلبندیتعریف علم مکانیک و تقسیم -1

های آن، ضرب داخلی دو بردار و کاربردهای آن، ی بردار به مؤلفهو برداری، مشخصات یک بردار، انواع بردار )ثابت، لغزان، آزاد(، جمع و تفریق بردارها )روش ترسیمی و تحلیلی(، تجزیه

 ضرب خارجی دو بردار.

ی نیرو به راستا و موازی، جمع نیروها در صفحه و فضا، تجزیهصفحه، متقارب، همبندی آن )نیروهای خارجی و داخلی، نیروهای متمرکز و گسترده(، نیروهای همو تقسیمتعریف نیرو  -2

 های آن در صفحه و فضا.مؤلفه

 ندیبرآی برداری و اسکالر کوپل، جایگزینی یک نیرو توسط یک سیستم نیرو و کوپل، تعیین رابطه ی واریگنون، تعریف کوپل،ی برداری و اسکالر گشتاور، قضیهتعریف گشتاور، رابطه -3

 سیستم نیرو، گشتاور، کوپل در صفحه. 

 نیرویی.و موازی، تعادل نیروها در حالت کلی، تعادل جسم دو نیرویی و سه هم رأسراستا، تعریف تعادل و شرایط آن، تعادل نیروهای هم -4

 های معین و نامعین استاتیکی.گاه مفصلی، غلتکی، جوش، سطح صاف، سطح زبر، کابل(، سیستمها )تکیهگاهف دیاگرام آزاد و رسم آن، انواع تکیهتعری -5

 های پاپوس.سام مرکب، قضیههای خاص در خرپاها. مرکز جرم، مرکز هندسی خط، سطح و حجم، مرکز هندسی اجخرپا، آنالیز خرپا به روش تعادل مفصل و تعادل برش، حالت -6

ضرب، شعاع ژیراسیون، انتقال ممان اینرسی به محورهای موازی، انتقال ممان اینرسی به محورهای ممان اولیه سطح )ممان استاتیک(، ممان ثانویه سطح )ممان اینرسی(، ممان اینرسی حاصل -7

 مایل، تعیین ماکزیمم و مینیمم ممان اینرسی.

های مختلف تیر، رسم دیاگرام تغییرات نیروی برشی و گشتاور و خمش در تیرها، تیر تحت بارگذاری متمرکز و گسترده، تعیین نیروی برشی و گشتاور خمشی در قسمت انواع تیرها، برش -8

 خمشی در طول تیر.

 .کابل با شکل سهمی، هاروابط کلی کابل، هاکابل -9

 .کار مجازی در مسائل تعادل اصل، اصطکاک بین چرخ و تسمه ،قوانین اصطکاک خشک ،انواع اصطکاک، اصطکاک -10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تکالیف تعریف

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  وردنیازمج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. J. Meriam, “Mechanics Statics”, Wiley, 6th edition 2010. 

2. J. J. JJJJ, JJ. JJJJJJJ, “JJJJJJ JJJJJJJJJ JJJ JJJJJJJJJ-JJJJJJJ”, JJJJJJ-JJJJ    JJJJJJJ/JJJJJJJJJJJ/JJJJJ 7JJ  
Edition, 2003. 

3. J. J. JJJJJJ, “JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJ JJJJJJJ”, JJJJJJJJ JJJJ JJJ, 1996. 

 استاتیک نوان درس به فارسی:ع

 نوع درس و واحد Static عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1)فیزیک عمومی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:



 57/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 الف( هدف کلی:

 ای توصیف شود. هدف از این درس آموزش اصول اولیه آن است. گونهبهبر پایه اصول استاتیک مقاومت در برابر انواع نیروها باید 

  ب( اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 پذیرمعرفی اجسام صلب و اجسام تغییر شکل -1

 ها، گاهالعمل در تکیهی عکستعریف نیروهای خارجی و داخلی اجسام، تعریف علم مقاومت مصالح، محاسبه -2

 هوک و تعمیم آن و تعریف ضریب پواسون، تنش حرارتی،  تعریف تنش و کرنش و نمایش تجربی تنش و کرنش، قانون -3

 سازی با استفاده از تغییر مکان خرپاها، ها و حل مسائل خرپاها و تعریف همنظیر میله بعدییکبررسی مسائل  -4

 ی پیچش و توزیع تنش، ی زاویهای توپر و توخالی و محاسبهپیچش مقاطع دایره -5

های محوری و برشی در نشمعادله دیفرانسیل و تعیین توزیع ت یوسیلهبهتئوری مقدماتی خمش تیرها و تعیین شیب و تغییر مکان  -6

 مقاطع تیرها، 

 ای، ای و کرهای و مارپیچی، مخازن جدار نازک استوانهحل مسائل هیپراستاتیک، فنرهای تیغه -7

 ها.ی مور برای تعیین تنشدایره -8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تکالیف تعریف

 : (ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. E. P. Popov, “Engineering Mechanics of Solids”, Prentice Hall, 1998. 

2. F. P. Beer, Jr. Jahnston, J. T. Dewolf, “Mechanics of Materials”, McGraw-Hill Education, 2004 

  

 (1)مقاومت مصالح  نوان درس به فارسی:ع

 نوع درس و واحد Strength of Materials (I) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  استاتیک نیاز:دروس پیش

 ی عمل تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:



 58/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 الف( هدف کلی:

 کنند که هدف از این درس بیان و توصیف این حرکات است.ای پیروی میحرکت و تغییر سرعت مسیرهای جسم متحرک از قوانین اولیه

  ب( اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ها.دینامیک، بردارها و ماتریس مقدمه و تعاریف -1

 ی مادی.دینامیک یک نقطه -2

الخط در صفحه، ای یک خط، حرکت منحنیی مادی، حرکت زاویهالخط نقطهی مادی: تعریف حرکت، حرکت مستقیمسینماتیک نقطه -3

 الخط در فضا، حرکت نسبی در فضا.حرکت نسبی در صفحه، حرکت منحنی

 قدمه، معادالت حرکت، کار و انرژی، ضربه، حرکت با نیروی مرکزی، حرکت نسبی به محورهای متحرک.ی مادی: مسینتیک نقطه -4

 ای، بقای انرژی و ممنتم.ی مادی: مقدمه، معادالت حرکت، کار و انرژی، ممنتم خطی و زاویهسینتیک سیستم نقطه -5

 دینامیک اجسام صلب. -6

 ت مطلق، حرکت نسبی در محورهای انتقالی، حرکت نسبی در محورهای دورانی.سینماتیک اجسام صلب در صفحه: مقدمه، حرک -7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تکالیف تعریف

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازات و امکانات ج( ملزومات، تجهیز

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. J. J. JJJJJJ, “JJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJ: JJJJJJJJ”, Prentice-Hall, 1966. 

2. J. J. JJJJJJ, J. J. JJJJJJ, J. J JJJJ, “Engineeering Mechanics: Dynamics”,J. Wiley, 2002. 

  

 دینامیک عمومی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Dynamic عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  استاتیک نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 واحد:تعداد 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:



 59/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 الف( هدف کلی:

 .الکتریکی ابزارهای در متناوب و دائم هایجریان نظری اصول با دانشجویان نمودن آشنایی

  ب( اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مغناطیس و الکترومغناطیس -1

 محاسبات نیروی مغناطیس، مدارهای مغناطیسی، -2

 یک سری و موازی و مرکب و جداگانه، جریان دائم با تحر هایماشیناصول کار  -3

 ترانسفورماتور یک فاز و سه فاز، اتوترانسفورمر، ترانسفورماتور لغزنده، انواع اتصاالت ترانسفورماتورهای سه فاز،  -4

 مولد و موتور اتصال موازی مولدهای سنکرون،  صورتبهسنکرون  هایماشین -5

 ه و روتور قفس سنجابی، پیچی شدآسنکرون با روتور سیم هایماشین -6

 دار با خازن، موتور الکتانس.یک فاز با قطب شکاف هایماشینآشنایی با  -7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تکالیف تعریف

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .1386، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "الکتریکی هایماشینمبانی "مهرداد عبادی،  .1

 .1391نص،  چهاردهم، چاپ "الکتریکی هایماشیننی مبا"استفن ج. چاپمن، ترجمه علیرضا صدوقی، محمود دیانی،  .2
  

 مبانی مهندسی برق عنوان درس به فارسی:

 Electrical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

Fundamentals 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  (2)فیزیک عمومی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه نرساله / پایا 48 تعداد ساعت:



 60/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 الف( هدف کلی:

 آموزش درس این از هدف. شودمی بیان پایه ریاضیات اساس بر که دارد وجود هاییتحلیل و معادالت توابع، پایه ریاضیات آموزش ادامه در

 .هاستتحلیل و توابع این از برخی

  ب( اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 دامنه، نوسانات واداشته، انتگرال فوریه.سری فوریه و انتگرال آن و تبدیل فوریه: تعریف سری فوریه، فرمول اولر، بسط در نیم -1

ی انتشار ی موج، معادلهمتغیره، روش تفکیک متغیرها، جواب داالمبر برای معادلهی موج یکمعادالت با مشتقات جزئی: نخ مرتعش، معادله -2

ی الپالس در مختصات دکارتی و کروی و قطبی، معادالت بیضوی، پارابولیک و هیپربولیک، موارد ی موج دومتغیره، معادلهج، معادلهگرما، مو

 انتگرال فوریه. ازاستعمال تبدیل الپالس در حل معادالت مشتق جزئی، حل معادالت مشتق جزئی با استفاده 

های مختلف: حد و پیوستگی، مشتق توابع مختلف، توابع نمائی، مثلثاتی، هذلولی و لگاریتمی، لتوابع تحلیلی و نگاشت کانفرمال و انتگرا -3

ی انتگرال خط ی انتگرال کوشی، محاسبهی مختلط، قضیهانتگرال خط در صفحهمثلثاتی معکوس و نمائی با نماهای مختلف، نگاشت کانفرمال، 

ها، محاسبه برخی از ی ماندهها، قضیهروش ماندهگیری بهلورن، انتگرالهای تایلور و مکهای نامعین، فرمول کوشی، بسطی انتگرالوسیلهبه

 های حقیقی.انتگرال

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تکالیف تعریف

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسال آزمون پایان

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .1389، آزاده، چاپ ششم، "ریاضیات مهندسی"حجت ا... حبیبی، سید احسان بنی فاطمی،  .1

2. J. J. JJJJJJ, JJJJJJ J. JJJJJ, “JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJ”, JJJJJJJJJJ JJJJJJ 7JJ JJJJJJJ, 2013. 

  

 ریاضیات مهندسی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Engineering Mathematics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  دیفرانسیل معادالت نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:



 61/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 

 الف( هدف کلی:

 قوانین ترمودینامیک لهیوسبهآموزش اصول مربوط به بیان حاالت مواد و حرارت و انرژی 

 ب( اهداف ویژه: 

 آنتروپیو  آنتالپی، انرژی، گرما، کار، هاآنآشنایی با خواص مواد خالص و نحوه تعیین  .1

 آموزش عمیق اصول مربوط به قوانین ترمودینامیک  .2

 هایخچالایی با اصول کار وسایل ترمودینامیکی صنعتی همانند توربین، کمپرسور، پمپ، نیروگاه و آشن .3

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
ها، واحدهای جرم، طول، زمان و نیرو، حجم مفاهیم و تعاریف بنیادی درس ترمودینامیک: سیستم، حجم کنترل، خصوصیات و حالت مواد، فرایندها و چرخه .1

 ی حرارت، فشار.لی، درجهمخصوص، چگا

 . افتهیکاهشی حالت، خواص ، معادلهP-V-Tی خالص، تعادل، خواص مستقل، جداول ترمودینامیکی، رفتار ی خالص، حالت مادهخواص ترمودینامیکی ماده .2

 های آن.نر، گرما، انتقال حرارت و مکانیزمهای مختلف آن، کار، تعریف کار در فرایندهای مختلف از قبیل انبساط گاز، گسترش فیلم، کشش فانرژی و صورت .3

 و ظرفیت گرمایی. آنتالپی، ظرفیت گرمایی، وابستگی دمایی انرژی درونی، آنتالپیقانون اول ترمودینامیک، تغییر انرژی سیستم، انرژی درونی،  .4

 کاربرد قانون اول ترمودینامیک در تحلیل یک سیستم جرم کنترل. .5

 های حجم کنترل، فرایندهای حالت پایا، فرایندهای حالت گذرا. تمقانون اول ترمودینامیک در سیس .6

 ی کارنو.، چرخهریپذبرگشت ریغپذیر و ها، قانون دوم ترمودینامیک، فرآیند برگشتموتور حرارتی و یخچال .7

 در یک فرآیند. آنتروپیو  آنتالپی، تغییرات آنتروپی .8

 دف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و ه

 تعریف تکالیف

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 60     نیمسالآزمون پایان 

 -: برای ارائه موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. G. Van Wylen, R. Sonntag and C. Borgnakke, “Fundamentals of Classical Thermodynamics”, 7th edition, Wiley, 

2009.  
2. J. M. Smith, H. C. Van Ness and M. M. Abbott, “Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics”, 7th 

Edition, McGraw-Hill, 2005. 

 . 1393ا، ویرایش هفتم، ، م. ح. کاشانی حصار، مبانی ترمودینامیک، انتشارات نمزادهملکغ.  .3

  

 ترمودینامیک عمومی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Thermodynamics عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش (1عمومی ) فیزیک و (2ریاضی عمومی )   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 3 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه پایان /رساله  48 تعداد ساعت:   



 62/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 الف( هدف کلی:

 سنجی وسیله طیفآشنایی با شیمی آلی در سطح کارشناسی شامل ترکیبات خطی و حلقوی و شناخت مواد آلی به

  ب( اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 قطبی، تعریف اسید و باز و معرفی اسید و بازهای لوئیس. هایمولکولپیوندها و  ای بهی شیمی آلی، اوربیتال اتمی کربن، اوربیتال مولکولی، تقارن اوربیتالی، اشارهتاریخچه -1

 گذاری.ها، ساختار کلی و نامها، انواع هیدروکربنمعرفی هیدروکربن -2

 ها شامل هالوژناسیون و ...های آلکانش، واکنها، خواص فیزیکی و شیمیائیها، بررسی حالت فضائی، ایزومرهای آلکانگذاری آلکانهای خطی و حلقوی، نامها: آلکانآلکان -3

های حذفی، ی واکنشها بر پایهی آلکنتهیه هایروشها: پیوند و ایزومرهای ساختاری و هندسی دارای پیوند دوگانه، خواص پیوند دوگانه )خاصیت بازی لوئیس(، آلکن -4

های مربوطه، هیدروژناسیون، ها، واکنش افزایشی رادیکالی و مکانیسمدها، پرمنگنات و... بر آلکنخواه، اثر اسیهای افزایشی هستهدیمریزاسیون و الیگومریزاسیون در واکنش

 ها.انها و سیکلو دیانها، دیها، ترکیبات دارای پیوندهای دوگانه مزدوج، واکنش آلکنرزونانس در آلکن

ها، خواص تولید آلکین هایروشگذاری، ها، خواص فیزیکی و ایزومری، نامها و آلکانی آلکناسیدیته ی آن باها و مقایسهی آلکینگانه، اسیدیتهها: ساختار پیوند سهآلکین -5

 ها.ممکن برای آلکین هایواکنشای، های افزایشی آن، خاصیت افزایش حلقهگانه و واکنششیمیائی پیوند سه

های ، واکنشهاآنگذاری مشتقات بنزن و خواص فیزیکی و شیمیائی ای، روش نامکیب یک و چند حلقه، رزونانس، ساختمان و نام چند ترHuckleترکیبات معطر: مقدمه، قانون  -6

 ها، آزولن و انولن.های استخالفی و اضافی، اکسیداسیون حلقهشامل اسیالسیون، آلکیالسیون، واکنش هاآنمختلف ترکیبات معطر و مکانیزم 

 راسمیکو. ،مزو، انانتیومرایزومرهای نوری: تعریف و اصطالحات مربوطه،  -7

ای از ی وینیل و آلکیل هالیدها، هالوژناسیون رادیکالی، خالصهها، هالوژناسیون مستقیم، تهیهاز الکل روش تهیه ،خواههای هستهترکیبات هالوژن دارآلی: آلکیل هالیدها و واکنش -8

 خواه.های هسته، اثرات حالل و ساختمان در سرعت واکنشهاآنو مکانیزم  SN2و   SN1های هسته خواه خواص فیزیکی و شیمیائی آلکیل هالیدها، تشریح واکنش

 ، پایداری ترکیبات آلی فلزی.هاآنی گذاری، خواص و مثالی از روش تهیهترکیبات آلی فلزی: تعریف، نام -9

 های ممکن برای اسیدهای چرب.اسیدهای چرب: تعریف، واکنش -10

 ها.های اسید سولفونیکری، خواص فیزیکی و شیمیائی، واکنشگذااسید سولفونیک: ساختمان، نام -11

 .هاآنی گذاری و خواص فیزیکی و شیمیائی و مثالی از روش تهیه، نامها و هیدرازینها، نیتریلآمیدها، آمین ترکیبات ازت دار آلی: -12

 های مربوطه برای ترکیبات آلی.ی تفسیر طیفای و نحوهمغناطیس هسته و رزونانس قرمزمادونسنجی سنجی، طیفطیف هایروشسنجی: تعریف، معرفی انواع طیف -13

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  ردنیازموج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. R. Morrison, R. N. Boyd, “Organic Chemistry”, 6th Ed, Prentice Hall, 1992. 

2. L. G. Wade, “Organic Chemistry”, 6th  Ed, Prentice-Hall, 2011. 
  

 مهندسی آلی شیمی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد   Organic Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مهندسی شیمی عمومی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه اله / پایانرس 48 تعداد ساعت:



 63/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 الف( هدف کلی:

 فیزیکشیمییمیایی و قوانین های شآشنایی با اصول ترمودینامیک واکنش

  ب( اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مفاهیم اساسی شیمی،  -1

 های سینتیکی گازها، آل، ساختار گازها، نظریهخواص تجربی گازها، گازهای ایده -2

 توزیع ماکسول و قانون توزیع ماکسول بولتزمن،  -3

 ، و جامداتبرخی خواص مایعات  -4

 ، آنتالپیهای شیمیایی، انون اول ترمودینامیک، مفاهیم مربوط به انرژی و قانون اول و واکنشانرژی و ق -5

 پذیری، سیکل کارنو، ، برگشتآنتروپی، ترمودینامیکمعرفی قانون دوم  -6

 .های سطحیها، پدیدههای شیمیایی، تعادل فازها، محلولو قانون سوم ترمودینامیک، تعادل آنتروپی -7

 دهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبر

 تکالیف تعریف

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 نابع پیشنهادی: چ( فهرست م
1. JJJJJJ J JJJJJJJJJ, JJJJJJJJ JJJJJJJJJ, JJJJJJJ JJJJJJ, JJ. JJJJJJ. 

2. J. JJJJJJJ, J. J. JJJJJJJ, “JJJJJJJJ JJJJJJJJJ”, JJJJJ, 1955 
  

 فیزیکشیمی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Physical Chemistry س به انگلیسی:عنوان در

 نظری  پایه  مهندسی آلی شیمی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:



 64/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 الف( هدف کلی:

 های فنی دانشجویانافزایش مهارت

  ب( اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

کاری گری، کارگاه جوشکاری و ورقابزار، کارگاه ریختهارد کارگاه ماشینشود و شامل یکی از موتوسط گروه مربوط تعیین می

 گردد.می

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 70   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 30     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازو امکانات ج( ملزومات، تجهیزات 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
  

 عمومی کارگاه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Workshop عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:



 65/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 الف( هدف کلی:

 شود.می پرداخته نساجی مواد در حرارت انتقال اصول به درس این در است پوشاک راحتی در مهمی عامل که نساجی مواد در حرارت انتقال اهمیت به توجه با

  ب( اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 مربوطه هایمثال همراه به تشعشعی و همرفتی حرارت انتقال هدایتی، حرارت انتقال هایروش انواع شامل حرارت انتقال بر ایمقدمه .1

 هاعایق ضرایب حرارتی، هدایت کلی ضرایب جامدات، در بعدییک حرارت انتقال فوریه، قانون هدایتی، حرارت انتقال .2

 .کره و استوانه صفحه، شامل بعدییک حرارت انتقال در مختلف هایهندسه بررسی منسوجات، در مورداستفاده حرارت انتقال ضرایب .3

 همرفتی حرارت انتقال ضرایب همرفتی، حرارت انتقال .4

 حرارت الانتق و سطح با سیال اصطکاک بین ارتباط حرارت، انتقال در سیال خواص و جریان نوع تأثیر بررسی سیاالت، و جامد سطوح بین حرارت انتقال .5

 .مختلف سطوح روی سیال طبیعی یا اجباری جریان با همرفتی حرارت انتقال هدایتی، و همرفتی حرارت انتقال زمانیهم. عملی هایمثال یارائه .6

 گازها، از تشعشع غیر سیاه، سطوح بین حرارت انتقال سطوح، شکل ضریب سطوح، تشعشعی خواص حرارت، یدرجه چهارم توان قانون عملکرد تشریح تشعشعی، حرارت انتقال .7

 تشعشعی، حرارت انتقال ضرایب خورشید، حرارتی تشعشع

 .حل هایروش و حرارت انتقال هایروش انواع گرفتن نظر در با پوشاک مصرف هنگام و تولید در عملی هایمثال یارائه پوشاک، عملی هایمثال بررسی .8

 عمل جرم انتقال فرآیند بر مبتنی که مسائلی ای،توده و مولکولی نفوذ جرمی، جریانات بروز علل بررسی جرم، انتقال هایانیزممک مرور جرم، انتقال هایفرآیند انواع بر ایمقدمه .9

 دوم و اول معادالت و طرفهیک نفوذ در جرمی شار یمحاسبه نفوذ، ضرایب ای،الیه حرکت با ساکن مایعات گازها، در نفوذ مولکولی، نفوذ مورداستفاده، اصول و آحاد کنند،می

 فیک قانون

 زمانهم انتقال حرارت، و جرم انتقال هایپدیده بین تشابه فیلمی، تئوری مرزی، یالیه در جرم انتقال یپدیده درهم، و ایالیه حرکت در جرم انتقال ضرایب جرم، انتقال ضرایب .10

 متقابل و طرفهیک نفوذ جامدات، در هاولکولم نفوذ ضرایب جامدات، در نفوذ فاز، تغییر همراه به نفوذ حرارت، و جرم

 در راحتی به مربوط مسائل سطوح، روی مرطوب یالیه ایجاد تعریق،. هاپارچه در مایعات جذب پوشاک، ،هارنگینهپوشش و پوشرنگ، جذب  صنعت در عملی هایمثال بررسی .11

 جرم انتقال با ارتباط

 و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا

 تکالیف تعریف

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Holman J., Heat Transfer, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2009. 

2. Thirumaleshwar M., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Pearson Education India, 2006. 

3. Robert E. Treybal, Mass Transfer Operation, McGraw-Hill Book Company; 3rd edition, January 1,1980. 
  

 حرارت و جرم انتقال اصول عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mass and Heat Transfer عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ترمودینامیک عمومی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 د:تعداد واح
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:



 66/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 الف( هدف کلی:

 گیری خواص سیاالت.های اندازهو مبانی رفتار سیاالت و اصول کار و شکلآموزش اصول 

  ب( اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 (، خواص مکانیکی سیاالت، خواص ترمودینامیکی سیاالت، آنالیز ابعادی.یوتنین ریغها )نیوتنی و مقدمه، سیال -1

 ور.روی سطوح، پایداری اجسام غوطه هیدرو استاتیکل، نیروی ی استاتیک سیااستاتیک سیاالت، استاتیک سیال، معادله -2

-Navierی حرکت ی برنولی، معادلهی انرژی و معادلهی مرزی، رابطه، الیهغیر نیوتنی(، قانون نیوتن ویسکوزیته و انتقال گشتاور و عملکرد سیال  Flow patternالگوی سیال ) -3

stokes  محور دارو اولر در سیستم. 

ها، تغییرات تنش ( دیوار لولهshear stressها، افت فشار تابعی از تنش سطحی )( عدد رینولدزو الگوی سیال در لولهpipe flowها )ها و کانالنیوتنی در لوله کم ناپذیرتراسیال  -4

های غیرمدور، توزیع های منحنی شکل، قطر معادل برای لولههای افت فشار در اتصاالت و لولهسطحی در یک لوله، ضریب اصطکاک و افت فشار تابعی از عدد رینولدز در لوله

 های باز، محاسبات مربوط به قدرت پمپ.سرعت برای جریان آرام، توزیع سرعت برای جریان درهم در لوله، مختصات جریان تابعی از گرادیان سرعت در لوله، جریان در کانال

مستقل از زمان، افت  غیر نیوتنیها برای سیال ها، دبی سطحی، نرخ برش در دیوار لولهمستقل از زمان در لوله غیر نیوتنییان سیال ها، جردر لوله تراکم ناپذیر غیر نیوتنیجریان سیال  -5

 مستقل از زمان. غیر نیوتنیمستقل از زمان، افت فشار برای جریان درهم سیال  غیر نیوتنیها برای جریان آرام سیال فشار در لوله

 ها،غییر مکان مثبت، راندمان پمپطور سری و موازی، پمپ با تهای سانتریفوژ بهها، پمپ سانتریفوژ، روابط پمپ سانتریفوژ، پمپ)مایعات(، پمپپمپ کردن سیاالت  -6

 Purgingکن مایعات، مخلوطسیستم  Scale upهای بدون بعد در مخلوط کردن، منحنی قدرت کن و مخلوط نمودن، آژیتاتور، گروهها، مخلوطمخلوط کردن مایعات در تانک -7

 زن.همهای بهسیستم در تانک

ی افقی، جریان غیر ایزونرمال گاز ال در لولهها، روابط انرژی، معادالت حالت، سرعت صوت در سیاالت، جریان ایزونرمال، گاز ایدهها و لولهدر کانال پذیر تراکمجریان سیال  -8

 .موردنیازی نیروی الزم و مراحل کم گاز و کمپرسور، محاسبهال در لوله افقی، جریان آدیاباتیک، تراایده

 گیری جریان و فشاراندازه -9

 (، فیلتراسیون.Packing bedsذرات جامد در آن، حرکت نسبی سیال و ذره، حرکت نسبی سیال و ذرات تغلیظ شده، جریان در بسترهای پرشده ) باوجودحرکت سیال  -10

 ی سیال از یک تانک.(، زمان تخلیهUnsteady stateای بر حالت ناپایدار )مقدمه

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تکالیف تعریف

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 رائه: برای ا موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch, “Fundamentals of Fluid Mechanics”, 6th 

Edition, Wiley, 2009. 

  

 مکانیک سیاالت رسی:عنوان درس به فا

 نوع درس و واحد Fluid Mechanics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  دیفرانسیل معادالت نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:



 67/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 هدف کلی:الف( 

 آشنایی کلی با الیاف طبیعی و بشر ساخته

 : اهداف ویژه ب(

 .هاآندر صنایع نساجی و پوشاک و کاربرد  مورداستفادهداشتن آگاهی بر انواع الیاف  .1

 تولید الیاف نساجی هایروشآگاهی بر انواع  .2

 داشتن آگاهی از خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی الیاف  .3

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
 تعاریف اولیه در مورد پلیمر و علم الیاف  .1

 تولید، کاربرد  و طول الیاف منشأدی الیاف با توجه به بنطبقه .2

 مفاهیم اساسی پلیمرها شامل: .3

 پلیمرها،  گذارینام  .4

  ،عاملی پلیمرها هایگروه .5

 بین زنجیرهای پلیمری،  و اتصاالتنیروها  .6

 درجه پلیمریزاسیون،  .7

 ،فرایندهای پلیمریزاسیون بندیطبقهفرایندهای پلیمریزاسیون و  .8

 ،توزیع وزن مولکولی وزن مولکولی و .9

و ذوب(،  ساختار بلوری و آمورف  ایشیشهالیاف شامل: طول، خطی بودن، آرایش یافتگی،  خواص گرمایی )دمای انتقال  دهندهتشکیلویژگی پلیمرهای  .10

 ،خواص مکانیکیپلیمر

، نحوه تولید الیاف استر و االستومر( شامل، پلیآکریلیکت، نایلون، معرفی الیاف طبیعی )پنبه، کتان، پشم و ابریشم(  و بشر ساخته )سلولز بازیافته، سلولز استا .11

 کاربرد الیافو  خواص الیاف، ساختار  شیمیایی و فیزیکی الیاف

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 
 درصد  50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد  50     نیمسالپایان  آزمون

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. E.P. Gohl, L.D. Vilensky, “Textile Science”, Longman Cheshire, 1983. 

2. Steven B.Warner, “Fiber Science”, Prentice Hall PTR, 1995 

3. Zhang.X, Fundamentals of fiber science, Destech publications, Inc, 2015 

4. Odian, George. Principles of polymerization. John Wiley & Sons, 2004 

5. M. Chanda, Advanced Polymer Chemistry, A Problem Solving Guide, Marcel Dekker, Inc. 2000.  

6. F. Rodriguez, “Principles of Polymer Systems”, Taylor & Francis, 2003. 

 1386،  مرکز نشر دانشگاهی، چاپ ششم "خصوصیات الیاف نساجی"محسن حاج شریفی و جواد ساسان نژاد،  .7

 پلیمر و الیافعلم  عنوان درس به فارسی:

ی:عنوان درس به انگلیس  Polymer and Fiber Science نوع درس و واحد 

نیاز:دروس پیش مهندسی آلی شیمی   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 3 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:   
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 هدف کلیالف( 

 گیری برخی خواص الیاف.مختلف شناسایی و اندازه هایروشآشنایی با 

 اهداف ویژه: ب( 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ذوب و جرم مخصوص،  گیری نقطهی میکروسکوپی، سوزاندن، حاللیت، اندازهشاهدهمختلف شناسایی الیاف از قبیل م هایروش -1

 های شاخصگذاری با رنگآمیزی و لکهرنگ -2

 .غیر لیفیگیری کمی مواد اندازه -3

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 
 درصد  70  ول نیمسال های کالسی در طفعالیت

 درصد  30     آزمون پایان نیمسال

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .1386، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "آزمایشگاه علوم الیاف )شناسایی و علوم الیاف آزمایشگاه("طاهره معینی،  .1

  

نوان درس به فارسی:ع  آزمایشگاه علوم الیاف 

 نوع درس و واحد Fiber Science Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  - 

نیاز:دروس هم لیافعلم پلیمر و ا   عملی  تخصصی  

 1 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   
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 الف( هدف کلی:

 آشنایی با انواع خواص فیزیکی الیاف که در تولید و مصرف مورد توجه باشد. -

  ب( اهداف ویژه:

 گیری خواص فیزیکی الیافاندازه هایروشآشنایی با  .1

 مبانی و نظریات حاکم بر هریک از خواص فیزیکی الیاف آشنایی با .2

 گیری خواص فیزیکی الیافهای اندازهآشنایی با مبانی و روابط حاکم بر ساخت دستگاه .3

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مطالعه ساختار الیاف هایروشمعرفی ساختمان الیاف مختلف،  .1

 باالمعرفی الیاف نانو، متداول، صنعتی و الیاف با کارایی  .2

 هاآنگیری اندازه هایروشطول و قطر الیاف و  .3

 گیریاندازه هایروشوزن مخصوص و  .4

گیری، تورم اندازه هایروشدر اثر جذب رطوبت و  جادشدهیاهای مختلف جذب رطوبت، گرمای گیری، تئوریاندازه هایروشجذب رطوبت، تعاریف و  .5

 گیریالیاف، تعاریف و اندازه

 گیری خواص مکانیکی در امتداد طولمختلف اندازه هایروشعوامل مختلف بر روی این خواص،  تأثیرداد طول، تعاریف و خواص مکانیکی در امت .6

 گیریاندازه هایروشاثرات نایکنواختی نمونه بر روی خواص مکانیکی در امتداد طول، تغییرات االستیک و پالستیک و  .7

 یکی(اثرات زمانی )خزش و افت تنش، رفتار ویسکواالست .8

 گیریاندازه هایروشهای دینامیکی و های سریع، آزمایشآزمایش .9

 ای به نظرات متداول در ارتباط با هریک از این خواصخواص الکتریکی، اصطکاکی و حرارتی الیاف، اشاره .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 رسش و پاسخ در کالس، ارزیابی در طول ترم، ارزیابی نهاییآموزش مستقیم: تدریس شفاهی، ارائه منابع کافی، پ

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50 ترمپایان، امتحان در صد 50 ترممیانامتحان  و زییدر طول ترم کو

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 بصری -وایت برد، وسایل سمعی

 نهادی: چ( فهرست منابع پیش
1. Morton and Hearle, “Physical Properties of Textile Fibers”, 3rd Ed., Textile Institute Publication, 1993. 

2. B.P. Saville, “Physical Testing of Textiles”, The Textile Institute, 2002. 

 .1384امیرکبیر، چاپ دوم  صنعتی دانشگاه ، انتشارات"الیاف فیزیکی خواص مسائل و نظریات خالصه"افشاری،  مهدی کیش وحقیقت . محمد3

  

 یک الیاففیز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fibers Physics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  الیاف و پلیمر علم عمومی، ترمودینامیک نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری      اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: حل تمرین کارگاه  سمینار  آزمایشگاه سفر علمیی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد عمل
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 الف( هدف کلی:

 گیری خواص فیزیکی الیافمختلف اندازه هایروشآموزش عملی   -

  ب( اهداف ویژه:

 المللی، اصول ایمنی و مقررات آزمایشگاهیآشنایی با استانداردهای ملی و بین .1

 های عملیهای مختلف برای انجام آزمایشا دستگاهآموزش روش کار ب .2

 های با توجه به ساختمان شیمیایی و مولکولی الیافوتحلیل نتایج آزمایشتجزیه .3

 ایجاد آمادگی در دانشجویان جهت استفاده از امکانات آزمایشگاه در انجام تحقیقات دانشگاهی و صنعتی .4

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

المللی برای ، معرفی استانداردهای ملی و بینمقررات آزمایشگاه)محاسبات آماری برای بیان نتایج(،  هامایشزآ گزارش ارائه نحوهایشگاه، امکانات آزمبا  آشنایی .1

 ها.انجام آزمایش

 و مواد میانی ریسندگی. گیری ظرافت نخاندازه  .2

 .یری تاب نخ دوالگهانداز  .3

 .مترمربع پارچهبر وزن  تعیین .4

 .تکگیری طول الیاف مصنوعی به روش تکستاندارد از الیاف و اندازهگیری انمونه .5

 مختلف. هایروشبه پنبه گیری طول الیاف اندازه .6

 مختلف. هایروشگیری طول الیاف پشم به اندازه .7

 .گیری ظرافت الیاف مصنوعیاندازه .8

 مختلف. هایروشگیری ظرافت الیاف پشم به هانداز .9

 مختلف. هایروشبه به گیری ظرافت الیاف پناندازه .10

 مختلف. هایروشرسیدگی الیاف پنبه به  درجه تعیین .11

 مختلف. هایروشگیری رطوبت الیاف به اندازه .12

 گیری استحکام و ضخامت وب نانو الیاف.مختلف، اندازه هایروشنخ به الیاف و استحکام  تعیین .13

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ستقیم: تدریس شفاهی و عملی، ارائه منابع کافی، پرسش و پاسخ در آزمایشگاه، ارزیابی در هر جلسه و ارزیابی نهایی.آموزش م

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ارزشیابی مستمر، آزمون نهایی، عملکردی

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 گیری خواص فیزیکی.مکانات الزم جهت اندازهها و امواد نساجی، دستگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. J. E. Booth, B.S.C.(Tech), “Principles of Textile Testing”, The Textile Institute 1961. 

2. B. P. Saville, “Physical Testing of Textiles”, The Textile Institute, 2002. 

3. ASTM Standards. 
 .گیریاندازه هایروشاردهای ایران برای استاند -4

  

 آزمایشگاه فیزیک الیاف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fibers Physics Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی                  تخصصی  افیال کیزیف نیاز:همدروس 

 1 داد واحد:تع
 

 عملی -نظری       اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:
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 هدف کلی:الف( 

 .معمول متفاوت پلیمرهای از الیاف تولید مختلف هایفناوری و اصول با آشنایی

  اهداف ویژه:ب( 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

ی تولید و تاریخچه بندیطبقه) بشر ساخت: الیاف تولید گوناگون هایفرایند در مورداستفاده پلیمرهای مهم هایویژگی بر مروری -1

 هایروشهای متداول تولید الیاف مانند ذوب ریسی، ترریسی و خشک ریسی و فرآیندالیاف بشر ساخته، بحث و بررسی نظری و تجربی 

 های تکمیلی تولید الیاف مانند کشش، تثبیت حرارتی و غیره....فرآیندبحث و بررسی نظری و تجربی مختلط دیگر، 

 .هاآن به مربوط فنی نکات و الیاف مختلف تولید فناوری اجزاء آشنایی با -2

 .بشر ساخت الیاف تولید هایروش انواع معایب و مزایا یمقایسه  -3

 شد. تولید الیاف نهایی خواص بر الیاف تولید فرایند کنترل مختلف عوامل تأثیر  -4

 منقطع(. و سره)یک بشر ساخت الیاف کیفیت کنترل هایروش انواع با آشنایی -5

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزشی هایفیلم کارگیریبه ،استفاده از پاورپوینت     

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد %60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازنات ج( ملزومات، تجهیزات و امکا

 تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. H. F. Mark, S. M. Atlas, E. Cerina, “Man Made Fibers, Science and Technology”, Volumes 1,2,3,  

Interscience Publishers, 1967. 

2.  V.B. Gupta and K. Kothari, “Manufactured Fiber Technology”, Springer, 1997. 

3. F. Fourne, Synthetic Fibers”, Carl Hanser Verlag GmbH & Co, 1999. 

4. J. E. Mcintyre, ” Synthetic Fibers, Nylon, Polyester, Acrylic, Polyolefins”, Woodhead Pub Limited, 

2005. 
  

 الیاف تولید فرآیند عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Technology of Fibers Production عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  علم پلیمر و الیاف نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:
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 :الف( هدف کلی

 در ریسندگی الیاف منقطع مورداستفادهآشنایی با خصوصیات الیاف  -

 آشنایی با مراحل مختلف ریسندگی الیاف پنبه و پشم -

  :ب( اهداف ویژه

 گی، نمره نخ، کشش؛ تابآشنایی با مفاهیم مختلف ریسندگی نظیر حد ریسند .1

 آالتماشینآشنایی با تجهیزات خط ریسندگی رینگ و مدرن، ساختارها و تنظیمات  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مفهوم ظرافت الیاف؛ نمره نخ،  .1

 مفهوم تاب و ضریب تاب، جمع شدگی در نخ، حد ریسندگی،  .2

 مفهوم کشش در خط ریسندگی  .3

 شانه شده و اهداف آن کارد و  ایپنبهخطوط ریسندگی در نخ  .4

 حالجی و کاردینگ  هایماشین هایتئوریاصول عملکرد و  .5

 و فالیر چندال کنیاصول تئوری و عملکرد ماشین   .6

 و فالیر چندال کنیاصول تئوری و عملکرد ماشین   .7

 نوین هایریسندگیاصول  .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزشی هایفیلم کارگیریبه ،پوینتاستفاده از پاور     

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد %60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 ع پیشنهادی: چ( فهرست مناب
1. W. Klein, The Technology of Short-staple Spinning; Textile Institute, 1998, 2th edition.  

2. C. Lawrence, Fundamentals of Spun Yarn Technology; CRC Press, 2003, 1st edition.  

3. S. Gordon and Y-L. Hsieh. Cotton: Science and technology. Woodhead publishing, 2007, 1st edition. 
  

 ریسندگی فرآیند عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Spinning process عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  الیاف و پلیمر علم نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  است؟: اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز
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 :الف( هدف کلی

 آشنایی عملی با تجهیزات مختلف خط ریسندگی الیاف پنبه و پشم -

  :ب( اهداف ویژه

 لیفی در خط حالجی هایسازهو تولید  بازکنندهو  ندهتمیزکن هایماشینآشنایی با  .1

 هاآنحالجی و کاردینگ و تنظیمات  هایماشینمختلف  هایقسمتآشنایی با  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مختلف و تنظیمات هایقسمتدر خط حالجی،  بازکننده هایماشینآشنایی با انواع  .1

  هاآن تنظیماتاجاقی و  هایمیله هایمکانیزمآشنایی عملی با  .2

 فیلترها در خط حالجی هایمکانیزمآشنایی با  .3

 آشنایی با مکانیزم ماشین تولید بالش و مکانیزم شوت فید یا تغذیه پرتابی .4

 آن؛ تولید عملی فتیله بر روی ماشین تنظیماتمختلف ماشین کاردینگ و  هایقسمتآشنایی عملی با  .5

 آن؛ تولید عملی فتیله بر روی ماشین تنظیماتمختلف ماشین کشش و  هایقسمتآشنایی عملی با  .6

 آن؛ تولید عملی فتیله بر روی ماشین تنظیماتمختلف ماشین فالیر و رینگ و  هایقسمتآشنایی عملی با  .7

 آن؛ تولید عملی فتیله بر روی ماشین تنظیماتمختلف ماشین ریسندگی چرخانه و  هایقسمتآشنایی عملی با  .8

 

 یری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگ

 آموزشی هایفیلم کارگیریبه ،استفاده از پاورپوینت     

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد %60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 د؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلمتخته سفی      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. W. Klein, The Technology of Short-staple Spinning; Textile Institute, 1998, 2th edition.  

2. C. Lawrence, Fundamentals of Spun Yarn Technology; CRC Press, 2003, 1st edition.  

3. S. Gordon and Y-L. Hsieh. Cotton: Science and technology. Woodhead publishing, 2007, 1st edition. 
 

  

 کارگاه ریسندگی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد   Spinning Workshop عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ریسندگی فرآیند نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 های مختلفهرنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی با رنگین فرآیندآشنایی با 

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 .، رنگرزیدانهرنگ ، رنگینه ،بخشرنگ رنگ،تعاریف  .1

 ها.رنگینه الیاف و بندی کاربردیدسته .2

 رنگرزی. هایروشو  هادستگاه .3

 رنگرزی الیاف سلولزی. .4

 رنگرزی الیاف پروتئینی. .5

 رنگرزی الیاف استات. .6

 .استرپلیرنگرزی الیاف  .7

 آمید. زی الیاف پلیرنگر .8

 .آکریلیکرنگرزی الیاف  .9

 .هااین ثبات های رنگی و فاکتورهای مؤثر برثباتها. رنگینه و تجمعاتنفوذ  .10

  .آبی و خاکستری هایمقیاسهای ثبات رنگ، آزمونبندی هدست .11

  الیاف. رنگرزی مخلوطی بر امقدمه .12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. C. Hawkyard, “Synthetic Fiber Dyeing”, SDC, BradFord, 2004. 

2. J. Shore, “Blends Dyeing”, SDC, BradFord, 1998. 
3. D. Broadbent, “Basic Principles of Textile Coloration”, SDC, BradFord, 2001. 

  

 رنگرزی فرآیند عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Dyeing Process عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش الیاف و پلیمر علم مهندسی، آلی شیمی   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم لی عم تخصصی  -   

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی : نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 :یالف( هدف کل

 های مختلفرنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی با رنگینه فرآیندآشنایی عملی با  -

  :ب( اهداف ویژه

 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 .پشم ی الیافرو ایدندانهاسیدی و/یا  ینهرنگ با یرنگرز .1

 .میمستق و ویراکت هایینهرنگ با پنبه یرنگرز سهیمقا  .2

 .پنبه افیال یرو میمستق یهاینهرنگ یرنگرز سرعت بر دما و نمک اثر یبررس  .3

 .پنبهالیاف  یرو میمستقینه رنگ ییشستشو ثبات بر یبعد اتیعمل تأثیر  .4

 .پنبه یرو میمستق یهاینهرنگ کالس نییتع  .5

 .پنبهالیاف  یروو/یا خمی  یگوگرد یهاینهرنگ با یرنگرز  .6

 .های مختلفرنگرزی الیاف نایلون با رنگینه .7

 .کیونیکات ینهرنگ با آکریلیک افیال یرنگرز در دما و تاردریر اثر یررسب  .8

 .پنبه-رنگرزی مخلوط الیاف پشم .9

 استر.پلی -رنگرزی مخلوط الیاف پنبه .10

 استر.پلی-رنگرزی مخلوط الیاف پشم .11

 .آکریلیک -و/یا پشم آکریلیک -رنگرزی مخلوط الیاف پنبه .12

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : های ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبرد

 درصد 70   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 30     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. D. G. Duff, R. S. Sinclair, “Giles’s Laboratory Course in Dyeing”, 4th Ed., SDC, BradFord, 1989 
 

 

 رنگرزی فرآیندآزمایشگاه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Dyeing Process Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  - 

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  رنگرزی فرآیند 

 1 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی : نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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تخصصی-فناوری نساجی  
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 :الف( هدف کلی

 آشنایی با اصول بوبین پیچی، چندالکنی و آهار

  :ب( اهداف ویژه

 ین پیچی و عیوب ایجادشده در حین این عملیاتمختلف بوب هایمکانیزمآشنایی با  .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بوبین پیچی و ضرورت آن .1

 های مختلف آنمسیر نخ در بوبین پیچی و قسمت .2

 بررسی انواع پیچش و جابجایی در ماشین بوبین پیچی .3

 مختلف پیچش نخ بر روی بوبین )مستقیم و غیرمستقیم( و روابط حاکم بر آن هایروش .4

 مسیر پیچش نخ بر روی بوبین و بیان روابط حاکم بر آن بررسی .5

 جابجایی پیچشی در حین بوبین پیچشی .6

 های آنهای مختلف و ویژگی)مستقیم و بخشی(، قسمت پیچیچلهانواع  .7

 مختلف چند الکنی هایمکانیزم ها،چندالکنی؛ ویژگی .8

 یآهارزن هایمکانیزمی و آهارزن .9

 

 ناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری مت

 های آموزشیکارگیری فیلماستفاده از پاورپوینت، به     

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد %60     آزمون پایان نیمسال

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 یزات نمایش پاورپوینت و فیلمتجه ،تخته سفید      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ormerod,A. and Sondhelm, W.S., 1995, Weaving Technology and Operations, The Textile Institute, 

ISBN 1 870812 76 X.Lord, P.R. and Mohamed, 1982,  
2. Weaving: Conversion of Yarn to Fabric, Second Edition, Merrow Publishing Company Ltd, ISBN 0 

900 54178 4 
  

 مقدمات بافندگی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Weaving Preparation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ریسندگی فرآیند نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 ساعت:تعداد 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 :الف( هدف کلی

 بوبین پیچی و آهار هایماشینآشنایی با 

  :ب( اهداف ویژه

 بوبین پیچی، آهار و چند الکنی  هایماشین هایمکانیزمآشنایی با  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مختلف آن هایقسمتبررسی مسیر نخ در ماشین بوبین پیچی و  .1

 مختلف ماشین بوبین پیچی هایقسمتبررسی انتقال حرکت و مکانیزم حرکتی  .2

 بررسی انواع پیچش و عیب نواری شدن در ماشین بوبین پیچی .3

 مختلف آن هایقسمتمستقیم و  پیچیچلهیر حرکت نخ بر در بررسی مس .4

 مختلف آن هایقسمتبخشی و  پیچیچلهبررسی مسیر حرکت نخ بر در  .5

 آن هایمکانیزمو  آهارزنیمختلف ماشین  هایقسمتآشنایی با  .6

 آن هایمکانیزمچند الکنی و  هایماشینآشنایی با  .7

 توا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با مح

 آموزشی هایفیلم کارگیریبه ،استفاده از پاورپوینت     

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد %60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  ازیموردنج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 پاورپوینت و فیلم تخته سفید؛ تجهیزات نمایش      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Ormerod,A. and Sondhelm, W.S., 1995, Weaving Technology and Operations, The Textile Institute, 

ISBN 1 870812 76 X.Lord, P.R. and Mohamed, 1982,  
2. Weaving: Conversion of Yarn to Fabric, Second Edition, Merrow Publishing Company Ltd, ISBN 0 

900 54178 4 
  

 کارگاه مقدمات بافندگی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Weaving Preparation Workshop عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  -- نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  مقدمات بافندگی نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری یاری اخت

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟
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 :الف( هدف کلی

 پودی -بافندگی تاری فرآیندآشنایی با اصول علمی و تکنولوژی  -

 بافندگی هایماشین دهنه و دفتین لیتشکوژی مراحل آشنایی با اصول علمی و تکنول -

  :ب( اهداف ویژه

 بافندگی فرآیندپودی و ارتباط مراحل مختلف -بافندگی تاری فرآینددرک عمیق از  -

 تار و پود با عوامل مختلف ماشین بافندگی هاینخبررسی ارتباط بین خصوصیات  -

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدماتی  صورتبهپودی -پوی و بررسی ساختار پارچه تاری-بافندگی تاری تاریخچه و کلیات فرایند .1

 بافندگی، هایماشینبررسی مراحل مختلف تولید پارچه با استفاده از  .2

 پودی،  -با فرایند بافندگی تاری هاآنپودی و تعیین ارتباط  -معرفی پارامترهای ساختاری پارچه تاری  .3

 بافندگی، هایماشین بر رویرچه ساختاری پا پارامترهاینحوه تعیین  .4

 پودی، محاسبات تولید ماشین بافندگی، -محاسبات فنی پارچه تاری   .5

 دقیق، تکنولوژی و علمی، صورتبهتار  هاینخبررسی و تفسیر اجزای موجود در مسیر  .6

 های دفتین زدن،بررسی و توضیح علمی و تکنولوژی مکانیزم .7

   بر آن، مؤثرنیروی دفتین زدن و عوامل  .8

 هندسه دهنه و پارامترهای مختلف آن،  .9

 .ههای تشکیل دهنمکانیزم و تکنولوژیبررسی و توضیح علمی  .10

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های آموزشیفیلم -بازدید علمی -سمینار درسی -پاورپوینت صورتبهارائه محتوای آموزشی 

 : (ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی

 درصد 40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 کامپیوتر

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Handbook of weaving, Sabit Adanur, 2001, CRC press. 

2. Mechanisms of flat weaving technology, Valeriy V. Choogin, Palitha Bandara and Elena V. Chepelyuk, 2013, 

Woodhead publishing. 

3. Principles of weaving, R. Marks, A.T.C. Robinson, 1976, The Textile Institute. 

 
  

 (1بافندگی ) عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Weaving (I) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (2ریاضی عمومی )، مقدمات بافندگی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 عداد ساعت:ت

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 80/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 :الف( هدف کلی

 بافندگی هایماشینهای مختلف و اصول عملکرد آشنایی با بخش

  :ب( اهداف ویژه

 مختلف ماشین متناسب با نوع پارچه هایبخشآشنایی با تنظیمات -

 پودی-شنایی با عیوب بافت پارچه تاریآ-

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بافندگی هایماشین بخش تأمین نیرو در .1

 اجزای موجود در مسیر نخ تار .2

 اجزای موجود در مسیر نخ پود .3

 بافندگی هایماشیندایره زمانی در  .4

 کنترل عامل پود گذار در دهنه هایروش .5

 های حرکت دفتینمکانیزم .6

 مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی .7

 مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد .8

 مکانیزم تشکیل دهنه دابی .9

 بافندگی هایماشین انتقال نیرو در .10

 اصول نخ کشی و رفع تار پارگی و پود پارگی  .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزشی هایفیلمآموزش با استفاده از  -بافندگی هایماشین یبر رو یکارامل

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 0   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 100     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 آموزشی هایفیلم -ماشین بافندگی

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Handbook of weaving, Sabit Adanur, 2001, CRC press. 

2. Mechanisms of flat weaving technology, Valeriy V. Choogin, Palitha Bandara and Elena V. Chepelyuk, 2013, 

Woodhead publishing. 

3. Principles of weaving, R. Marks, A.T.C. Robinson, 1976, The Textile Institute. 
  

 (1بافندگی )کارگاه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Weaving Workshop (I) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  (1بافندگی ) نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. گاه کار سمینار  آزمایشگاه   سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 



 81/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 :ف( هدف کلیال

 پودی -بافندگی تاری فرآیندآشنایی با اصول علمی و تکنولوژی  .1

 پود گذاریبازکننده نخ تار، پیچش پارچه و  هایسیستمآشنایی با اصول علمی و تکنولوژی  .2

  :ب( اهداف ویژه

 بافندگی فرآیندپودی و ارتباط مراحل مختلف -بافندگی تاری فرآیندآشنایی با  -

 تار و پود با عوامل مختلف ماشین بافندگی و مهندسی پارچه هاینخن خصوصیات بررسی ارتباط بی -

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آن، بر رویپودی  -پارامترهای ساختاری پارچه تاری تأثیربررسی  .1

 دو دسته نخ،تار و پود و توزیع تجعد بین این  هاینختجعد  بر روی تأثیرگذاربررسی پارامترهای   .2

 تار،  هاینخبازکننده  هایمکانیزمبیان علمی و تکنولوژی   .3

 پیچش پارچه، محاسبات مربوط به فرایند پیچش پارچه،  هایمکانیزمبیان علمی و تکنولوژی  .4

 بافندگی،  هایماشیندر  پود گذاریمختلف  هایمکانیزممعرفی  .5

 پروجکتایل،  گذاری پودتوضیح کامل فرایند بافندگی با استفاده از سیستم  .6

    پروجکتایل، پود گذاریمحاسبات مربوط به سیستم  .7

 رپیر،  پود گذاریتوضیح کامل فرایند بافندگی با استفاده از سیستم  .8

 جت هوا و جت آب، پود گذاریتوضیح کامل فرایند بافندگی با استفاده از سیستم  .9

    ا،راندمان فرایند بافندگی جت هو بر رویپارامترهای اثرگذار   .10

 پود گذارینوین  هایروشو  چندفلزی پود گذاریمعرفی و توضیح سیستم  .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزشی هایفیلم -بازدید علمی -سمینار درسی -پاورپوینت صورتبه آموزشیارائه محتوای 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 40   نیمسالطول  های کالسی درفعالیت

 درصد 60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 کامپیوتر

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. JJJJJJJJ JJ JJJJJJJ, JJJJJ JJJJJJ, 2001, JJJ JJJJJ. 

2. JJJJ JJ JJJJ JJJJJJJ JJ JJJJJJJ, JJJJJ JJJJJ JJJJJ, 2016, JJJ JJJJJ. 

 (2) بافندگی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Weaving (II) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1ندگی )باف نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  -- نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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3. Mechanisms of flat weaving technology, Valeriy V. Choogin, Palitha Bandara and Elena V. Chepelyuk, 2013, 

Woodhead publishing. 

4. JJJ JJJ JJJJ JJJJJJJJJ, Lieven  Vangheluwe , Textile progress, 1999, Taylor and Francis publication. 
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 :الف( هدف کلی

 بافندگی هایماشینمختلف و اصول عملکرد  هایبخشآشنایی با 

  :ب( اهداف ویژه

 با نوع پارچه مختلف ماشین بافندگی متناسب  هایبخشآشنایی با تنظیمات  -

 آشنایی با عیوب بافت -

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بافندگی هایماشینتنظیمات سیستم تار پارگی و پود پارگی  .1

 سیستم بازکننده نخ تار، اصول عملکرد و تنظیمات مختلف آن .2

 سیستم پیچش پارچه، اصول عملکرد و  تنظیمات مختلف آن .3

 بازکننده نخ تار و پیچش پارچه هایسیستمارتباط تراکم پودی با تنظیمات  .4

 بافندگی هایماشین ضایعاتیحاشیه اصلی و حاشیه  .5

 کتایلپود گذاری پروجسیستم  .6

 رپیر پود گذاریسیستم  .7

 جت هوا پود گذاریسیستم  .8

 چت آب پود گذاریسیستم  .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزشی هایفیلماستفاده از  –ی بافندگ هایماشین یبر روانجام کار عملی 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 0   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 100     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 آموزشی هایفیلم -مختلف پود گذاریبافندگی با سیستم  هایماشین

 ست منابع پیشنهادی: چ( فهر
1. JJJJJJJJ JJ JJJJJJJ, JJJJJ JJJJJJ, 2001, JJJ JJJJJ. 

2. JJJJ JJ JJJJ JJJJJJJ JJ JJJJJJJ, JJJJJ JJJJJ JJJJJ, 2016, JJJ JJJJJ. 

3. Mechanisms of flat weaving technology, Valeriy V. Choogin, Palitha Bandara and Elena V. Chepelyuk, 2013, 

Woodhead publishing. 

4. JJJ JJJ JJJJ JJJJJJJJJ, Lieven Vangheluwe, Textile progress, 1999, Taylor and Francis publication. 
  

 (2بافندگی )کارگاه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Weaving Workshop (II) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  (2بافندگی ) نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   سفر علمی احد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر و
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 :الف( هدف کلی

 های حلقوی پودیا مفاهیم تشکیل حلقه و نحوه تولید پارچهآشنایی ب -

  :ب( اهداف ویژه

 های حلقوی پودی، مقایسه خصوصیات مکانیکی و فیزیکیآشنایی با نحوه بافت پارچه .1

 گردباف و تخت باف حلقوی پودی هایماشینهای آشنایی با مکانیزم .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هاآننحوه تشکیل حلقه بر روی ها و عناصر بافت و انواع سوزن .1

 گرد باف یکرو سیلندر  هایماشینهای مکانیزم .2

 گردباف دورو سیلندر ریب و اینترالک هایماشینهای مکانیزم .3

 های بافت، نبافت و نیم بافت و اثرات و کاربردهای آنآشنایی با انواع حلقه .4

 های یکرو سیلندر و دورو سیلندر  آشنایی با انواع بافت .5

 های مختلف و تنظیماتتخت باف مدرن، قسمت هایماشینهای یزممکان .6

 گردباف و تخت باف هایماشینهای ژاکارد مکانیزم .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 صورت عملیسخنرانی و انجام بافت به

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد %60     آزمون پایان نیمسال

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. DJ. Spencer, Knitting Technology; Elsevier, 2014, 3th edition.  

2. S Raz, Flat knitting Technology; Universal Maschinenfabrik, 1993, 1st edition. 

3. C Iyer, B Mammel, W schach, Circular knitting, Meisenbach Bamberg; 1992, 1st edition. 

 

  

 (1حلقوی )بافندگی   عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Knitting (I) عنوان درس به انگلیسی:

 ی نظر پایه  ریسندگی فرآیند نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 های حلقوی پودیآشنایی عملی با مفاهیم تشکیل حلقه و نحوه تولید پارچه

  :ب( اهداف ویژه

 حلقوی پودی، مقایسه خصوصیات مکانیکی و فیزیکی هایپارچهآشنایی با نحوه بافت  .1

 گردباف و تخت باف حلقوی پودی هایماشین هایمکانیزمآشنایی با  .2

 : هاا سرفصلپ( مباحث ی

 هاآنو عناصر بافت و نحوه تشکیل حلقه بر روی  هاسوزنآشنایی عملی با انواع  .1

 یکرو سیلندر و دو رو سیلندر هایبافتتخت باف دستی و بافت انواع  هایماشینآشنایی با مکانیزم  .2

 آالتماشینروی این و تنظیمات آن، انجام عملیات بافت بر  یکرو سیلندرگرد باف  هایماشینآشنایی عملی با  .3

 مختلف و تنظیمات  هایقسمتریب و اینترالک،  لندریرو سگردباف دو هایماشینآشنایی با  .4

 مختلف و تنظیمات هایقسمتتخت باف مدرن،  هایماشینآشنایی عملی با  .5

 گردباف و تخت باف هایماشینژاکارد  هایمکانیزمآشنایی با  .6

 با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب 

 عملی صورتبهسخنرانی و انجام بافت 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد %60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  ازیموردنج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 لمتجهیزات نمایش پاورپوینت و فی تخته سفید،      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. DJ. Spencer, Knitting Technology; Elsevier, 2014, 3th edition.  

2. S Raz, Flat knitting Technology; Universal Maschinenfabrik, 1993, 1st edition. 

3. C Iyer, B Mammel, W schach, Circular knitting, Meisenbach Bamberg; 1992, 1st edition. 

 

  

 (1حلقوی )کارگاه بافندگی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Knitting Workshop (I) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:یشدروس پ

 عملی  تخصصی  (1حلقوی )بافندگی  نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 .............موارد دیگر: . کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 تاری های حلقویآشنایی با مفاهیم تشکیل حلقه و نحوه تولید پارچه -

  :ب( اهداف ویژه

 سه خصوصیات مکانیکی و فیزیکیهای حلقوی تاری، مقایآشنایی با نحوه بافت پارچه .1

 گردباف و تخت باف حلقوی تاری هایماشینهای آشنایی با مکانیزم .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 و بافت منطقه نخ، هیتغذ منطقه شامل نیماش مختلف هایقسمت یبررس و آالتماشین بندیدسته تاری، حلقوی بافت ساختار یررسب .1

  پارچه، برداشت منطقه

 راهنمای حرکت انواع و هیپا هایاجزاء سلول بافت حلقوی تاری، آشنایی با طرح راشل، و کتن هایماشین عملکرد یبررس و بندیدسته .2

  ن،یماش به طرح انتقال نحوه و نخ

 ی، بخش و کامل یکش نخ با استاندارد شانه دو شانه، کی هایطرح .3

  ،گذار پود مکانیزم پلیت،-فال مکانیزم ،داردندانه پرسر زمیمکان ،یل-نیا طرح ،دارهای سوراخپارچه .4

 مپلکس،یس نیماش پرز، سینکر به مجهز و معمول تریکو ماشین با پرزدار پارچه تولید ،یتار یحلقو آالتماشین در الکترونیک کاربرد .5

  تورباف، راشل نیماش

 منسوجات ،هاآن در بافت یطراح اصول و وزنس میله دو راشل هایماشین ژاکارد، راشل هایماشین در حرکت انواع و ژاکارد مکانیزم .6

 .پیچیچله و دیتول محاسبات و پیچیچله انواع و یبافندگ مقدمات فنی،

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 صورت عملیسخنرانی و انجام بافت به

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40   های کالسی در طول نیمسالفعالیت

 درصد %60     آزمون پایان نیمسال

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. DJ. Spencer, Knitting Technology; Elsevier, 2014, 3th edition.  

  

 (2حلقوی )بافندگی   عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Knitting (II) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1حلقوی )بافندگی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  ر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگ
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 :الف( هدف کلی

 حلقوی  تاری هایپارچهآشنایی عملی با مفاهیم تشکیل حلقه و نحوه تولید  -

  :ب( اهداف ویژه

 خصوصیات مکانیکی و فیزیکیحلقوی تاری، مقایسه  هایپارچهآشنایی با نحوه بافت  .1

 گردباف و تخت باف حلقوی تاری هایماشین هایمکانیزمآشنایی با  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ، راهنمای نخ یهالهیمو میله سینکر ، میله فشار دهنده، میله سوزنهای مختلف ماشین کتن شامل بررسی قسمت -1 .1

 ی با ناحیه تغذیه نخ تار چله، منطقه بافت، منطقه برداشت پارچه آن، آشنای تنظیماتبررسی انتقال حرکت ماشین و  -2 .2

های یک شانه و دو شانه استاندارد شامل تریکو، مکانیزم چرخ طرح ماشین، پیاده کردن زنجیر طرح بر روی ماشین کتن برای بافت -3 .3

 الکنیت، ساتین، الکنیت معکوس، شارک اسکین و کوئینزکورد، 

و میله سینکر ، میله سوزنراشل شامل  هایماشینهای مختلف ان تغذیه نخ و برداشت پارچه، بررسی قسمتآشنایی با تغییر میز -4 .4

 ماشین، آشنایی با ناحیه تغذیه نخ، منطقه بافت،  برداشت پارچه   تنظیمات، بررسی انتقال حرکت و راهنمای نخ یهالهیم

ی با هابافتدار، انجام های با نخ کشی بخشی و سوراخانجام بافت ی به روش تمپی،نیرچیزنجمکانیزم طرح ماشین، آشنایی با -5 .5

 .سوزن یزیرنحوه قالبی سه، چهار، پنج و شش شانه، انجام بافت با طرح بافت دلخواه، هاطرحانجام بافت با  لی،-ی اینهاطرح

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 عملی ورتصبهسخنرانی و انجام بافت 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد %60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. DJ. Spencer, Knitting Technology; Elsevier, 2014, 3th edition.  

2. S Raz, Flat knitting Technology; Universal Maschinenfabrik, 1993, 1st edition. 

3. C Iyer, B Mammel, W schach, Circular knitting, Meisenbach Bamberg; 1992, 1st edition. 

  

 (2حلقوی )کارگاه بافندگی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Knitting Workshop (II) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  (2حلقوی )بافندگی  نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  لی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عم
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 :الف( هدف کلی

 های مختلف ریسندگی الیاف منقطعفرآیندآشنایی با  -

  :ب( اهداف ویژه

 زنی و تنظیمات آنآالت کشش؛ شانهآشنایی با ماشین .1

 آالت فالیر و رینگ و تنظیمات آنآشنایی با ماشین .2

 : هاحث یا سرفصلپ( مبا

 های مربوطه، تنظیمات موردنیاز آالت کشش و تئوریمفهوم کشش و ساختار ماشین .1

 و تنظیمات هاویژگیزنی، ساختار ماشین شانه؛ مقدمات شانه هایماشینساختار  .2

 ها و تنظیماتتولید نیمچه نخ؛ ویژگی هایماشینساختار  .3

 ها و تنظیماتساختار ماشین رینگ؛ ویژگی .4

 هبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( را

 های آموزشیکارگیری فیلمبه ،استفاده از پاورپوینت     

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد %60     آزمون پایان نیمسال

 ائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ار

 تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. W. Klein, The Technology of Short-staple Spinning; Textile Institute, 1998, 2th edition.  

2. C. Lawrence, Fundamentals of Spun Yarn Technology; CRC Press, 2003, 1st edition.  

3. S. Gordon and Y-L. Hsieh. Cotton: Science and technology. Woodhead publishing, 2007, 1st edition. 
  

 (2ریسندگی ) عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Short Staple Spinning (II) ن درس به انگلیسی:عنوا

 نظری  پایه  ریسندگی فرآیند نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  یاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی ن
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 :الف( هدف کلی

 دگی الیاف منقطعهای مختلف ریسنفرآیندآشنایی با  -

  :ب( اهداف ویژه

 زنی و تنظیمات آنآالت کشش؛ شانهآشنایی با ماشین .1

 آن ماتیتنظآالت فالیر و رینگ و آشنایی با ماشین .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 صورت عملیبالشچه، محاسبات ماشین بالشچه؛ تنظیمات، انجام تولید به هایماشینهای مختلف بررسی عملی قسمت .1

 صورت عملیشانه، محاسبات ماشین شانه؛  تنظیمات، انجام تولید به هایماشینهای مختلف عملی قسمتبررسی  .2

 صورت عملیتولید نیمچه نخ؛ محاسبات و تنظیمات، تولید به هایماشینهای مختلف بررسی عملی قسمت .3

 صورت عملیهای مختلف ماشین رینگ؛ محاسبات و تنظیمات، تولید بهبررسی عملی قسمت .4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های آموزشیکارگیری فیلمبه ،استفاده از پاورپوینت     

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد %60     آزمون پایان نیمسال

 رای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز ب

 تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. W. Klein, The Technology of Short-staple Spinning; Textile Institute, 1998, 2th edition.  

2. C. Lawrence, Fundamentals of Spun Yarn Technology; CRC Press, 2003, 1st edition.  

3. S. Gordon and Y-L. Hsieh. Cotton: Science and technology. Woodhead publishing, 2007, 1st edition. 
  

 (2ریسندگی )کارگاه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Spinning Workshop (II) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  خصصی ت (2ریسندگی ) نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 ریسندگی نوین هایروشل علمی و فنی معرفی و آشنایی با اصو

  :ب( اهداف ویژه

 های رینگاصالح خصوصیات نخ هایروشآشنایی با  -

 های ریسندگی نوین در مقایسه با نخ رینگهای تولیدشده در سیستمآشنایی با خصوصیات نخ -

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های سایرو در ریسندگی رینگاصول تولید نخ .1

 های سولودر ریسندگی رینگاصول تولید نخ .2

 های متراکم در ریسندگی رینگاصول تولید نخ .3

 های مغزی دار در ریسندگی رینگاصول تولید نخ .4

 یاچرخانهاصول عملکرد ریسندگی  .5

 اصول عملکرد ریسندگی جت هوا و ورتکس .6

 اصول عملکرد ریسندگی اصطکاکی .7

 های دورپیچ و باب تکستولید نخ فرآینداصول عملکرد  .8

 های ریسندگی مختلف در مقایسه با نخ رینگهای تولیدشده در سیستمخصوصیات فیزیکی، مکانیکی و ساختاری نخ مقایسه .9

 های فانتزیآشنایی با انواع نخ .10

 های اسالب، شنیل و بوکلهاصول تولید نخ .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزشی  هایفیلماستفاده از 

 : های ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبرد

 درصد 40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 مختلف ریسندگی هایسیستمقطعات اساسی  -کامپیوتر

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1.The Rieter Manual of Spinning, Vol.6, Alternative Spinning Systems, H. Stadler,2009. 

2.The Rieter Manula of Spinning, Vol.5, Rotor Spinning, H.Ernst, 2009. 
 .1379، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،یآغاجقره اکبریعل –، مجید صفرجوهری یاچرخانهتکنولوژی ریسندگی  -3

 .1389دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  انتشاراتمراتی،  اکبریعل -اصول ریسندگی اصطکاکی -4

  

 های نوین ریسندگیسامانه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد New Spinning Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (2ریسندگی ) نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   سفر علمی :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 :الف( هدف کلی

 های جرمی نخآشنایی با اصول نایکنواختی -

 نایی با آمار کاربردی در صنایع نساجیآش -

  :ب( اهداف ویژه

 آشنایی با مفاهیم نایکنواختی جرمی نخ و مواد واسطی ریسندگی، تحلیل انواع نایکنواختی، تشخیص محل عیوب  .1

 ی آن در صنایع نساجیکاربردهاو  هامثالآشنایی با اصول آمار کاربردی همراه با  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 گیری، نایکنواختی حدی، ضریب نایکنواختی، نایکنواختی افزودهاندازه هایروشکنواختی جرمی نخ، انواع نای اصول .1

 های چندجزییاصالح فرمول نایکنواختی حدی، رابطه مارتیندل، نایکنواختی حدی در نخ .2

 تی جرمیعوامل ماشین و مواد بر نایکنواخ تأثیرعیوب کششی و عیوب تناوبی،  انواع نایکنواختی جرمی، .3

 آالت خط تولیدتوضیح و تحلیل اسپکتروگرام، تعیین و تشخیص محل یا ناحیه معیوب در ماشین .4

 مویینگی نخ، ضریب مویینگی نخ، عوامل مؤثر بر مویینگی نخ .5

 ، سختی خمشی، پرزدانه پارچه، سایش پارچه .6

 پراش  آزمونیانگین، م آزمونآزمون فرض، ، آمار کاربردی: توزیع نرمال، توزیع پواسون .7

 برآورد و تخمین، تخمین میانگین، حدود اطمینان، خطای تخمین، تعداد نمونه .8

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های آموزشیکارگیری فیلمبه ،استفاده از پاورپوینت     

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 رصدد %40  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد %60     آزمون پایان نیمسال

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1-J.J.J. JJJJ, JJJJJJJJJ JJ JJJJJJJJJJ JJJ JJJ JJJJJJJ JJJJJJJJJJ, JJJJJJJ JJJJJJJJJ, 1987, 1JJ JJJJJJJ 

2- J J JJJJJJJ, JJJJJJJJ JJJJJJJ JJ JJJJJJJJ, 1999, JJJJJJJJ JJJJJJJJJJ JJJ 

3- JJJJJJJ JJ JJJJJJJJJ JJJJJ JJJJJJJ. 

 

  

 کنترل کیفیت در نساجی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Quality Control  in Textile عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (2بافندگی )، مهندسی احتماالت و آمار نیاز:دروس پیش

 ی عمل تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 پودی-پودی و اصول طراحی پارچه تاری-های مختلف پارچه تاریمعرفی طرح -

  :ب( اهداف ویژه

 بافندگی هایماشینبافندگی و کارت طرح  هایماشیننخ کشی  -های بافت مختلفآشنایی با طرح .1

 های با چند سیستم تاری و چند سیستم پودی آشنایی با طراحی پارچه .2

 : ها( مباحث یا سرفصلپ

 های پایهاصول طراحی و تکنیک بافت پارچه و آشنایی و معرفی طرح .1

 بافندگی و ارتباط بین کارت طرح، طرح بافت و نخ کشی هایماشینمختلف نخ کشی ماشین بافندگی و کارت طرح  هایروشآشنایی و معرفی  .2

 های ترکیبی و کرپشنایی با طراحی طرحهای تافته، سرژه و ساتن و آآشنایی با طراحی مشتقات طرح  .3

 های دوالیه و سه الیههای  دورو تاری  و دورو پودی و اصول طراحی پارچهاصول طراحی پارچه .4

 پودی-های تاریهای خاب دار و محاسبات فنی پارچهاصول طراحی پارچه .5

 در این زمینه شدهارائههای پودی و نظریه-های تاریطراحی مهندسی پارچه .6

 پودی-گیری عوامل ساختاری پارچه تاریتعیین و اندازه هایروشیی با آشنا .7

 پودی-تعیین طرح بافت پارچه تاری هایروش .8

 یو پودهای تار و پود، تراکم تاری گیری تجعد نخاندازه هایروش .9

 پودی در ماشین بافندگی-محاسبات تولید پارچه تاری .10

 پودی از ریسندگی تا رنگرزی، چاپ و تکمیل-یدر بافت پارچه تار ازیموردنمحاسبات مواد اولیه  .11

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

  های آموزشیفیلم -بازدید علمی -سمینار درسی -صورت پاورپوینتارائه محتوای آموزشی به

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 60  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد 40     ن پایان نیمسالآزمو

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 پرینتر رنگی -افزارهای طراحی پارچهنرم -کامپیوتر -البراتوار طراحی پارچه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1.JJJJJ JJJJJJJJJ JJJ JJJJJJ, JJJJ1, JJJJJ JJJJJJJ, JJJJ JJJJJJJJJJ JJJJJ, 1986. 

2.JJJJJ JJJJJJJJJ JJJ JJJJJJ, JJJJ2, JJJJJ JJJJJJJ, JJJJJJJ JJJJJJJ JJJJJJJJJJ JJJJJ, 1989. 

3.JJJJJJ’J JJJJJJJ JJJJJJ JJJ JJJJJJ, J. JJJJJJJJ, JJJJJJJJJJJJJJ, 1975.  

 تکنیک بافت و تجزیه پارچه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Woven Fabric Design and Analysis عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1بافندگی ) از:نیدروس پیش

 عملی  تخصصی  (2بافندگی ) نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 ............موارد دیگر: .. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 آشنایی با اصول و مبانی تکمیل پارچه -

 : ب( اهداف ویژه

 اربرد نهاییمرحله بهبود یا ایجاد اثر متناسب با ک عنوانبهآشنایی با اصول تکمیل کاالی نساجی  .1

 و تعیین مراحل تکمیل متناسب با نوع الیاف و ساختار کاال تشخیص .2

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
های شیمیایی و بندی، تکمیل مقدماتی و تکمیل عالی، تکمیلتقسیم هایروشمروری بر تکمیل کاالی نساجی شامل تعاریف، اهداف و  .1

 ثباتی و دوام فرایند،بندی با توجه به خواص فیزیکی و مکانیکی، تقسیم

اکسیژنه و سدیم هیپو کلریت، ، پخت، سفیدگری با استفاده از آبآهار گیریای شامل تراش، پرز سوزی، سازی کاالی پنبهمراحل آماده  .2

 مرسرایزینگ، 

 ، ایمرحلهو  مداومجزییات فرایندهای  .3

 ،یفعال سطحمواد  و ، مکانیزم آنمعرفی اجمالی فرآیند شستشو .4

 لی سختی گیری آب، ک هایروش .5

 با الیاف سلولزی،  هاآنشده از الیاف مصنوعی و مخلوط سازی کاالی تهیهآماده .6

مداوم  هایروشمختصر با تأکید بر فرایندهای نوین در خط تکمیل مانند کنتی پرس،  صورتبهمعرفی فرایندهای تکمیل کاالی پشمی  .7

 شرینک، -دکاتایزینگ، سوپرفینیش، استیم

 . های عالی منسوجات و تجهیزات مربوطهگونگی تکمیلشرح مختصر چ .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 آموزشی هایفیلم -بازدید علمی -سمینار درسی -پاورپوینت صورتبه آموزشیارائه محتوای 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 
 درصد 40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 
 آموزشی هایفیلم -بازدید علمی -سمینار درسی -پاورپوینت صورتبه آموزشیارائه محتوای 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Trotman, E.R., “Textile Scouring and Bleaching”, Griffin Publication, 1968. 

2. Heywood, D.,”Textile Finishing”, SDC, Bradford, England, 2003. 

3. Schindler, W.D., and Hauser, P.J., “Chemical Finishing of Textiles”, Woohead Publishing, England, 2004. 

4. G. Sun, N. Pan, Functional Textiles for Improved Performance, Protection & Heath. Woodhead Publishing, 

2011،1ss sssssss. 
5. J. Hu, Adaptive and Functional Polymers, Textiles and Their Applications, Imperial College Press, 2011, 1st 

edition.  

6. Horrocks, A.R. and Arand, S.C., Handbook of Technical Textile, Woohead Publishing, England, 2000. 

7. Kissa E., Functional finishes, Part B., in: Handbook of Fibre Science and Technology, Vol.2, Chemical Processing 

of Fibre and Fabrics, Lewin, M., and Sello, S.B., (EDs), Marcel Dekker, New York, (1984). 

فارسی: عنوان درس به  تکمیل فرآیند 

 نوع درس و واحد Finishing Processes عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  بافندگی فرآیندیا  (1بافندگی ) 

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  د عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: سفر علمی اگر واح
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 :الف( هدف کلی

 الکترونیکی هایدستگاه و قطعات منطقی، مدارهای با آشنایی -

  :ب( اهداف ویژه

 هاداده آوریجمع هایروش با آشنایی و هاآنالکترونیکی  هایدستگاه و قطعات منطقی، مدارهای کار آشنایی با طرز .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

و   Flip  Flop، آشنایی با هاآنها، ساخت مدارهای ساده ی شناسایی پایهطریقه ،AND ،OR، XoR ،Notهای شناخت مدارهای منطقی: آشنایی با گیت .1

  هاآنتئوری کار 

 گیری گیری و انتگرالطرز ساخت مدارهای مشتق فایرها و کارکردشان،: آشنایی با آمپلیهاآنو تئوری  OP-Ampsفایرها آمپلی .2

 ها: شناخت طرز عملکرد این قطعات و طرز طراحی مدارهای ساده ها، مقاومت خازنآشنایی با قطعات الکترونیکی ترانزیستورها، ترستورها، رله .3

 های مختلف کار سنسورهای مکانیزم: معرفی انواع حسگرها و ارائههاآنحسگرها و طرز کار  .4

و  ADCو   ACو طرز کاربردهای  Parallel Pont  /Serielنویسی ها، طرز کار و برنامهآوری دادهجمع هایروشی : ارائه(DAQ)ها آوری دادهمعج .5

  هاآننویسی برنامه

 Stepper Motorبرای یک  Driver، ساخت Micro Controllerنویسی کار با میکروکنترلر: برنامه .6

 نویسیی برنامهو طریقه Ladder Logic، آشنایی با هاآنو دلیل استفاده از  PLCناخت ش :PLCنویسی برنامه .7

 موتورها  Stepperنویسی برنامه و طریقه هاآنساز ، آشنایی با مدار فعالهاآنموتور و شناخت طرزکار   Stepper: معرفی انواعActuatorانواع  .8

 سی، سرو موتورها.موتورهای پنرو، گریپرهای مغناطی ،DCموتورهای  .9

10. Micro Controller  ها: شناخت طرز کارMicro Controller  ها، معرفی چندMicro Controller نویسی یک نمونه از معروف، آشنایی و طرز برنامه

 .هاآن

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

  های آموزشیفیلم -سمینار درسی  -صورت پاورپوینتارائه محتوای آموزشی به

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 60  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد 40     آزمون پایان نیمسال

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 تجهیزات الکترونیکی -کامپیوتر

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 گردد.توسط استاد مربوط مشخص می

  

 مکاترونیک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mechatronics یسی:عنوان درس به انگل

 نظری  پایه  کامپیوتر نویسیبرنامه ، برق مهندسی مبانی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   سفر علمی از است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نی
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 اختیاری-فناوری نساجی

  



 96/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 

 :الف( هدف کلی

 بافت بی منسوجاتانواع  با آشنایی -

  :ب( اهداف ویژه

 منسوجات بی بافتها و خصوصیات بیان ویژگی .3

 منسوج بی بافتانواع  تولید هایروش با آشنایی .4

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 .بافتیب منسوجات بیمزایا و معا ،بافتتولید منسوجات بی یمنابع درس، تاریخچه معرفی -1

 .تولیدشدههای انواع نمونه یبافت و ارائهمختلف تولید منسوجات بی هایروش -2

 .بافتدر منسوجات بی مورداستفادهمنسوجات در جهان و انواع الیاف  بافت با منسوجات متداول و آمارهای تولید آن و روند پیشرفت و تولید اینمنسوجات بیه مقایس -3

 (.. . .  مصارف کشاورزی، زمینی، عایق، فیلترها و ،و کیف، الیی لباس )کفش بادوامپزشکی، تنظیف و ... ( و  ) بهداشتی، بارمصرفیک صورتبهبافت منسوجات بی کاربردهای

 الیاف گیری آرایش یافتگیاندازه هایروشآرایش یافتگی الیاف و انواع آن و  زیعالیه، تو یتهیه روش -4

 .)الکترواستاتکی و جریان هوا ،کاردینگ )غلتک راندومایزر یوسیلهبه توزیع تصادفی ی باهایالیه یکاردینگ و تهیه یوسیلهبهالیه  یتهیه روش -5

 .ها و محاسبات مربوطهاین الیه یمزایا ،)کراس لپر( الیه گذاریمختلف  هایروش -6

 .ز جریان هوابا استفاده ا با توزیع تصادفی هاالیه یتهیه هایروش -7

 .کاردینگ و جریان هوا یوسیلهبههای حجیم الیه یتهیه -8

 .سوزن زنی های مختلف یک دستگاهشیمیایی( و توضیح قسمت ،حرارتی، )مکانیکیالیه الیاف بخشی استحکام هایروش انواع -9

 .های سوزنی و نمودارهای مربوطههای الیهمؤثر در سوزن زنی، ویژگی پارامترهای -10

 .زنی و عوامل مؤثر بر آننو نیروی سوز مورداستفادههای های سوزنزنی و بیان ویژگیدر سوزن مورداستفادهسوزن  انواع -11

 .های جت آبمؤثر بر الیه زنی و جت آب و پارامترهایهای سوزنالیه یهای آن و مقایسهالیه به روش جت آب و ویژگی یتهیه -12

 .هاآنهای فوم ( و ویژگی -کردن  اسپری -چاپ کردن  - وریغوطهمختلف )  هایروشاتصال شیمیایی و توضیح  الیه به روش یتهیه -13

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ، بازدید علمیتکالیف تصاویر، تعریف و آموزشیکمک هایفیلم  از سخنرانی، استفاده

 : ادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنه

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 وایت بورد و یا ویدیو پروژکتور

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Russell, S. J. “Handbook of Nonwovens”, Woodhead Publishing, 2006 
2. Rembrandt, E, “Nonwoven fabric: manufacturing and applications”, Nova Science, 2020 

 بافتمنسوجات بی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Nonwoven Fabrics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ریسندگی فرآیند نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:
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 :الف( هدف کلی

 .مربوط هایآزمایشگاه و نساجی کاالی تولید هایسالن در تهویه هایروش با آشنایی

  :ب( اهداف ویژه

 هاآنعمال تغییرات در های ترمودینامیکی هوا و چگونگی اآشنایی با مشخصه .1

 های تولید کاالی نساجیبیان شرایط مطلوب تهویه و تبرید در سالن .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آسایش شرایط و مطبوع هوای تعریف .1

 های ترمودینامیکی هواآشنایی با مشخصه .2

 آشنایی با چارت سایکرومتریک .3

 گرمایش و سرمایش فرایندهای .4

 های سرمایشیسامانه .5

 (بخار و هوا داغ، آب گرم، آب) گرمایشی هایسامانه .6

 مختلف نتقال حرارت و نحوه محاسبه آن هایروشآشنایی با  .7

 محاسبه بار حرارتی سالن .8

 در صنایع نساجی مورداستفادههای گرمابشی و سرمایشی آشنایی با سیستم .9

 های مختلف تولید کاالی نساجیتعیین شرایط بهینه در سالن .10

 دگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یا

 تکالیف تصاویر، تعریف و آموزشیکمک هایفیلم  از سخنرانی، استفاده

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور بورد وایت

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .1380 امیرکبیر، صنعتی دانشگاه ،"نساجی در تهویه کاربرد" قانع، محد افشاری، گودرز .1

 .1387 مشهد، فردوسی دانشگاه ،"مرکزی حرارت و مطبوع تهویه مهندسی" مقیمان، محمد .2

 نساجی در تبرید و تهویه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Conditioning in Textiles Production عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ترمودینامیک عمومی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:
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3. Purushothama, B, “humidification and ventilation management in textile industry” Woodhead 
Publishing, 2009. 
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 :الف( هدف کلی

 .اطمینان و کیفیت نظرگرفتن در با قطعات تهیه طراحی و دقیق تحلیل و طراحی اصول با آشنایی

  :ب( اهداف ویژه

 آشنایی با اجزای مکانیکی .1

 آالت نساجیاجزای ماشینکاربرد اصول طراحی در طراحی  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 طراحی در تصمیم طراحی، تعریف .1

 طراحی روش و چگونگی طراح، خصوصیات مهندسی، طراحی و مهندسی علوم کردن السهک .2

 مروری بر مقاومت مصالح و توزیع تنش در تیرها .3

 تحلیل تنش، دایره موهر .4

 اطمینان قابلیتضریب ایمنی و  .5

 تاتیکیهای شکست استئوری .6

 های شکست دینامیکیتئوری .7

 هاها و کوپلینگدنده، تسمه و پولی، زنجیر، یاتاقانآشنایی با انواع چرخ .8

 دنده و تسمهطراحی شفت، انواع چرخ .9

 آالت نساجیدر ماشین مورداستفادههای آشنایی با انواع مکانیزم .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تکالیف تصاویر، تعریف و آموزشیکمک هایفیلم  از ستفادهسخنرانی، ا

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 ع پیشنهادی: چ( فهرست مناب

 1389 نوپردازان، ،"ماشین اجزای طراحی" شادروان، ایرج ترجمه بادیناس، میشکه، ،یشیگل .1

 1380 امیرکبیر، صنعتی دانشگاه ،"(دوم و اول جلد) نیرو انتقال ماشین اجزای طراحی" اخالقی، مهدی .2

  

 ماشین اجزای طراحی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mechanical Engineering Design عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1) صنعتی کشینقشه ،(1)مقاومت مصالح  نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:
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 :الف( هدف کلی

 های کنترل کیفی مواد نساجیآشنایی با آزمایش

  :ب( اهداف ویژه

 خصوصیات مواد نساجی  گیریاندازهاستاندارد  هایروشآشنایی با  .1

 یح و استانداردصح یبندقالباستاندارد و بیان نتایج در  هایروشبا  هاشیآزماانجام  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 .مشخصات بافت پارچه .1

 .مقاومت سایشی پارچه  .2

 .سختی خمشی و ضخامت پارچه  .3

 .استحکام پارچه  .4

 .مقاومت پارگی پارچه  .5

 .آویزش پارچه  .6

 .در پارچه نفوذ آب  .7

 .در پارچه نفوذ هوا  .8

 .1اوستر  .9

 .2اوستر  .10

 و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا

 آموزشی، هایفیلم کارگیریبه ،در محل آزمایشگاه، استفاده از پاورپوینت هاشیآزماانجام      

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %70   نیمسالهای آزمایشگاهی در طول فعالیت

 درصد %30     نیمسالآزمون پایان 

 رائه: برای ا موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 آزمایشگاه فیزیک الیاف، تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1- J J JJJJJJJ, JJJJJJJJ JJJJJJJ JJ JJJJJJJJ, 1999, JJJJJJJJ JJJJJJJJJJ JJJ 

 کنترل کیفیت آزمایشگاه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Quality Control  Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  -- نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  کنترل کیفیت در نساجی نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 تأمین ریزیبرنامه تولیدی، عملیات ریزیبرنامه کارخانه، ظرفیت کلی ریزیبرنامه دی،تولی واحدهای اداره اهداف و اصول با دانشجویان آشنایی -

 .هاموجودی کنترل ،موردنیاز

  :ب( اهداف ویژه

 مطلوب زمان در هزینه حداقل و مطلوب کیفیت با مشخص برنامه طبق تولید انجام شامل تولیدی واحد یک اداره اهداف و صولآشنایی با ا .1

 های تولیدی در کارخانجات نساجیاع سیستمآشنایی با انو .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت تولید و خدمات .1

 های تولیدیآشنایی با انواع سیستم .2

 مراحل تأسیس کارخانه .3

 ، ارزیابی کار و زمانکار بهبود و مطالعه هایروش .4

 آالتتعیین چیدمان ماشین .5

 بینیپیشهای گیری و مدلاصول تصمیم .6

 کنترل موجودی .7

 موازنه خط تولید .8

 ریزی تولیدبرنامه .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 طرفه دو هایبحث و درسی مباحث در دانشجو دادن دخالت، تکالیف سخنرانی، تعریف

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1393 امیرکبیر، تهران، صنعتی دانشگاه انتشارات صادقی، عبدالحسین: ترجمه ،"پوشاک تولید در صنایع مهندسی" بابو، رامش .1

 .1370 رضوی، قدس آستان ،"تولید مدیریت" میرشفیعی،... نصرا وانی،ال مهدی .2

 .1375 امروز، دانش نشر ،"موجودی و تولید کنترل و یزیربرنامه" قمی، فاطمی محمدتقی .3

 مدیریت تولید عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Production Management عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  بافندگی فرآیندیا  (1بافندگی ) نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:
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 :الف( هدف کلی

 آشنایی با تدوین طراحی کارخانه نساجی -

  :ب( اهداف ویژه

 سنجیامکان .1

 هاطرحمقایسه  هایشاخص .2

 مسیر بحرانی و روشکنترل پروژه  .3

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اصول تدوین طرح .1

 ظرفیت نییتع ،برآورده انتخاب محصول، .2

 مربوط به آن یهایندازمیو نتولید  فرآیندشناخت  .3

 هاو نیازمندی فرآیندمحاسبات مربوط  .4

 تولیدی و غیرتولیدی  هایساختمانمصرفی حین تولید، محاسبه  و موادمحصول  استانداردهایمواد اولیه  .5

 .... وها نهیهز ،در گردشمالی شامل سرمایه ثابت، سرمایه  برآوردهای .6

 یسنجو امکانصادی اقت هایشاخص محاسبه مالی، هایصورت بینیپیش .7

 هاطرحمقایسه  هایشاخص .8

 کنترل پروژه .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  نیمسال در طولهای کالسی فعالیت

 درصد 50  نیمسالآزمون پایان 

 ه: برای ارائ موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 
 1372 شریف، صنعتی ناشر جهاد دانشگاهی شریف، صنعتی دانشگاهی جهاد صنایع مهندسی گروه ترجمه کارخانه، طراحی اصول اپل، .1

 1399 امیرکبیر، صنعتی ناشر دانشگاه اقتصاد مهندسی، نژاد، اسکو محمدمهدی .2

 1391 صنعت، و علم دانشگاه ناشر خطی، ریزیامهبرن جعفر سجادی، نژاد، سید آریا بهادر قلی امیر .3

 1392 دانش، ارکان انتشارات پروژه، کنترل و مدیریت شیرمحمدی، حاج علی .4

 طرح و محاسبه کارخانه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Factory Planning and Design عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  بافندگی فرآیند یا (1بافندگی ) نیاز:پیشدروس 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 وارد دیگر: ..............م کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی:الف( 

 در ریسندگی الیاف منقطع مورداستفادهات الیاف آشنایی با خصوصی -

 آشنایی با مراحل مختلف ریسندگی الیاف پشم -

  اهداف ویژه:ب( 

 آالتماشینآشنایی با تجهیزات خط ریسندگی الیاف بلند، ساختارها و تنظیمات  .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ساختار الیاف پشم و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی الیاف پشم .1

 تجاری الیاف پشم بندیقهطببررسی  .2

 هاآن هایویژگیریسندگی الیاف بلند و  هایسامانه .3

 (بندیدرجهالیاف پشم )چینش الیاف و  سازیآماده .4

 مورداستفاده هایمکانیسمالیاف پشم و  کردنخشکشستشو و  هایروش .5

 هاماشینبررسی خط حالجی الیاف پشم و تشریح ساختار  .6

 اردینگ پشمی و فاستونیاصول تئوری و عملکرد ماشین  ک .7

 اصول تئوری و عملکرد ماشین  گیل باکس، شانه  .8

 اصول تئوری و عملکرد ماشین  فالیر و  فینیشر .9

 اصول ریسندگی رینگ پشمی و فاستونی .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزشی هایفیلم کارگیریبه ،استفاده از پاورپوینت     

 : های ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبرد

 درصد %40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد %60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. N A G Johnson, I Russell, Advances in Wool Technology; Woodhead publishing, 2008.  

2. C. Lawrence, Fundamentals of Spun Yarn Technology; CRC Press, 2003, 1st edition.  

3. P.R. Lord. Handbook of Yarn Production: Technology, Science and Economics. Woodhead publishing, 2003. 

 ریسندگی الیاف بلند عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Long Staple Spinning عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (2ریسندگی ) نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:هموس در

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 بافتبی آالتماشینهای مختلف در عملی با مکانیزم صورتبهنایی دانشجویان آش -

  :ب( اهداف ویژه

 شوندمیهای تولید منسوجات بی بافت آشنا فرآیندعملی با  صورتبهدانشجویان  .1

 تولید منسوج بی بافت آموزش عملی  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مکانیزم انتقال حرارتتغذیه و  هایماشینمختلف  هایقسمتآشنایی با  .1

 مختلف ماشین کاردینگ و مکانیزم انتقال حرارت هایقسمتآشنایی با  .2

 مختلف کراس لپر و مکانیزم انتقال حرارت هایقسمتآشنایی با  .3

 زنی و مکانیزم انتقال حرارتمختلف ماشین سوزن هایقسمتآشنایی با  .4

 آشنایی با انواع سوزن .5

 افتینگ و مکانیزم انتقال حرارتمختلف ماشین ت هایقسمتآشنایی با  .6

 مختلف ماشین جت آب و مکانیزم انتقال حرارت هایقسمتآشنایی با  .7

 و نکات ایمنی آالتماشینداری اصول نگه .8

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ی، بازدید علمتکالیف تصاویر، تعریف و آموزشیکمک هایفیلم  از سخنرانی، استفاده

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 70   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 30     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .1385 ش،فر فناوری مرکز ،"ماشینی فرش" یکتا، مهدی .1

2. Russell, S. J. “Handbook of Nonwovens”, Woodhead Publishing, 2006 
3. Rembrandt, E, “Nonwoven fabric: manufacturing and applications”, Nova Science, 2020 

 

  

 بافتکارگاه منسوجات بی سی:عنوان درس به فار

 نوع درس و واحد Nonwovens Workshop عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  بافتمنسوجات بی نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:
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 الف( هدف کلی:

 آشنایی دانشجویان با کاربرهای مختلف منسوجات در پزشکی .1

  ب( اهداف ویژه:

 در منسوجات پزشکی مورداستفادهو زیست سازگار  ریپذبیتخرستیزآشنایی با پلیمرهای  .1

 آشنایی با کاربردهای مختلف منسوجات در پزشکی .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 .رفی کلی منسوجات پزشکیبندی و معطبقه .1

 .پذیر مورداستفاده در منسوجات پزشکیتخریبپذیری و آشنایی با پلیمرهای زیستتخریبزیست .2

 .تعیین ریست سازگاری منسوجات پزشکی هایروشزیست سازگاری و  .3

 .مختلف استریلیزاسیون و معایب و مزایای هر روش هایروشآشنایی  .4

 .بافت و رهایش دارو نانو الیاف و کاربرد آن در مهندسی .5

 .های مصنوعیآشنایی با انواع رگ .6

 .تهیه فیلترهای دیالیز هایروشساختار و  .7

 .های بخیه و منسوجات بهداشتیآشنایی با ساختار باندهای زخم، نخ .8

 .های زیستی، و ارزیابی و اخذ مجوز در این صنعت انجام آزمون هایروش .9

 محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با 

 تدریس تئوری و بازدید از کارخانه جات فعال در حوزه منسوجات پزشکی

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  ازیموردنج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 پروژکتورو یا ویدیو  وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. J.J. JJJJJJJ, Handbook of Medical Textiles, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2011 

2. Yimin Qin, Medical Textile Materials, Woodhead Publishing , 2015  

3. JJJJJ JJJJJJ JJJJJ JJJJJJJ JJJJJJJJJ JJJJJJ JJJJ JJJJJJ, JJJJJJJJJJJJ JJJJJJJ, JJ JJJJJJJJJJJJ 
to Materials in Medicine, 3rd Edition, Academic Press, 2012 

  

 منسوجات پزشکی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Medical Textile عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:پیشدروس   ▀نظری  پایه  علم پلیمر و الیاف 

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری ▀اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 ..............موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :کلی الف( هدف

 تولید خواص و کاربرد فرآیندو  نانو الیافآشنایی کلی با  -

  :ب( اهداف ویژه

  افیال نانواشتن آگاهی بر د .1

 نانو الیافتولید   هایروش آگاهی بر داشتن  .2

 کاربردهاو  نانو الیافبر خواص داشتن آگاهی  .3

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 نانو موادبر نانوتکنولوژی و  ایمقدمه .1

 تولید هایروشو  فنانو الیا .2

 آشنایی با الکتروریسی  .3

 نانو الیافبر الکتروریسی و مورفولوژی  مؤثرعوامل   .4

 نانو الیاف آوریجمع هایروش   .5

 متخلخل و ...( نانو الیافمغزس، -پوسته نانو الیافاخیر در الکتروریسی )الکتروریسی بدون نازل، چندنازله،   هایپیشرفت .6

 الیاف نانوارزیابی خواص  هایروش .7

 نانو الیافکاربرد  .8

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد  50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد  50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 

 پیشنهادی: چ( فهرست منابع 
1. An introduction to Electrospinning and nanofibers, Seeram Ramakrishna and et al, World Scientific 

Publishing Co., Singapore, 2005. 

2. Science and Technology of Polymer Nanofibers, Anthony L. Andrady, Wiley Publishing Limited, 2008. 
  

نانو الیاف فناوری تولید و علوم عنوان درس به فارسی:  

 عنوان درس به انگلیسی:
Nanofibers Science and 

Technology   

 نوع درس و واحد

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  یافعلم پلیمر و ال 

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

  هاآنتولید  هایروشگیرد و آشنایی با قرار می مورداستفادهموادی که در صنعت نساجی  ویژهبههای کلی مواد نانو و آشنایی با ویژگی

  :ب( اهداف ویژه

 : هامباحث یا سرفصلپ( 
 م.علم نانو فناوری و تاریخچه این عل اولیهآشنایی با مفاهیم  .1

ها، نانو ها شامل نانو ساختارهای معدنی، فلزی، پلیمری و کامپوزیت در اشکال فیزیکی مختلف مانند نانو ذرات، نانولولهآشنایی با انواع نانو ساختارها و خواص آن .2

  ... ها والیه

  هاح آنالو اص ساختارها نانود، سنتز، کنترل شکل و اندازه تولی هایروش .3

 ح خواص منسوجات و پلیمرهاالکاربرد نانو ساختارهای فلزی و معدنی در اص .4

 هایکامپوزیت نانو ها وها، ســایکلودکســترین، دندریمرها، لیپوزمهاکپسول نانو: ساختارها نانوجهت باردهی  مورداستفادهآلی  )کنندههای حملسامانه) کریرهای .5

 پلیمری

 ریسی الیاف مصنوعیح توده پلیمر و الیاف در رشتهالاص هایروش .6

 آن در خط ریسندگی مذاب و خواص نهایی الیاف تأثیرمعدنی با منسوجات و  ساختارهای نانوط مذاب الاخت .7

 تسطح منسوجاروی  ساختارها نانوافزایش ثبات  هایروش، ساختارها نانوتکمیل منسوجات با  هایروش .8

 و ضد میکروب و خودتمیزشونده گریز لکهگریز، نانو فناوری و توسعه منسوجات آب .9

با  چندمنظورهو منسوجات  التوسعه منسوجات رسانا، منسوجات هوشمند، منسوجات با کارایی با همچنین وپذیری، راحتی ح خواص منسوجات نظیر رنگالاص .10

 استفاده از نانو فناوری

 لیفی نانوهای کاربردهای منســوجات، پلیمرها و ســازه ،نانو الیافلید الکتروریسی و تو .11

 سازه و خطرات فناوری نانو نانوو منســوجات  هاکامپوزیت نانو یابی مشخصه هایروش .12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسال های کالسی در طولفعالیت

 درصد50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  ازیموردنج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. R. Mishra, J. Militky, Nanotechnology in Textile; 1st Edition, Woodhead Publishing, 2018. 

2. P. Brown, K. Stevens, Nanofibres and Nanotechnology in Textiles; 1st Edition, Woodhead 

Publishing, 2007. 
3. M. Joshi, Nanotechnology in Textiles: Advances and Developments in Polymer Nanocomposites; Jenny 

Stanford Publishing, 2020.  

 فناوری نانو در نساجی فارسی:عنوان درس به 

 نوع درس و واحد Nanotechnology in Textile عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی  اگر واحد عملی دارد، چه
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 :الف( هدف کلی

 رایج در صنعت نساجی و پوشاک انگلیسی حاتالآشنا نمودن دانشجو با اصط

 : ب( اهداف ویژه

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 حات رایج در صنعت نساجی و پوشاک الآشنا نمودن دانشجو با اصط .1

 تخصصی نحوه برقراری ارتباط شفاهی .2

 عات در خصوص یک ماشین خاص و یا ماده خاصالاطمثل زم العات القراری ارتباط کتبی برای اخذ اطنحوه بر  .3

 تقویت قدرت صحبت کردن  .4

 نگارش دانشجویان برای مکاتبات فنی نساجی  تقویت .5

 یکاتالوگ خوان .6

 ی تخصصیهاواژهنحوه اخذ ونیز پیشنهاد جایگزین  .7

 تلف نساجیمخ یدرسسبدهای متن تخصصی از  14خوانش حداقل  .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:
 1185، اشراقی، صفار، "حات تخصصی نساجیالفرهنگ لغات و اصط"نیا، نیا، معصومه شکوهیهیداود شکو .1

 .گرددوسط استاد مربوط مشخص میت .2

  

 زبان تخصصی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد English for Textile Engineer عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  - 

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

موارد دیگر:  کارگاه   سمینار آزمایشگاه  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: سفر علمی 

.............. 
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 :الف( هدف کلی

   نویسیایی با مبانی روش تحقیق و تدوین گزارشآشن

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 عاتالت، فرضیات و متغیرها، منابع دانش، بررسی متون و گردآوری اطالمبانی روش تحقیق: انتخاب مسئله، تعیین اهداف، سؤا .11

 عاتی و....طالهای ادرن (بانکسیک (کتاب و...) و ابزار مالعات از منابع کالابزار گردآوری اط - .12

 (تجربی هایآزمایشروش تحلیلی، روش توصیفی و طراحی  )تحقیق برای حل مسئله  هایروش  .13

 موجود افزارهاینرمهای عات و اعتبارسنجی نتایج و آشنایی با قابلیتالپردازش و تحلیل و تفسیر اط .14

 ق در پژوهشالاخ  .15

 ینویسهبندی و بودجزمان  .16

 ش علمی به زبان فارسیار: آئین نگارش، گزشارتدوین گز -  .17

 رشافزارها و ابزار ارائه گزادر تدوین یک گزارش علمی، نحوه ارائه شفاهی نتایج تحقیق، آشنایی با نرم متداولهای قالب  .18

 اهیانجام یک تحقیق علمی و ارائه گزارش کتبی و شف .19

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 سمینار  ارائه

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  ازیموردنج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1388. تهران، فردوس، "علمی یمقاله، رساله، طرح پژوهشی و نامهپایانتدوین "طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشایی، الدینجمال .4

  .1385بشری،  تبلیغ وتهران: نشر ؛ تحقیق کیفی هایروش ،سرور پرویزی، مهوش صلصالی ،پورمحسن ادیب .5

ای کمی و کیفی و ها و رویکردهها، طرحها، استراتژیپارادایم)تحقیق  هایروش، وحید سعید نهایی، توصیفی جامع از محمدیعلیعلیرضا  .6

 .1386تهران، تولید دانش،  (؛ترکیبی

7. G. Lancaser, Reseach methods in Management: A Concise Introduction to Research in Management and 

Business Consultancy; Butterworth-Heinemann, 2005.  

8. J. Gill, P. Johnson, Research Methods for Managers; Thousand Oaks, Calif: Sage Publication, 2002. 
 

 نویسیگزارشروش تحقیق و  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Research Methods and Report Writing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 16 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 :الف( هدف کلی

 دوستدار هایروشهمراه با بهبود کیفیت، کاهش هزینه و استفاده از  ازیوردنمهای رنگرزی برای حصول رنگ تکنیکی مدیریت سالن هایروشآشنایی با  -

 ستیزطیمح

  :ب( اهداف ویژه

 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 .ساختار صنعت نساجی و رنگرزی  .1

 .اهداف سالن رنگرزی، وظایف آزمایشگاه )وظایف اولیه، ثانویه و عمومی(  .2

 blind dyeing،Wrong first time ،Right first time ،Clean colorationیت کیفیت کلی، ، مدیرسر بزنگاهتعاریف اولیه: پاسخ سریع،  .3

 .ها، فلسفه، مزایا و روشRFTتاریخچه  .4

 ،L:R ،pH .ی شامل توزین و توزیع منسوج، مواد شیمیایی و رنگینهفرآیند: مواد آغازین شامل آب، منسوج، رنگینه و مواد تعاونی؛ عوامل RFTعوامل مؤثر بر  .5

ها و مواد شیمیایی، تبدیل نسخه پروفایل دما/زمان، کنترل جریان محلول و چرخش منسوج، کنترل رنگ شامل انتخاب و استانداردسازی رنگینه، سازگاری رنگینه

 .رنگرزی آزمایشگاه به سالن، ارزیابی رنگ

 .گیریاستاندارد اندازه های  سنجش و پایش رنگ: انواع، نحوه عمل، معیار انتخاب، مزایا و روندهایدستگاه .6

 .و محصول: قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید فرآیندهای تعیین کیفیت آزمون .7

  .یابی، روندهای عملیاتی استاندارد، مستندسازیسازی، استانداردسازی، عیبمنطقی سازی، کمی .8

 .، اتوماسیونستیزطیمح دوستدارتولید و  در دسترس هایروشها، بهترین فرآیندسازی بهینه .9

 ی، اصول، مکانیزم ها، اجزا، کاربردها و ...  بندطبقههای رنگرزی و تکمیل: انواع و دستگاه .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد 50     آزمون پایان نیمسال

 برای ارائه:  ازیموردنج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

1. J. Park, J. Shore, Practical Dyeing, Vol. 1 to 3, SDC, Bradford, 2004. 

2. J. Park, Modern Dyehouse Management, Blackwell’s, 2010. 

3.   R. Shamey, X. Zhao, Modelling, Simulation and Control of Dyeing Process, Woodhead, 2014. 
  

های رنگرزی مدیریت رنگ در سالن عنوان درس به فارسی:  

 نوع درس و واحد Dyehouse Color Management عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  رنگرزی  فرآیند 

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

یاری اخت  عملی -نظری  

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

  سازی کار و حذف زوائدساده هایروشانجام کار،  هایروشهای ثبت و ارزیابی آشنایی دانشجو با شیوه

  :ب( اهداف ویژه

 تولیدی، واحدانجام کار در یک  هایروش وتحلیلتجزیهتوانمند شدن دانشجو به  .1

 مختلف تعیین زمان استاندارد هایروشی استاندارد انجام کار، شناسایی هاآشنایی با اهمیت زمان .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ی افزایش آنی ارزیابی کار و زمان، کارآیی تولیدی و طریقهتاریخچه .1

 سطح زندگی، نقش منابع تولید در کارایی تولیدی،  باال بردنتعریف کارآیی و نقش آن در  .2

 ی کنترل آن در جهت افزایش کارایی تولیدی، کار و طریقهبندی زمان انجام اسکلت .3

 ی کار، شرایط کار و نقش آن در افزایش کارایی تولیدی. ی کار و نقش آن در افزایش کارایی تولیدی، نقش مؤثر فاکتور انسانی در مطالعهمطالعه .4

 ها. وسایل و سرویس تئوری و موارد استفاده ارزیابی کار و زمان در طرح عملیات، محل کار، ابزار، .5

 ی کاربرد ارزیابی کار و زمان در واحدهای تولیدی، هایی از قبیل درجهی روشمطالعه .6

 و تجهیزات.  یلوساترین عملیات و استفاده از مناسب وتحلیلتجزیهاجزاء عملیات، جدول عملیات،  وتحلیلتجزیه .7

 ی آن، دست و موارد استفاده ی حرکات و اصول حرکاتبستگی انسان و ماشین در کار، مطالعه .8

سنجی گیری کار، زماناطالعات استاندارد، وسایل مورد لزوم در اندازه ییلهوسبهگیری کار  اندازه هایروش وتحلیلتجزیهطراحی میز کار،  .9

 در کار، یرمجازغهای مجاز و های متوقف شونده )کرنومتر(، سرعت انجام کار، بیکاریساعت یوسیلهبه

 .های نساجی و پوشاکهای مرتبط با رشتهمثالگیری کار با ی اندازهاز کار و طریقه بردارینمونهروش  MTMهایی نظیر با سیستم ینجسزمان .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تکالیف تصاویر، تعریف و آموزشیکمک هایفیلم  از سخنرانی، استفاده

 : یابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزش

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .1381تهران، ، کارآفرینان بصیر، "ارزیابی کار و زمان"سید نصرا... مرعشی،  .1

 .1376، بصیر، تهران، "سنجیهای زمانسیستم"سید نصرا... مرعشی،  .2
  

 ارزیابی کار و زمان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Motion and Time Study عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 داد ساعت:تع
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 :الف( هدف کلی

 وکارهای کسبو مدل کارآفرینیآشنایی با مفاهیم 

  :ب( اهداف ویژه

 : هاسرفصلپ( مباحث یا 

 های فرد کارآفرینفرینی و ویژگیمقدمات و مفاهیم، تعریف کارآ. 1

 گروهی و تمرین کار گروهیهای کار ویژگی. 2

 وکارمدل کسبتدوین  هایروش، درک چیستی و وکارکسبمعرفی مدل  .3

 وکار، بوم ناببوم مدل کسب .4

 ابزارهای آنمعرفی استراتژی اقیانوس آبی و . 5

 وکاریافته، مدیریت راهبردی کسبنظامی نوآور .6

 ردها و تحلیل محیط داخلی و خارجیها و اهداف، راهبو بیانیه مأموریت، آرمان اندازچشم. 7

 تأمین مالی و سرمایه هایروش، ایصفحهتکمدیریت بازاریابی، طرح بازاریابی  .8

 وکارکسبتن طرح ، نوشوکارکسبهای سنجی مالی و اقتصادی طرحمحاسبات امکان .9

 مباحث حقوقی و مالکیت فکری. 10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 تکالیف تصاویر، تعریف و آموزشیکمک هایفیلم  از سخنرانی، استفاده

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 شودتوسط مدرس ارائه می

 

  

 کارآفرینی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Entrepreneurship عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  - 

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی : نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 

.............. 
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 :الف( هدف کلی

 .است معادالت دستگاه و غیرخطی معادالت مهندسی، مسائل حل در عددی هایروش با دانشجویان آشنایی درس این هدف

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 توابع خطای خطا، انتشار نسبی، و مطلق خطای خطا، منابع :اشتباهات و خطاها .1

 یابی یافتندرون هایروش خطای الگرانژ، روش استرلینگ، روش نیوتن، روش ها،ایچندجمله کمک به ابیی: درونیابیبرون و یابیدرون .2

 رفسون،-نیوتن تکرار روش تکرار ساده، روش ،کردن نصف روش ،هاریشه وجود درباره اولیه مفاهیم :مختلف هایروش با معادالت هایریشه

 وتری روش رفسون،-نیوتن روش هندسی تعبیر

 به عددی گیریمشتق روش الگرانژ، به عددی گیریمشتق مهندسی، در آن اهمیت و عددی گیریمشتق :عددی گیریانتگرال و گیریقمشت .3

 خطای تخمین و محاسبه نیوتن، روش به عددی گیریمشتق تیلور، بسط کمک

 سیمپسون روش ،ذوزنقه روش مهندسی، در آن اهمیت و عددی گیریانتگرال مختلف، هایروش با گیریمشتق .4

 مختلف هایروش با گیریانتگرال خطای تخمین و محاسبه گاوس، روش تفاضلی، دستورهای با عددی گیریلانتگرا .5

 هایروش جردن،-گوس گوس، روش حذفی روش خطی، معادالت دستگاه حل مستقیم هایروش :غیرخطی و خطی معادالت هایدستگاه حل .6

 ،غیرخطی معادالت دستگاه حل عددی هایروش سایدل، - گوس تکرار روش ژاکوبی، تکرار وشر خطی، معادالت دستگاه حل در تکرار

 نیوتن روش

 دو و یک مرتبه معمولی دیفرانسیل معادالت حل برای عددی هایروش .7

 کوتا-رانگ روش تیلور، روش اویلر، روش مهندسی، در آن کاربرد و دیفرانسیل .8

 کوتا -رانگ روش تیلور، روش ،شدهاصالح اویلر روش اویلر، روش :اول مرتبه دیفرانسیل معادالت دستگاه عددی حل .9

 در آن کاربرد و هاماتریس ویژه بردارهای و مقادیر تعریف :هاآن ویژه مقادیر تعیین و هاماتریس روی عملیات .10

 ماتریس حاسبه وارونم در همیلتون کیلی قضیه از استفاده همیلتون، کیلی قضیه برداری، روش نامعین، ضرایب روش مهندسی،

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. C. Gerald, P. Wheatley, Applied Numerical Analysis; Addison Wesley Longman, 

1999. 

2. R. H. Pennington, Computer Methods and Numerical Analysis;  Macmilan, 2000. 

3. J. H. Ferziger, Numerical Methods for Engineering Application;  John Wiley, 1998.  

 محاسبات عددی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Numerical Methods عنوان درس به انگلیسی:

الت کامپیوتر و معاد نویسیبرنامهمبانی  نیاز:دروس پیش

 دیفرانسیل

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:دروس هم

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 تخصصی-الیاف

  



 115/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 :الف( هدف کلی

 پودی -ندگی و بافندگی تاری های مقدمات باففرآیندمهندسی فناوری نساجی( با  سبد درسی رازیغبهمختلف مهندسی نساجی ) یدرسسبدهای آشنایی کلی دانشجویان 

  :ب( اهداف ویژه

 تار و پود هاینخ سازیآمادههای فرآیندآشنایی با  .1

 پودی–آشنایی با مکانیزم ها و اصول بافندگی تاری  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 پودی -تاری هایپارچه دهندهلیتشکتولید پارچه، معرفی اجزای  هایروشمرور کلی بر انواع  .1

 تار و پود هاینخمرحله مقدمات بافندگی، معرفی مراحل مقدمات بافندگی برای بیان اهمیت  .2

( و یاپله، دقیق و دقیق قیردقیغپیچش بسته )پیچش  هایروش، بیان انواع هادهندهمختلف ماشین بوبین پیچی، آشنایی با انواع کشش  هایبخشبوبین پیچی: آشنایی با  فرآیند .3

 هاآنمحاسبات مربوط به 

  پیچیچلهها، محاسبات ، معرفی انواع قفسهپیچیچلهمختلف  هایقسمتمستقیم و بخشی(، آشنایی با  پیچیچله) پیچیچله هایروش:  معرفی انواع پیچیچله دفرآین .4

 آهارزنی، آشنایی با مواد آهاری مختلف، محاسبات آهارزنی فرآینددر  مؤثرمختلف ماشین آهار، بیان عوامل  هایقسمتآهارزنی: بیان اهمیت مرحله آهارزنی، آشنایی با  فرآیند .5

 بافندگی، معرفی اجزای مختلف یک ماشین بافندگی، معرفی سیکل بافندگی و دایره زمانی  هایماشینی بنددستهتاریخچه بافندگی،  .6

 ی بافت پایههاطرحپودی، آشنایی با -تاری هایپارچهمعرفی ساختار  .7

دابی یک باالبر و دو باالبر، دابی روتاری مکانیکی و الکترونیکی،  هایمکانیزمبادامکی مثبت و منفی،  هایمکانیزمتشکیل دهنه،  هایمکانیزمبا  معرفی انواع دهنه، آشنایی .8

 ژاکارد یک باالبر و دوباالبر، ژاکارد الکترونیک هایمکانیزم

 دفتین زنی و بررسی حرکت دفتین فرآیند .9

 بافندگی فرآیندسیکلی و کشش مبنا در  هایکششتار و پیچیدن پارچه،  هاینخیه تغذ هایروشآشنایی با انواع  .10

 پروژکتایل، راپیری، جت هوا و جت آب پود گذاری هایروشبدون ماکو: آشنایی با  پود گذاری هایروشمعرفی  .11

 محاسبات تولید بافندگی .12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 نابع دیداری و شنیداری مناسباستفاده از م

 برگزاری بازدیدهای علمی از واحدهای تولیدی مرتبط

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 تورکامپیوتر و ویدیو پروژک

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .1394 امیرکبیر، صنعتی دانشگاه ،"بافندگی هایماشین تکنولوژی و مکانیزم"هوشمند بهزادان، شاهپور وزیر دفتری،  .1

  1385، ، انتشارات کشف الغطاء"مقدمات بافندگی "، علیرضا شفیعی اردستانی  .2

3. R. Marks & A. T. C. Robinson, “Principles of weaving”, The Textile Institute, 1976. 

4. Sabit Adanur, “Handbook of weaving”, CRC Press, 2000. 

5. P. R. Lord, M. H. Mohamed, “Weaving: conversion of yarn to fabric”, Merrow Publishing, 

1982 .  

 بافندگی  فرآیند نوان درس به فارسی:ع

 نوع درس و واحد Weaving Processes عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (2ریاضی عمومی )، ریسندگی فرآیند نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  مه نارساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

مقدمات بافندگی  هایدستگاهمهندسی فناوری نساجی( با مکانیزم ها و  سبد درسی غیرازبهمختلف مهندسی نساجی ) درسیسبدهای آشنایی عملی دانشجویان 

 پودی -و بافندگی تاری 

  :ب( اهداف ویژه

 مقدمات بافندگی  آالتماشینا  آشنایی عملی ب .1

 پودی–بافندگی تاری  آالتماشینمختلف  هایمکانیزمآشنایی عملی با  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مختلف ماشین بوبین پیچی هایقسمتآشنایی عملی با  .1

 پیچیچلهآشنایی عملی با ماشین  .2

 آهارزنی فرآیندآشنایی با  .3

 ی معرفی و بررسی اجزای مختلف ماشین بافندگ .4

 بررسی محورهای اصلی ماشین بافندگی و نحوه انتقال حرکت ماشین .5

 بافندگی هایماشینبررسی عملی دایره زمانی  .6

 تشکیل دهنه بادامکی، دابی و ژاکارد  هایمکانیزمبررسی  .7

 ماشین با ماکو پود گذاریمکانیزم  .8

 بافندگی هایماشینکنترل و مراقبت  هایمکانیزمبررسی  .9

 تار و برداشت پارچه هاینختغذیه  هایمکانیزمبررسی  .10

 پروژکتایل، راپیری، جت هوا و جت آب. پود گذاری هایمکانیزمبررسی  .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از منابع دیداری و شنیداری مناسب، برگزاری بازدیدهای علمی از واحدهای تولیدی مرتبط

 : )پیشنهادی( ث( راهبردهای ارزشیابی

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 پودی، کامپیوتر و ویدیو پروژکتور –کارگاه بافندگی تاری  آالتماشین

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .1394 امیرکبیر، صنعتی دانشگاه ،"بافندگی هایماشین تکنولوژی و مکانیزم"دفتری،  هوشمند بهزادان، شاهپور وزیر .1

2. R. Marks & A. T. C. Robinson, “Principles of weaving”, The Textile Institute, 1976. 

3. Sabit Adanur, “Handbook of weaving”, CRC Press, 2000 

4. P. R. Lord, M. H. Mohamed, “Weaving: conversion of yarn to fabric”, Merrow Publishing, 1982  

 بافندگی  فرآیندکارگاه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Weaving Processes Workshop عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  بافندگی فرآیند نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  مایشگاه آز سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 حلقوی پودی و تاری هایپارچهآشنایی با مفاهیم تشکیل حلقه و نحوه تولید 

  :اهداف ویژه ب(

 حلقوی تاری و پودی، مقایسه خصوصیات مکانیکی و فیزیکی هایپارچهآشنایی با نحوه بافت  .1

 گردباف و تخت باف حلقوی پودی و تاری هایماشین هایمکانیزمآشنایی با  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هاآنو عناصر بافت و نحوه تشکیل حلقه بر روی  هاسوزنانواع  .1

 حلقوی پودی و  گردباف دو روسیلندر ریب و اینترالک  لندریس کرویگرد باف  هایاشینم هایمکانیزم .2

 بافت، نبافت و نیم بافت و اثرات و کاربردهای آن هایحلقهآشنایی با انواع  .3

 مختلف و تنظیمات هایقسمتتخت باف حلقوی پودی مدرن،  هایماشین هایمکانیزم .4

 و بافت منطقه نخ، هیتغذ منطقه شامل نیماش مختلف هایقسمت یبررس و آالتماشین بندیدسته تاری، حلقوی بافت ساختار یررسب .5

  پارچه برداشت منطقه

 راهنمای حرکت انواع و هیپا هایاجزاء سلول بافت حلقوی تاری، آشنایی با طرح راشل، و کتن هایماشین عملکرد یبررس و بندیدسته .6

  نیماش به طرح انتقال نحوه و نخ

 ی بخش و کامل یکش نخ با استاندارد شانه دو شانه، کی هایطرح .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 سخنرانی 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد %60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  یازموردنج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. DJ. Spencer, Knitting Technology; Elsevier, 2014, 3th edition.  

2. S. Raz, Flat knitting Technology; Universal Maschinenfabrik, 1993, 1st edition. 

3. C. Iyer, B Mammel, W schach, Circular knitting; Meisenbach Bamberg, 1992, 1st edition. 

 

 بافندگی حلقوی  فرآیند  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Knitting Process عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ریسندگی فرآیند نیاز:دروس هم

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -ظرین اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 حلقوی پودی و تاری هایپارچهتولید آشنایی عملی با مفاهیم تشکیل حلقه و نحوه 

  :ب( اهداف ویژه

 حلقوی پودی و تاری، مقایسه خصوصیات مکانیکی و فیزیکی هایپارچهآشنایی با نحوه بافت  .1

 حلقوی پودی  و حلقوی تاری هایماشین هایمکانیزمآشنایی با  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های بافت، نیم بافت و نبافت، یمات آن، آشنایی با بادامکهای مختلف ماشین تخت باف دستی و تنظبررسی قسمت .1

 تخت باف دستی هایماشینهای ساده، ریب، کاردیگن و میالنو بر روی انجام عملی بافت دستی طرح .2

 های مختلف ماشین تخت باف مدرن و تنظیمات آن، بررسی قسمت .3

ورو سیلندر فوکت و دورو سیلندر مایر، بررسی واحد تغذیه نخ، منطقه گردباف یکرو سیلندر فالماک، د هایماشینهای مختلف بررسی قسمت .4

 ها، پیاده نمودن یک یا چند بافت پایه یکرو سیلندر و دورو سیلندر بافت و واحد برداشت پارچه و تنظیمات در این ماشین

 ، راهنمای نخ یهالهیمو میله سینکر ، میله فشار دهنده، میله سوزنهای مختلف ماشین کتن شامل بررسی قسمت .5

 آن، آشنایی با ناحیه تغذیه نخ تار چله، منطقه بافت، منطقه برداشت پارچه  تنظیماتبررسی انتقال حرکت ماشین و  .6

های یک شانه و دو شانه استاندارد شامل تریکو، الکنیت، ساتین، مکانیزم چرخ طرح ماشین، پیاده کردن زنجیر طرح بر روی ماشین کتن برای بافت .7

 ت معکوس، شارک اسکین و کوئینزکورد، الکنی

راهنمای  یهالهیمو میله سینکر ، میله سوزنراشل شامل  هایماشینهای مختلف آشنایی با تغییر میزان تغذیه نخ و برداشت پارچه، بررسی قسمت .8

 ماشین، آشنایی با ناحیه تغذیه نخ، منطقه بافت،  برداشت پارچه   تنظیمات، بررسی انتقال حرکت و نخ

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 عملی صورتبهسخنرانی و انجام بافت 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد %60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 ته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلمتخ      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. DJ. Spencer, Knitting Technology; Elsevier, 2014, 3th edition.  

2. S Raz, Flat knitting Technology; Universal Maschinenfabrik, 1993, 1st edition. 

3. C Iyer, B Mammel, W schach, Circular knitting, Meisenbach Bamberg; 1992, 1st edition. 

 کارگاه بافندگی حلقوی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Knitting Process Workshop عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 ی عمل تخصصی  بافندگی حلقوی  فرآیند نیاز:دروس هم

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

کالسیک و مدرن آنالیز  هایروشو همچنین آشنایی با  آمدهتدسبههای مربوطه و تحلیل نتایج آشنایی دانشجویان با آنالیز کیفی و کمی مواد و چگونگی طراحی آزمایش

 .های آنالیزو اصول عملی حاکم بر کارکرد دستگاه

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ها و عبارات مرسوم در آن.آشنایی با علم شیمی تجزیه، تعاریف اولیه و واژه .13

 محاسبات آماری و تحلیل نتایج در شیمی تجزیه. .14

 ای در شیمی تجزیه.سازی نمونه و ابزار پایه، آمادهبرداریونهنم .15

 .هاآنی ها و روش تهیهشیمی آب، محلول .16

 ی ثابت تعادل.تعادالت و محاسبه .17

 اسیدها و بازها و تعادالت مربوطه. .18

 .سنجیحجموزن سنجی و  هایروش .19

 سینتیکی. هایروش .20

 های اکسایش و کاهش.الکتروشیمی و واکنش .21

 سنجی.ایتهد هایروش .22

 ها.ها، فعالیت و غلظت یونمحلول PHگیری پتانسیومتری و اندازه .23

 اسپکتروفتومتری. هایروش .24

 ها.در سنجش و تعیین غلظت رنگینه هاآنمرئی و کاربرد  -سنجی فرابنفشجذب .25

 استخراج حاللی.  .26

 (.HPLCکروماتوگرافی )کاغذ، ستون، گاز،  .27

 .و... در شیمی تجزیه A.A ،FTIR ،NMR ،ICPمطالب ویژه کاربرد  .28

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry; aunders College Pub., 

1988. 
2. R.A. Day,  A. L. Underwood, Quantitative Analysis; Prentice Hall; 1991. 
3. H. H. Willard, L. L. Merritt, J. A. Dean, Instrumental Methodes Analysis; Van Nostrand, 1974. 

  

 شیمی تجزیه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Analytical Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  شیمی عمومی 

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 3 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 



 120/    مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته

 

 

 

 :الف( هدف کلی

-ها و دستگاهها و تطبیق عملکرد روشآموخته در تحلیل نتایج آزمایشهای کارگیری تئوریعملی آنالیز و به هایروشآشنایی دانشجویان با 

 های مربوطه. های آنالیز با تنوری

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ها.ها و آنیونشناسایی کیفی و کمی کاتیون .1

 متری، گرادیمتری.متری، کمپلکسمتری، آلکالییاسید .2

 ها.ارائه و ارزیابی نتایج آزمایشآماری در  هایروشاستفاده از   .3

4.  PH .متری 

 تعیین عدد انتقال به روش مرز متحرک، پتانسیل استاندارد.  .5

 متری، پتانسیومتری، آسومتری، الکتروگرافی، کالراکتومتری.یدومتری، منگانی .6

 ی کروماتوگرافی در فاز گاز.وسیلهتجزیه به هایروش .7

 ها.ها و پسابی مشابه بر روی آبیههای تجزگیری سختی آب و آزمایشاندازه  .8

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 

 رست منابع پیشنهادی: چ( فه
 

1. R.A. Day, JR. A.L. Underwood, “Quantitative Analysis”, Prentice Hall; 1991.   

2. Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, “Fundamentals of Analytical Chemistry”, 

Aunders College Pub., 1988. 

  

 آزمایشگاه شیمی تجزیه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Analytical Chemistry Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  - 

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  شیمی تجزیه  

 1 تعداد واحد:
 

اری اختی  عملی -نظری  

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی : نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 :الف( هدف کلی

 آشنایی با مقدمات مهندسی شیمی

  :ب( اهداف ویژه

 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

تعریف فرآیند و مفاهیم اولیه مهندسی  وک سیستم به سیستم دیگر مفهوم سیستم واحد، سیستم واحدهای مختلف و تبدیل واحد از ی .1

 .فرآیند

 .مفهوم نمودار جریانی موازنه شده .2

 .موازنه جرم واکنشی در شرایط پایا .3

 و واکنشی. های غیر واکنشیموازنه انرژی در سامانه .4

 ،فرآیندکنترل  اصول و مبانی .5

 .فرآیندرسیدن به کنترل کیفیت از طریق کنترل  نحوه .6

  .فرآیند بزار دقیق در کنترلا .7

 اصول عملیات واحد صنعتی: استخراج، تقطیر، فیلتراسیون، خرد کردن. .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازات، تجهیزات و امکانات ج( ملزوم

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Richard M. F., Ronald W.R., Lisa G.B., Elementary Principles of Chemical Processes; 4th Edition, 

Wiley, 2016. 

2. Marlin T. E., Process Control, Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance; 

McGraw-Hill Co., 1995. 

3. McCabe W.L., Smith J.C., Harriot P., Unit Operations of Chemical Engineering; 7th Edition, McGraw–

Hill, 2014.   

 
  

 اصول مهندسی شیمی  رسی:عنوان درس به فا

 نوع درس و واحد  Principle of Chemical Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  عمومیترمودینامیک  نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  ر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگ
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 :الف( هدف کلی

 الیاف دهندهتشکیلپلیمرهای  باألخصبا چگونگی به وجود آمدن پلیمرها  آشنایی

 : ب( اهداف ویژه

 مختلف هایروشآشنایی با اصول اولیه پلیمریزاسیون با  .1

 های مختلف تولید الیاف فرآیندگام برداشتن در راستای تسلط بر کنترل و تحلیل مورفولوژی الیاف در  .2

 : هامباحث یا سرفصل پ(

پلیمر، هموپلیمر،  هایمولکول یاندازه پلیمر، هایمولکول کالفی و ماهیت ساختمان پلیمرها، در فضایی نظم پلیمرها، بندیطبقه تاریخچه، مقدمه، .1

 کوپلیمر.

 وزن روش تعیین مولکولی، وزن ایهمیانگین و پلیمرها در مولکولی وزن ای،شیشه انتقال دمای و پلیمرها حرارتی رفتار پلیمری، محلول .2

  (GPC) و کروماتوگرافی تراوایی ژل ویسکومتر یلهیوسبه مولکولی

 .ای(امولسیونی، توده سوسپانسیونی، پلیمرها )محلولی، مختلف سنتز هایروشآشنایی با  .3

 دهایآلدئ فرم پلیمریزاسیون ،(6نایلون و 66 نایلون( دهایام پلیمریزاسیون ،)ترفتاالت لنیاتیپل(استرها  پلیمریزاسیون ای،مرحله هایپلیمریزاسیون .4

 فنل و مالمین اوره، با

 ایسینتیک پلیمریزاسیون مرحله .5

 زنجیر انتقال کاهشی(،-واکسایشی نوری و حرارتی )آغازگرهای آغازگرها رادیکالی، زنجیری پلیمریزاسیون .6

 کاتیونی( و )آنیونی یونی هایپلیمریزاسیون .7

 ون زنجیریسینتیک پلیمریزاسی .8

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 : برای ارائه موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. G. G. Odian, Principles of polymerization; John Wiley & Sons, Inc., 4th Ed., 2004. 

2. M. Chanda, Advanced Polymer Chemistry, A Problem Solving Guide; Marcel Dekker, Inc. 2000.  

3. F. Rodriguez, Principles of Polymer Systems; Taylor & Francis, 2003. 

4. M. E. Rogers, T. E. Long, Synthetic Methods in Step-Growth Polymers; Wiley-Interscience, 2003 

  

 شیمی پلیمر عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Polymer Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

یاز:ندروس پیش ی مهندسیشیمی آل   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 3 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:   

 .......موارد دیگر: ....... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 رتبیین عملی مطالب تدریس شده در درس شیمی پلیم

  :ب( اهداف ویژه

 گیری پلیمرها مشاهده و درک عمیق چگونگی شکل .1

 ورود به دنیای تولید الیاف منظوربهمانوس شدن با پلیمر  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هاآنگیری آشنایی با مشخصات پلیمرها )وزن مولکولی و ویسکوزیته( و نحوه اندازه .1

 کاریز قبیل پوششآشنایی با کاربردهای ویژه برخی از پلیمرها ا .2

 آشنایی با طرز تهیه و سنتز پلیمرها از قبیل سنتز نایلون، االستومرها، کوپلیمرها .3

 ایمحلولی، امولسیونی، تعلیقی و توده هایروشتولید صنعتی پلیمرها: از قبیل پلیمریزه کردن به  هایروشآشنایی با  .4

 پلیمریزاسیون بین سطحی .5

 کاری، ویسکومتر، رئومتر، پیکنومتر، دستگاه پوششقرمزمادون سنجطیفط با پلیمرها از قبیل تجهیزات مرتب کارگیریبهآشنایی و  .6

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 70   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 30     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازت، تجهیزات و امکانات ج( ملزوما

، کوره، همزن خألهای پلیمریزاسیون، آون معمولی، آون ای، رآکتورآزمایشگاه شیمی پلیمر شامل امکاناتی از قبیل ظروف آزمایشگاهی شیشه

 . موردنیازا و مواد ها و منومرهمغناطیسی و مکانیکی، هود آزمایشگاهی، یخچال جهت نگهداری مواد شیمیایی خاص، حالل

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. G. G. Odian, Principles of polymerization; John Wiley & Sons, Inc., 4th Ed., 2004. 

2. B. Stuart, Polymer Analysis;  B. Stuart (ISBN: 978-0471813637) 

3. M. Stevens, Polymer Chemistry: an introduction; (ISBN: 978-0195124446) 

4. P. Painter and M. Coleman, Fundamentals of Polymer Science; (ISBN: 978- 1566765596) 

5. S. R. Sandler, Polymer synthesis and characterization: a laboratory manual; Wolf Karo, Jo-Anne 

Bonesteel, Eli M. Pearce (ISBN: 978- 0126182408) 

  

 آزمایشگاه شیمی پلیمر عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Polymer Chemistry Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  - 

نیاز:دروس هم پلیمر شیمی   عملی  تخصصی  

 1 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 لولریسی و الکتروریسی محریسی شامل ترریسی، خشکهای تولید الیاف به روش محلولفرآیندهای پلیمری در تسلط بر رفتار و عملکرد محلول

 : ب( اهداف ویژه

 ریسی به روش محلول دشدهیتولآشنایی با اصول حاکم بر کنترل و طراحی مورفولوژی الیاف  .1

 به روش محلول ریسی  دشدهیتولتوانایی تحلیل عملکرد و رفع عیوب الیاف  .2

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی پلیمریهاآل و حقیقی، محلولهای ایدهها، محلولمولکولهای حاوی کوچکمحلول .1

گیری پلیمر( و نحوه اندازه-غیرحالل و غیرحالل-پلیمر، حالل-کنش )حاللانواع حالل برای انحالل پلیمرها، پارامتر حاللیت، پارامترهای برهم .2

 هاآن

 هاگینز-فلوری های پلیمری مانند تئوریهای مربوط به محلولنظریه .3

 ، ضرایب ویریالآشنایی با پتانسیل شیمیایی، محاسبه پتانسیل شیمیایی .4

 های اسمزیپدیده .5

، (NG)زایی و رشد های مختلف جدایی فازی )جدایی فازی بر اساس مکانیزم هستهمایع، مکانیزم-مایع، جدایی فازی جامد-جدایی فازی مایع .6

 (SD)جدایی فازی اسپینودال 

 (هاآن های مختلفهای سه تایی و  دو تایی )نحوه رسم و مشخص کردن قسمتهای فازیدیاگرام .7

 ریسیبه روش محلول شدهتهیهبینی مورفولوژی الیاف پلیمری کنترل و پیش .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  : نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازامکانات  ج( ملزومات، تجهیزات و

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. L.H. Sperling, Introduction to Physical Polymer Science; John Wiley & Sons, Inc., 2006, 4th edition. 

2. U. W. Gedde, Polymer Physics; 1st Edition , Chapman & Hall, 1995. 

3. M. Chanda, Advanced Polymer Chemistry, A Problem Solving Guide; Marcel Dekker, Inc. 2000.  

4. T. Teraoka, Polymer Solutions: An Introduction to Physical Properties; 1st Edition, Wiley-Interscience, 2002.  

5. L. A. Belfiore, Physical Properties of Macromolecules; 1st Edition, John Wiley and Sons,2010. 

  

 پلیمری هایمحلول فیزیکشیمی عنوان درس به فارسی:

 Physical Chemistry of Polymer عنوان درس به انگلیسی:

Solutions 
 نوع درس و واحد

نیاز:دروس پیش فیزیکشیمی   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: سفر علمی 
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 :الف( هدف کلی

 آشنایی با مفاهیم رئولوژی

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 غیر نیوتنیسیاالت  بندیطبقهمفاهیم بنیادی و  .1

 های مربوطهیاالت ویسکواالستیک و مدلس .2

 غیر نیوتنیهای حاکم بر سیاالت مدل .3

 ها جهت شناسایی سیاالتریاضی استفاده از مدل حلراه .4

 درون مقاطع هندسی مشخص برای جریان آرام  غیر نیوتنیجریان سیاالت  .5

 درون مقاطع هندسی مشخص برای جریان آشفته غیر نیوتنیجریان سیاالت  .6

 های مربوطهو مدل جریان کششی .7

 های مربوطهویسکوزیته کششی و مدل .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد50.   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 ائه: برای ار موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

- 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Y. Malkin. A,  I. Isayev.A, Rheology: Concepts, Methods, and Applications; Elsevier Science,2011. 

2. Y. Malkin. A, Rheology Fundamentals; ChemTec Publishing, 1994. 

3. H. A. Barnes, J. F. Hutton, K. Walters, An Introduction to Rheology; Elsevier, Amsterdam, 1991. 

4. J. Ferguson, Z. Kemblowski, Applied Fluid Rheology; Elsevier Science Publishers Ltd., London 1991. 

5. B. Bird, R. C. Armstrong, C. Hassager, Dynamics of Polymeric Liquids; Vol. 1 (Fluid Mechanics), John 

Wiley & Sons, New York, 1984. 

  

 اصول رئولوژی پلیمرها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Polymer Reology عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش ، شیمی پلیمرمکانیک سیاالت   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

:تعداد ساعت نامه رساله / پایان 32    

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 بشر ساختخواص و کاربردهای الیاف نساجی آشنایی دانشجویان با اصول نظری و عملی فرآیندهای تولید، 

  :ب( اهداف ویژه

 های تولید الیاف پلیمری نساجی فرآیندآشنایی با اصول فنی  .1

 مهندسی ساختار الیاف جهت حصول خواص ویژه در بخش نساجی .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ، قیمت و بازار جهانی این الیاف. بشر ساختآشنایی کلی با الیاف نساجی  .1

تر، ژل -های تولید الیاف شامل ذوب ریسی، خشک ریسی، ترریسی، ریسندگی خشکفرآیندبررسی نظری و تجربی فناوری  بحث و .2

 ریسی، الکتروریسی. 

 ذوب ریسی  فرآیندهای تولید الیاف با محوریت فرآیندساختار الیاف در  گیریشکلاصول ناپایداری و  .3

 ر الیاف نوریس و الیاف کشیده شدهمطالعه خواص حرارتی و عوامل مهم در تحلیل ساختا .4

 .هاآنو عوامل مؤثر بر خواص نهایی  پروپیلنپلی، نایلون و استرپلیهای تولید الیاف فرآیندآشنایی با جزئیات نظری و تجربی  .5

  ختهیآمدرهمو  یچند جزئپلیمری و اصول فناوری تولید الیاف دوجزئی،  یهاختهیآممفاهیم  .6

 ونوفیالمنت و توخالی.اصول تولید الیاف رنگی، م .7

 آشنایی با اصول نظری و عملی فرآیندهای محلول ریسی، خواص و کاربردهای الیاف آکریلیک و مدآکریلیک .8

 با خواص ویژه آکریلیکو  پروپیلنپلی، نایلون، استرپلیتولید الیاف  فرآیند .9

  آمونیوم سلولزاستات و الیوسل )تنسل(.فرآیند تولید، ساختار و خواص الیاف سلولزی بازیابی شده شامل: ویسکوز، کوپر .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 60     نیمسالآزمون پایان 

 -برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 ست منابع پیشنهادی: چ( فهر
1. X. Zhang, Fundamentals of Fiber Science; DEStech Publications, Inc, 2014.  

2. Dong Zhang, Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers; Woodhead Publishing; 1st 

edition, 2014.  

3. D.R. Salem, Structure Formation in Polymeric Fibers; Editor: Hanser Publications, Nunich, 2000.  

4. V.B. Gupta and K. Kothari, Manufactured Fiber Technology; Springer, 1997.  

5. J. E. Mcintyre, Synthetic Fibers, Nylon, Polyester, Acrylic, Polyolefins; Woodhead Pub Limited, 2005. 

 فناوری تولید الیاف نساجی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Textile Fibers Production Technology عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش الیافتولید  فرآیند   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

د:تعداد واح  3 
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

که در این بخش مهم  یآموختگاندانشتکسچرایزینگ امروزه بخشی مهم و جدانشدنی از صنعت تولید الیاف مصنوعی گردیده است و آموزش آن برای 

 .باشدیمالزامی  وندشمیمشغول به کار 

 : ب( اهداف ویژه

 ینیماشخاب فرش  هاینخنخ با کاربرد در پوشاک و  هایویژگیپی بردن به نقش تکسچرایزینگ در رابطه با تغییر  .1

 مختلف در صنعت تکسچرایزینگ هایماشینو  هاروشآشنایی با  .2

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
 فیالمنتی صاف هاینخ  یک روش تکمیلی برای عنوانبهام آن گ و هدف از انجنتعریف کلی فرایند تکسچرایزی .1

 ینگ در صنایع الیاف مصنوعی با توجه به آمار تولید الیافزتکسچره، مشخص کردن اهمیت تکسچرای هاینختکسچرایزینگ و انواع  هایروش  بندیتقسیم  .2

 و ذوب در تکسچرایزینگ ایشیشهدمای تبدیل  توضیح خواص ترموپالستیکی و ترموست با توجه به ریزساختار الیاف و اهمیت .3

 خاص تثبیت گرمایی و نقش آن در تکسچرایزینگ صورتبهکلی و  صورتبهتوضیح تثبیت   .4

 رمتداولیغتکسچرایزینگ کنارگذاشته شده و  هایروشتوضیح خالصه در رابطه با   .5

تبدیل تاو به تاپ و  هایسیستمرابطه با  مختصر دررهای فیالمنتی و توضیح توضیح کامل روش تکسچرایزینگ جعبه تراکمی در رابطه با تکسچره کردن نوا  .6

 هاآندر خط در  صورتبهعدل و قرارگیری جعبه تراکمی 

 مثل هیت ست و فریز تولیدشدهبی سی اف  هاینخمختلف ماشین و عملیات تکمیلی روی  هایبخشبی سی اف شامل  هاینختوضیح کامل در رابطه با تولید  .7

 هاآنتاب مجازی و تولیدات  هایماشینح کامل در رابطه با تاب مجازی، توضی .8

 داخلی )اینترمینگل( یزنگرهو همچنین سیستم  هاآنتوضیح کامل در رابطه با روش تکسچرایزینگ جت هوا، انواع تولیدات و خواص  .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 آموزشی یهالمیفتکسچرایزینگ در حد امکان و همچنین  هایماشینتکسچره و متغلقات  یهانخنشان دادن انواع 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 30 - 40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 60 - 70    نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه: موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 آموزشی یهالمیفتکسچرایزینگ در حد امکان و همچنین  هایماشین متعلقاتتکسچره و  هاینخانواع نشان دادن  

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 حسین توانایی، تکسچرایزینگ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان .1

 های تکسچره، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانحسین توانایی، تکنولوژی نخ .2

3. J. W. S. Hearle, L. Hollick, D. K. Wilson ,Yarn Texturing Technology; Elsevier, 2001. 

  

 های تکسچرهتولید نخفناوری  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Texturizing عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  ▀نظری  پایه  فناوری تولید الیاف نساجی 

نیاز:دروس هم  عملی  ▀تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  Xه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چ
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 :الف( هدف کلی

 آن خچهیتارآشنایی با ریزساختار الیاف و  -

 شناسایی ساختار الیاف هایوشر ترینمهمآشنایی با  -

 : ب( اهداف ویژه

 مورد را ذکر نمایید( 4تا  2) .1

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ریزساختار الیاف نساجی هاینظریه .1

 شناسایی و تعیین ریزساختار الیاف مانند میکروسکوپی نوری هایروش .2

 میکروسکوپی پالریزه،   .3

 SPM، میکروسکوپی  .4

 الکترونی پویشی یهاکروسکوپیم .5

 الکترونی عبوری هایمیکروسکوپ .6

 پراش با زاویه باز و زاویه کوچک هایروشپراش پرتو ایکس و  .7

 حرارتی شناسایی ساختار الیاف هایروش .8

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزشی متناسب با درس هایفیلماستفاده از 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40   نیمسالهای کالسی در طول تفعالی

 درصد 60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 برای قسمت تئوری نیازی نیست.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. J. W.S. Hearle, and W. E. Morton. Physical properties of textile fibres; Elsevier, 2008. 

2. S. Eichhorn J. W. S. Hearle, M. Jaffe, and T. Kikutani, eds., Handbook of Textile Fibre Structure: 

Volume 1: Fundamentals and Manufactured Polymer Fibres; Woodhead Publishing, 2009. 

3. S. Eichhorn J. W. S. Hearle, M. Jaffe, and T. Kikutani, eds., Handbook of textile fibre structure: Volume 

2: sssssss, sssssssssss, sssssssss sss ssssssssss sssssss ssssssss ssssssssss ,2009. 
  

 ساختمان فیزیکی الیاف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fiber Structure عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  فیزیک الیاف 

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: سفر علمی 

.............. 
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 اختیاری-الیاف
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 :کلی الف( هدف

 هاآمین، کربوکسیلیک اسیدها و هاالکلآشنایی با شیمی آلی  -

 اصالحات شیمیایی( – یمیاییساختار شآشنایی با شیمی الیاف نساجی ) -

  :ب( اهداف ویژه

 شناسایی ساختار شیمیایی الیاف سلولزی و ارتباط آن با ساختار الیاف .1

 اکسیداسیون و احیا(  -قلیایی -دیشیمیایی الیاف )هیدرولیز اسی هایواکنشآشنایی با کلیه  .2

 شیمیایی الزم جهت ایجاد اصالحات شیمیایی کاربردی در الیاف هایواکنشآموزش  .3

 سنتز و اصالحات شیمیایی جهت تولید الیاف بازیابی شده طبیعی هایروش .4

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 لیو کتون ها: گروه کربون دهایآلدئ .1

 اهآنو مشتقات  دهایاس کیلیربوکسک .2

 ها نیو آلک هاآنآلک هایواکنش .3

 ی(ساختار راتییو تغ ییایمیش ساختار ویسکوز، استات و غیره ) ،کتان ،: پنبهو بازیافتی, یعیطب یسلولز افیال یمیش .4

 ینساج عیدر صنا یسلولز افیال ییایمیش هایواکنش .5

 PLAو PHB, PHA, PHV ،PCL ،PLGAشامل   ریپذ بیتخر استرپلی افیال،یوقو حل ی: خط استرپلی افیال یمیش .6

 یاسترپلی افیال ییایمیش اصالحات .7

  هاآمین .8

  هاپروتئینو  دهایپپت ،دهاینواسیآم: هامولکول ستیز .9

 ی(ساختار راتییو تغ ییایمیش ساختار)  غیرهو  ایسو ن،یکازئ،شمیمو و ابر ،: پشمو بازیافتی یعیطب ینیپروتئ افیال یمیش .10

 ینساج عیدر صنا ینیپروتئ افیال ییایمیش هایواکنش .11

 کوالر و نومکس،کاپروالکتام ها ،یخط هاینایلونانواع  گریو د 66 لونیو نا 6 لونیشامل: نا یو حلقو ی: خط دیآم یپل افیال یمیش .12

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 بازدید علمی -ا معرفی تولیدات صنعتی مرتبطارائه تولیدات و ی -ساختار مولکولی هایمدلاستفاده از  -تدریس تئوری

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد20     نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 80     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 شیمیایی آموزشی هایمدل –پاورپوینت  –تخته 

 ابع پیشنهادی: چ( فهرست من
1. M. Lewin,  Handbook of Fiber Chemistry; 3rd Edition; 2006. 

2. V.K. Thakur, Biopolymer Grafting: Synthesis and Properties; 2017.  

3. D. Fang, Cotton Fiber: Physics, Chemistry and Biology; 2018. 

4. J E McIntyre Synthetic Fibers, Nylon, Polyester, Acrylic, Polyolefin; 1st Edition, 2004.   

 شیمی الیاف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fibre Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش یافعلم پلیمر و ال   ▀نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری ▀اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سفر علمی * آزمایشگاه * سمینار اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 قات علمی و صنایع نساجیدر تحقی مورداستفادهارائه روش آزمایش برای انواع آنالیز شیمیایی و ساختاری الیاف طبیعی  -

  :ب( اهداف ویژه

 بر کیفیت لیف هاآن تأثیرتعیین اجزا الیاف پنبه، پشم  ابریشم و  -1

 کمی و کیفی تعیین تخریب شیمیایی انواع الیاف طبیعی هایروش -2

 کروماتوگرافی و الکتروفورز جهت جداسازی و شناسایی اجزاء سازنده الیاف طبیعی هایروشآموزش  -3

 : هاسرفصل پ( مباحث یا

  چوب در لیگنین و هاکربوهیدرات سهم تعیین -1

 پنبه بندیدرجه و یکدیگر از سلولز گاما و بتا آلفا، تفکیک -2

 (پنبه دیدگیآسیب میزان تعیین جهت ویسکوز و پنبه با شیمیایی خواص مقایسه و تهیه) سلولز هیدرو -3

 (احتمالی دیدگیآسیب و وزن تخمین جهت بهپن در آلدئیدی انتهایی هایگروه تعداد محاسبه) مس عدد تعیین -4

 آن آمینواسیدهای مقایسه و خام ابریشم در سریسین و فیبروئین سهم تعیین و گیریصمغ -5

 (تیتراسیون طریق از شیمیایی کمی روش) پشمی الیاف گوگرد مقدار گیریاندازه -6

 باردار ذرات تفکیک در الکتروفورز کاربرد و آمینواسیدها به پشم تجزیه -7

 (سولفیت بی اوره محلول در حاللیت) پشم دیدگیآسیب یینتع -8

  ابریشم واکس جداسازی -9

 (بلو متیلن با گذاریلکه) میکروسکوپی روش با  پشم دیدگیآسیب بررسی  -10

  یریپذانحالل هاییشآزما  -11

 (نازک الیه کروماتوگرافی روش به سازیخالص و جداسازی) الیاف از مواد استخراج  -12

 یس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدر

 تدریس تئوری و بازدید از کارخانه جات فعال در حوزه منسوجات پزشکی

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 %50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 %50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 ، ترازوی دقیق، آون، پمپ خالء، سوکسله، الکتروفورز، بن ماریآالتشهیشنات آزمایشگاهی شامل انواع امکا -

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Q. Fan, Chemical Testing of Textiles; Woodhead Publishing Series in Textiles, 2005. 
2. C. Earland,  D.J. Raven, Experiments in Textile and Fibre Chemistry; The Butterworth Group, 1971 

3. Different ASTM test methods on natural fibers  

 الیاف شیمی مایشگاهآز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fibre Chemistry laboratory عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  - 

نیاز:دروس هم  ▀عملی  تخصصی  شیمی الیاف 

 1 تعداد واحد:
 

عملی -نظری ▀اختیاری   

عداد ساعت:ت نامه رساله / پایان 32    

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 است. یرفع آن در صنعت نساج یو چگونگ هایبا آلودگ انیدانشجو ییآشنا -

 .رندیفرابگ یطور مقدماترا به یدر صنعت نساج یاز آلودگ یریشگیدرس نحوه پ نیبا گذراندن ا انیدانشجو رودیانتظار م  -

 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  .ستیزطیمح یآلودگ در هیاول میمفاه و یآلودگ .1

 .ینساج یهافرآیند یبرا مناسب آب یزساآماده هایروش و آب انواع .2

 .آزمایشگاهی( گیریاندازه هایروش) هاپسابو آزمون  بردارینمونه .3

 اسمزلخته سازی مکانیکی و شیمیایی،  -سازیخنثی -همگن سازی-ته نشینی-گیری اولیه شامل آشغال پساب هیتصف هایسیستم .4

 .ونیلتراسیکروفیم و ونیلتراسیالکتروف معکوس،

 .شرفتهیپ ونیداسیاکس و ییایمیالکتروش شامل پساب ییایمیش هیتصف مرسوم هایروش .5

 ی.هوازیب و یهواز شامل یکیولوژیب هیتصف مرسوم هایروش .6

 .آن نمودن یضدعفون و شدههیتصف پساب دفع هایروش و آب افتیباز .7

 .یلیتکم مواد و هانهیرنگ انواع یحاو ینساج پساب خانههیتصف کی عملکرد یمورد مطالعه .8

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت(

 بازدید علمی -صنعتی مرتبط هایمدلارائه   -آموزش محاسبات و حل مسئله  -تدریس تئوری

  :راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی( ث(

 درصد20     نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 80     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیاز، تجهیزات و امکانات ج( ملزومات

  –پاورپوینت  –تخته 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. R. M. Christie, Environmental Aspects of Textile Dyeing, 1st Edition, Woodhead Publishing; 2007. 
2. P. Hauser, Advances in Treating Textile Effluent; 1st Edition, NCSU, 2011. 

3. F. Yusuf, Handbook of Textile Effluent Remediation; 2nd Edition, Jenny Stanford Publishing, 2018. 

4. C.S. Bhatia, Pollution Control in Textile Industry; 2nd Edition, Woodhead Publishing, 2017. 

5. M. Tobler-Rohr, Handbook of Sustainable Textile Production; 1st Edition, Woodhead Publishing, 2011,. 

 های صنعتیو آلودگیپساب  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Industrial Pollutions and Wastewater   عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  شیمی تجزیه 

نیاز:وس همدر  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار   سفر علمی * آزمایشگاه اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 پودی-محاسبات تولید پارچه تاری و  پودی-عوامل ساختاری پارچه تاری گیریاندازهتعیین و  هایروش -

  :ب( اهداف ویژه

 پودی -پارچه تاری دیبازتولمهندسی و  هایروشآشنایی با  .1

 تعیین حداکثر تراکم تاری و پودی  هایروشو  تعاریف پارچه باالنس  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 پودی-عوامل ساختاری پارچه تاری گیریاندازهها تعیین و آشنایی با روش .1

 پودی-تعیین طرح بافت پارچه تاری هایروش .2

 پودی های تار و پود، تراکم تاری ونخ تجعد گیریاندازه هایروش .3

 پودی در ماشین بافندگی-محاسبات تولید پارچه تاری .4

 پودی از ریسندگی تا رنگرزی، چاپ و تکمیل-در بافت پارچه تاری موردنیازمحاسبات مواد اولیه  .5

 تعیین حداکثر تراکم تاری و پودی همربوط ب هاینظریهمعرفی  .6

 معرفی پارچه باالنس و ارتباط حداکثر تراکم با طرح بافت .7

 های معادلنخ .8

 معادل هایپارچه .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 پودی مختلف در راستای مطالب درس-تاری هایپارچهتحلیل و بررسی 

 : دی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنها

 درصد 50                     نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 تریو و پودشمار، امکانات آزمایشگاهی شامل میکروسکوپ اس -پرینتر رنگی -طراحی پارچه افزارهاینرم -کامپیوتر -البراتوار طراحی پارچه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. D. Goerner, Woven Structure and Design, Part1, Wira Technology Group, 1986. 

2. D. Goerner, Woven Structure and Design, Part2, British Textile Technology Group, 1989. 

3. Woolen and Worsted Fabric Design, E. Grant Gilligan, Woodhead Publishing, 2001. 

4. A.T.C. Robinson, R,Marks, Woven Cloth Construction; The Textile Institute, 1973. 

5. D. J.McCreight, Weaver’s handbook of Textile Calculations; Institute of Textile Technology,2001.  

 تجزیه فنی بافت و محاسبه پارچه عنوان درس به فارسی:

 Woven Fabric Analysis and عنوان درس به انگلیسی:

Calculation 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  فرآیند بافندگی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 :الف( هدف کلی

 های بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات الیافیفرآیندمختلف در  یهایفناورآشنایی با اصول و 

  :ب( اهداف ویژه

 عت نساجی جایگاه بازیافت و استفاده مجدد در صن .1

 های الیاف پلیمریبازیافت سازه هایروشآشنایی با اصول و  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 و اقتصاد جهانی(.  زیستمحیطاهمیت بازیافت )تعاریف اولیه مفاهیم بازیافت، موقعیت بازیافت در کشورهای مهم جهان،  .1

پلیمریزاسیون مجدد،  فرآیندپلیمریزاسیون، دی هایواکنشسینتیک  آمید )بازیابی منومر به روش حرارتی،بازیافت شیمیایی الیاف پلی .2

 رسوب مجدد(.  فرآیند

های فرآیندتولید ترفتالیک و دی متیل ترفتاالت با خلوص باال،  فرآیندپلیمریزاسیون، استری )دیبازیافت شیمیایی ضایعات پلی .3

 گلیکولیز، متانولیز و هیدرولیز(. 

تبدیل  فرآیندپالستیکی،  یهایبطری و استرپلیتولید گرانول از ضایعات الیاف  فرآیندمری و الیاف )بازیافت مکانیکی ضایعات پلی .4

 پلیمری(.  هایفیلممستقیم ضایعات نخ و  فرآیندنخ به الیاف منقطع، 

 . هاآنو عوامل مؤثر بر خواص نهایی  هابطریتولید الیاف از ضایعات  فرآیندتحلیل نظری و تجربی  .5

تبدیل  هایروشها و جداسازی اجزای سازنده، تحلیل عملی حذف ناخالصی هایروشو انواع نخ ) هاپارچه، هاپوشکفبازیافت  .6

 الیاف به محصوالت بازیافتی( 

 منسوجات حاوی الیکرا  یبر روهای بازیافت مکانیکی و شیمیایی فرآیند .7

 عنوانبهبا ضایعات الیافی، استفاده  شدهتیتقوید مواد مرکب پلیمری های تولفرآیندهای الیافی بازیافتی )کاربردهای سازه بر رویبحث  .8

 های بتنی( پرکننده در سازه

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 60     نیمسالآزمون پایان 

 -برای ارائه:  موردنیاززومات، تجهیزات و امکانات ج( مل

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. P. Pandit, S. Ahmed, K. Singha, S. Shrivastava, Recycling from Waste in Fashion and Textiles; 1st Edition, Wiley-

Scrivener, 2020.  

2. Y. Wang, Recycling in textiles; 1st Edition,  CRC Press, 2006.  

3. R. Horrocks, Recycling Textile and Plastic Waste; 1st Edition, Woodhead Publishing, 1996.  

4. V.B. Gupta and K. Kothari, Manufactured Fiber Technology; 1st Edition, Springer, 1997.  

 ات لیفی بازیافت ضایع عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Recycling and Reuse of Fiber Waste عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  علم پلیمر و الیاف 

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی رد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد عملی دا
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 تخصصی-شیمی نساجی
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 :الف( هدف کلی

  اهرنگ یکم یرگیاندازه کیزیبا اصول ف ییآشنا

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 .هاآنی نور با های رادیومتری و فوتومتری و رابطهکمیت .1

 های فلورسنس و فسفرسنس.پدیده .2

 مانک._المبرت و کیوبلکا_با نور، قوانین بیر ی تعامل آنجسم و نحوه .3

 منابع نوری بر رنگ اجسام و استانداردهای روشنایی. تأثیرجسم سیاه، دمای رنگ و منابع نوری طبیعی و مصنوعی، راندمان منابع نوری و  .4

 ی استاندارد، بررسی خصوصیات طیفی و سطحی اجسام.کنندهاصول ساختمانی چشم و مشاهده .5

 .هاآنهای مشتق شده از و سامانه CIERGBی ی مانسل، سامانهرنگ منظم واقعی و فرضی، سامانههای سامانه .6

 گیری رنگ، کالریمترها و اسپکتروفتومترها.وسایل اندازه .7

 گیری و کنترل رنگ.اندازه .8

 متاماریزم و اندیس متاماریزم. .9

 های سفیدی و زردی.محوری، اندیسهای تکمقیاس .10

 ختالط افزایشی، کاهشی)ساده و پیچیده( و بخشی.اصول اختالط رنگ، ا .11

 رنگ همانندی )کالریمتری و اسپکتروفتومتری(. هایروش .12

 همانندی اسپکتروفتومتری کاهشی ساده و پیچیده )یک ثابتی و دو ثابتی(.رنگ .13

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول لیتفعا

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. N. Ohta, A.R. Robertson, Colorimetry, Fundamentals and Applications; John Wiley & Sons, 2005, UK. 

2. R.S. Barns, F.W. Billmeyer, M. Saltzman, Billmeyer and Saltzman, Principles of Color Technology; John Wiley, 

2000. 

  

 علم رنگ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Color Science :یسینگلبه اعنوان درس 

 نظری  پایه  رنگرزی فرآیند نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: کالس حل تمرین کارگاه  سمینار  ایشگاه آزم سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 .افیتوسط ال هارنگینهجذب  و سینتیکیاصول ترمودینامیکی  با ییآشنا

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 .هاساختار مولکولی الیاف و تأثیر آن بر جذب رنگینه .1

 ها و الیاف.ماهیت اتصاالت بین رنگینه .2

 .حرارت رنگرزی استاندارد، هت، تعادل رنگرزی، انرژی فعالیت نفوذ، پتانسیل شیمیائی، افینیحرارتبررسی ترمودینامیکی رنگرزی: نقش  .3

 رنگرزی: دونان وپتانسیل زتاو ...  هایتئوری .4

 .ر، فرندلیچویهای جذب: نرنست، النگ مایزوترم .5

 های رنگرزی.مکانیزم .6

 .رنگرزی یینتیک رنگرزی: مراحل رنگرزی، قانون فیک، قانون هیل، زمان نیمهس  .7

 منسوجات. های جدید در رنگرزیپیشرفت  .8

 تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. A. Johnson, The Theory of Coloration of Textiles; 2nd Edition, SDC, BradFord, 1989. 

2. S. M. Burkinshaw, Physico Chemical Aspects of Textile Coloration; SDC, BradFord, 2016. 

 

  

 اصول رنگرزی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Dyeing عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش رنگرزی فرآیند   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر: کالس حل تمرین کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 .و خواص ترمودینامیکی و سینتیکی رنگرزی منسوجات  یرنگرز اصولبا  یعمل ییآشنا -

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یسلولز منسوجات یرو هاینهرنگ جذب بر تیالکترول اثر .1

 لونینا و پشمالیاف  یرو یدیاس یهاینهرنگ با یرنگرز سهیقام .2

 با پنبه ی الیافرنگرزبرای  یا /و لونینا و پشم ی الیافرو یدیاس رنگینه یرنگرز یبرا ییشستشو باتث و مهاجرت یهاآزمون .3

 ویراکت و میمستق یهارنگینه

 لونینا ی الیافرو یدیاس یهارنگینه یسازگار یبررس .4

 سپرسید یهارنگینه با یمصنوع افیال یرنگرز سهیمقا .5

 66 لونینا افیدر ال سپرسید رنگینه یظاهر نفوذ بیضر نییتع .6

 مصنوعی افیال یرو سپرسید رنگینه جذب حرارت و تهییافن .7

 پشم افیال یرواسیدی  رنگینه جذب و کینتتیس .8

 پنبهالیاف  یرو میمستق رنگینه یا/و پشم افیالی رو یدیاس رنگینه جذب زوترمیا نییتع .9

 سپرسید یهارنگینه با استرپلی افیال یرنگرز سرعت یبررس .10

 پنبه افیال یرو میمستق یهارنگینه یرنگرز سرعت بر ماد و نمک اثر یبررس .11

 ی راکتیو روی الیاف پنبههارنگینه تیتثب و یکش رمق زانیم تعیین .12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     مسالنیآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. D. G. Duff, R. S. Singlair, Giles's Laboratory Course in Dyeing; 4th Edition, Society of Dyers and 

Colouristes, 1989.  

2. A. Johnson, The Theory of Coloration of Textiles; 2nd Edition, Society of Dyers and Colourstes, 1989. 

3. M. Clark, Handbook of Textiles and Industrial Dyeing, Volume 2: Applications of Dyes; 1st Edition, 

Woodhead publishing, 2011. 

  

 آزمایشگاه اصول رنگرزی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of  Dyeing Laboratory  عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش رنگرزی اصول   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی - 

 1 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 آشنایی با اصول و مبانی تکمیل پارچه -

 : ب( اهداف ویژه

 مقدماتی کاالی نساجی  آشنایی با اصول تکمیل  .1

 تشخیص و تعیین مراحل تکمیل متناسب با نوع الیاف و ساختار کاال .2

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
های شیمیایی و فیزیکی و مکانیکی، بندی، تکمیل مقدماتی و تکمیل عالی، تکمیلتقسیم هایروشاریف، اهداف و مروری بر تکمیل کاالی نساجی شامل تع .1

 بندی با توجه به خواص ثباتی و دوام فرایند،تقسیم

 سطحی،بررسی اجمالی شیمی موادفعال .2

 کلی سختی گیری و تصفیه آب،  هایروش .3

 اکسیژنه و سدیم هیپو کلریت، مرسرایزینگ، ش، پرز سوزی، آهارگیری، پخت، سفیدگری با استفاده از آبای شامل تراسازی کاالی پنبهمراحل آماده  .4

 شستشو و مکانیزم آن، هایروش .5

 ، آالتماشینمتفاوت تکمیل کاال متناسب با نوع  هایروشمعرفی  .6

 با الیاف سلولزی،  هاآنشده از الیاف مصنوعی و مخلوط سازی کاالی تهیهآماده .7

 و تجهیزات خط تکمیل،  آالتماشینرفی مع .8

 سانفورایزینگ، کالندر و امباس کردن. ،مکانیکی مواردی مانند کمپکت –فیزیکی  یهالیتکم .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالان آزمون پای

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Trotman, E.R., Textile Scouring and Bleaching; Griffin Publication, 1968. 

2. Heywood, D., Textile Finishing; SDC, Bradford, England, 2003. 

3. Schindler, W.D., and Hauser, P.J., Chemical Finishing of Textiles; Woohead Publishing, England, 2004. 

4. G. Sun, N. Pan, Functional Textiles for Improved Performance, Protection & Heath; Woodhead Publishing, 

2011،1ss sssssss. 
5. J. Hu, Adaptive and Functional Polymers, Textiles and Their Applications; Imperial College Press, 2011, 1st 

edition.  

6. Horrocks, A.R. and Arand, S.C., Handbook of Technical Textile; Woohead Publishing, England, 2000. 

7. Kissa E., Functional finishes, Part B., in: Handbook of Fibre Science and Technology, Vol.2, Chemical Processing 

of Fibre and Fabrics; Lewin, M., and Sello, S.B., (EDs), Marcel Dekker, New York, 1984.  

 (1)تکمیل نساجی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Textile Finishing (I) عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  شیمی تجزیه 

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 3 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر:  کارگاه  مینار س آزمایشگاه  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: سفر علمی 
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 :الف( هدف کلی

 ربردیعالی و کا هایتکمیلآشنایی با 

 : ب( اهداف ویژه

 کاال متناسب با کاربری نهایی هایویژگیبهبود خواص و  .1

 و مواد تکمیلی عالی هاروش نیروزتربهآشنایی با  .2

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 کاربرد، ساختار شیمیایی، ارزیابی اثرات و  خواص ثباتی هایروششیمیایی و عالی منسوجات با  بررسی  هایتکمیلمعرفی  .1

 زیردست،  هایپرکنندهاصالح زیردست شامل نرم کن ها و  هایلتکمی .2

 شیمیایی، هایتکمیلهای عرضی مانند ضد چروک، اتوی دائم و افزایش خواص ثباتی  ونددهندهیپتکمیل با  .3

 و تنفسآب و ضد آب ضد  هایتکمیلمعرفی اجمالی  ،هالکهدافع شامل ایجاد خواص دافعیت  و محافظت در برابر مایعات و انواع  هایتکمیل .4

 پذیر،

 دیرسوز و ضد آتش کردن منسوجات، هایتکمیل .5

 ضد میکروب، هایتکمیل .6

 ،شودمیکردن نیز  یضد نمد هایروشپشمی و فاستونی که شامل  کاالهایتکمیل شیمیایی  .7

 کاتایزینگ، خارزنی و...های دفیزیکی کاالهای پشمی و فاستونی شامل کربینگ، استیم شرینک، سوپرفینیش، انواع رو ش هایتکمیل .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 : برای ارائه موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 ادی: چ( فهرست منابع پیشنه
1. H.K., Rouett,e Wool Fabric Finishing; Wool Development International Publication, 1991. 

2. G. Sun, N. Pan, Functional Textiles for Improved Performance, Protection & Heath; 1st Edition,Woodhead Publishing, 2011. 

3. J. Hu, Adaptive and Functional Polymers, Textiles and Their Applications; 1st Edition, Imperial College Press, 2011.  

4. J. Hu, Shape Memory Polymers and Textiles, 1st Edition, Woodhead Publishing; 2007. 
5. Horrocks, A.R. and Arand, S.C., Handbook of Technical Textile; Woohead Publishing, England, 2000. 

6. Kissa E., Functional finishes, Part B., in: Handbook of Fibre Science and Technology, Vol.2, Chemical Processing of Fibre and 

Fabrics; Lewin, M., and Sello, S.B.,(EDs), Marcel Dekker, New York, (1984). 

7. Heywood, D.,”Textile Finishing”, SDC, Bradford, England, 2003. 

8. Schindler, W.D., and Hauser, P.J., Chemical Finishing of Textiles; Woohead Publishing, England, 2004. 

9. Datyner, A.,  Surface in Textile Processing; New York: Marcel Dekker, 1983. 

10. K. Tsuji, in R. Arshady, ed., Microspheres, Microcapsules and Liposomes; Citus Books, London, 1999. 

11. K. Kiyama, in S. Magdassi and E. Touitou, eds., Novel Cosmetic Delivery Systems; Marcel Dekker, Inc., New York, 1999.. 

  

 (2)تکمیل نساجی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Textile Finishing (II) عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش (1) تکمیل نساجی   نظری  پایه  

نیاز:وس همدر  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: سفر علمی 
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 :الف( هدف کلی

 عملی و مبانی ارزیابی  اثرات تکمیل نساجی  آشنایی با اصول -

 : ب( اهداف ویژه

 متداول تکمیل کاالی نساجی  یهاشیآزماآشنایی با  .1

 فرآیندتشخیص و تعیین روش مناسب تکمیل  و چگونگی ارزیابی کیفیت   .2

 ارزیابی کیفیت مواد تکمیلی هایروشآشنایی با  .3

 ها: مباحث یا سرفصل پ(

 تعیین سختی آب.  .1

 سفیدگری با هیپوکلریت سدیم. .2

 . اکسیژنهآبسفیدگری با  .3

 سطحی.آنالیز موادفعال .4

 نمدی و ضد نمدی و کربونیزه کردن پشم.  .5

 گریز و لکه گریز کردن منسوجات.آب  .6

 ضد آتش موقت و دائم منسوجات.   .7

 ضد چروک و اتوی دائم کردن پارچه. .8

 سایزینگ پارچه.کاستی مرسرایزینگ و  .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 

 هادی: چ( فهرست منابع پیشن
1. E.R., Trotman, Textile Scouring and Bleaching; Griffin Publication, 1968. 

2. D., Heywood, Textile Finishing; SDC, Bradford, England, 2003. 

3. W.D., Schindler, and P.J.,  Hauser, Chemical Finishing of Textiles; Woohead Publishing, England, 2004. 

4. G. Sun, N. Pan, Functional Textiles for Improved Performance, Protection & Heath; 1st Edition, Woodhead Publishing, 2011. 

5. J. Hu, Adaptive and Functional Polymers, Textiles and Their Applications; 1st Edition, Imperial College Press, 2011.  

6. Horrocks, A.R. and Arand, S.C., Handbook of Technical Textile; Woohead Publishing, England, 2000. 

7. E., Kissa, Functional finishes, Part B., in: Handbook of Fibre Science and Technology, Vol.2, Chemical Processing of Fibre and 

Fabrics; Lewin, M., and Sello, S.B.,(EDs), Marcel Dekker, New York, 1984.  

 آزمایشگاه تکمیل نساجی  عنوان درس به فارسی:

و واحد نوع درس Textile Finishing Laboratory عنوان درس به انگلیسی:  

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  - 

نیاز:دروس هم (1تکمیل نساجی )   عملی  تخصصی  

 1 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  √آزمایشگاه  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: سفر علمی 
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 :الف( هدف کلی

 در نساجی و تئوری رنگ مورداستفاده هایرنگشیمیایی و کاربردی  هایکالس انواع یمعرف -

 سنتز رنگ هایروشآشنایی با  -

 : اهداف ویژهب( 

 ی کاربردی در صنعت نساجی و پلیمریهارنگینهسنتز شیمیایی انواع  ساختار وتئوری رنگ و شناسایی  -

 (دوستالکترونتدریس شیمی رنگ ) آروماتیسیته و استخالف های  -

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ،اربیتال مولکولی( هایمدلکانژوگه و  هایسیستمها ) تئوری رنگ .9

 رنگ،  بر فامتقارن ساختار و اثرات سیس و ترانس  ،مولکولی ازجمله گرو ه های فعال یاثر ساختارها .10

  ،هاینهشیمیایی و کاربردی رنگ یبندکالسه .11

 استخالفی الکنرون دوست  هایواکنش-بنزن و آروماتیسیته .12

  رمستقریغ  Pi هایسیستم .13

  ،هیدرازون-آزوتاتومرها و فرم  .14

 پلی آزو (،     ،ی آزوهای آزویی ) مونو آزو، دینهرنگ .15

 های آنتراکینون، ینهرنگ .16

 ،رودامین ،، فتالین هاهاآنتری آریل مت  .17

 ،هاعاملی( و شرایط محیطی بر فام رنگ هایگروهتری فنیل ها و اثرات ساختار)  .18

 های خمی شامل ایندیگو،ینهرنگ .19

 فوتوسنس، فلوروسنس و فسفرسنس ،لومینوسنس ،های الکترو سنسینهرنگ  .20

 بردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راه
 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ... درصد30   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد70     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 یعلم دیبازد -بررسی چند نمونه رنگینه خاص صنعتی  -یلساختار مولکو هایمدلاستفاده از  -یتئور سیتدر

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:
1. M. Clark (Ed.), Handbook of Textile and Industrial Dyeing Principles, Processes and Types of Dyes; Volume1  

Woodhead Publishing, 2011. 

 

 اصول شیمی رنگ  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Dyes Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش اصول رنگرزی ،شیمی آلی   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

23 تعداد ساعت: نامه رساله / پایان    

اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: سفر علمی  آزمایشگاه   سمینار   کارگاه   موارد دیگر:    
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 :الف( هدف کلی

تکنیکی  توانمیبرای پیاده کردن طرح و خصوصیاتی ویژه روی پارچه است. چاپ را  مورداستفادهروش  نیترمتنوعو  ترینمهمچاپ منسوجات  -

ت اما برای فهم و انجام آن، دانشی فراتر از دانست که هنر و فناوری رنگرزی را با هم ادغام نموده است. اگرچه چاپ نوعی رنگرزی موضعی اس

چاپ اسکرین تخت و روتاری همراه با  هایماشینمختلف چاپ و تثبیت، ساخت شابلون برای  هایروشاست که شامل  موردنیازعلم رنگرزی 

برای کار در  هاآموختهدانش سازیآماده.  هدف کلی از ارائه این درس، آموزش موارد فوق جهت باشدیمو همچنین چاپ  هانیماشعملکرد این 

 . باشدیمدارای بخش چاپ  یهاکارخانه

 : ب( اهداف ویژه

 های چاپ انواع منسوجات به دانشجویان.فرآینددادن آموزش الزم در رابطه با شیمی و  .1

 چاپ و روتاری و اساس کار چاپ دیجیتال هایماشینآشنا کردن دانشجویان با  شابلون سازی، عملکرد  .2

 ها: احث یا سرفصلپ( مب
 ،هادانهرنگها و الیافی مختلف، انتخاب رنگینه هایسازهتعریف چاپ، تاریخچه چاپ، چاپ روی  .1

  ،انتقالی و جوهرافشان ،یروتارتخت،  چاپ آالتماشین یمعرف  .2

 ، یادومرحلهو  یامرحلهم و یک مقاو ،رداشتب ،میمستق یهاچاپ یمعرف .3

  ها،دهنده غلظتعملکرد و انواع  .4

و  چاپ ریخم دهندهلیتشک اجزاءهمراه توضیح نقش  استرپلیو مخلوط سلولز  آکریلیکی، پلی امیدی، استرپلیپشم و ابریشمی،   ،یسلولز یکاال چاپ .5

 ممکن، تیتثب هایروش

 ، هادانهرنگبیت شامل گرمای خشک و بخار آب، چاپ با ثت هایماشین  .6

 چاپ،  هایماشینچاپ روتاری و تخت همراه با توضیح عملکرد این  هایماشینی ویژه، شابلون سازی برا هایتکنیکچاپ با  .7

 با عملیات قبلی الزم و تثبیت،  ههای تشکیل قطره همرامعرفی چاپ دیجیتال و مکانیزم .8

ی عملکرد توصیف رنگی، توصیف مروری بر علم رنگ، مدیریت رنگی دیجیتالی، فضاهای رنگی مستقل و وابسته به دستگاه، اصول توصیف رنگی، نحوه ارزیاب .9

 رنگی چاپگر و نمایشگر، محدوده رنگی، 

 چاپ دیجیتالی. افزارهایسختو  افزارهانرممعرفی  .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 چاپ هایماشین هایفیلمهمراه با  شدهچاپ هاینمونهنشان دادن  

  ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:
 درصد 40 - 30   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 60 - 70     نیمسالآزمون پایان 

 آموزشی هایفیلمو  شدهچاپ هاینمونهبرای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

  :چ( فهرست منابع پیشنهادی
 ، نوبت دوم1387هان، ی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفنساج صنعت در چاپحسین توانایی،  .1

1. L. W. C. Miles, Textile Printing; 2nd Edition, Society of Dyers and Colourists, 2003. 

2. H. Ujiie, Digital Printing of Textiles; 1st Edition, Woodhead publishing, 2006. 

3. C. Cie. Ink Jet Textile Printing; 1st Edition, Woodhead publishing, 2015.  

 چاپ عنوان درس به فارسی:

لیسی:عنوان درس به انگ  Printing نوع درس و واحد 

نیاز:دروس پیش رنگرزی فرآیند   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: سفر علمی  آزمایشگاه   سمینار   کارگاه   موارد دیگر:    
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 :الف( هدف کلی

نظری در رابطه با چاپ انواع پارچه در کالس  هایبحث. با توجه به اینکه باشندمیرنگرزی، چاپ و تکمیل سه مرحله مهم بعد از تولید منسوجات  -

مواد  تأثیرتجربه کرده و به بررسی  عمالً، الزم است تا دانشجویان در کارگاه چاپ، انجام چاپ روی پارچه را یردگمیقرار  موردبحثدرس چاپ 

در خمیرهای چاپ مناسب برای الیاف متفاوت آشنا شده و بدین ترتیب ذهنیت خود را در رابطه با چاپ  شدهبکار گرفتهکمکی اصلی و فرعی 

. شوندمیمنسوجات آشنا  دهندهلیتشکبا مراحل تثبیت و شستشوی بعد از چاپ با توجه به نوع الیاف  عمالًن، دانشجو بر ای عالوهپارچه تقویت کنند.  

 به دست آوردن این تجربیات، دانشجویان را برای کار در صنعت چاپ پارچه آماده خواهد کرد.

 : ب( اهداف ویژه

 چاپ پارچه، تثبیت و شستشو هایروشتجربه کردن  .1

 خمیرهای چاپ بر راندمان رنگی و موارد دیگر دهندهلیتشکملی نقش مواد بررسی ع .2

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
 یادومرحله ی وامرحله کی روش به ویراکت یهانهیرنگ با یاپنبه صد درصد هایپارچه، تثبیت و شستشوی کردنخشک، چاپ .1

 سپرس،ید یهانهیگرن با استریپلصد درصد  پارچه، تثبیت و شستشوی کردنخشک، چاپ .2

 ،یدیاس یهانهیرنگ با یدیآم یپل صد درصد پارچه ، تثبیت و شستشویکردنخشک، چاپ .3

 ،یونیکات یهانهیرنگ با آکریلیک صد درصد پارچه ، تثبیت و شستشویکردنخشک، چاپ .4

 ،(گمنتیپ) دانهرنگ با یاپنبه صد درصد پارچه ، تثبیت و شستشویکردنخشک، چاپ .5

 و،یراکتمستقیم یا  نهیرنگ با شده یرنگرز یاپنبه پارچه یرو یرنگ و دیسف برداشت چاپ  .6

  ،یاپنبه صد درصد پارچه یرو دیسف و یرنگ مات چاپ  .7

  استر،یپل -پنبه پارچه یرو یرنگ و دیسف سوخت چاپ .8

 ،یاپنبه صد درصد پارچه یرو یرنگ و دیسف یپفک چاپ .9

 طرح روی شابلون تخت، یسازادهیپآموزش  .10

  یتالیجید تیریمد افزارنرم کی با بردکار و هیاپ اصول  .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 60 - 70    نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 30 - 40     نیمسالآزمون پایان 

  رای ارائه:ب موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 ، ویرایش سوم1398حسین توانایی، چاپ در صنعت نساجی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان،  .1

2. H. Ujiie, Digital Printing of Textiles, 1st Editionو Woodhead Publishing, 2016.  

 کارگاه چاپ عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Printing Workshop عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  - 

نیاز:دروس هم  عملی   تخصصی چاپ 

 1 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان  48 تعداد ساعت:   

چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، X آزمایشگاه   سمینار   کارگاه   موارد دیگر:    
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 اختیاری-شیمی نساجی
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 تخصصی-پوشاک
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 هدف کلی:الف( 

 آشنایی با مبانی طراحی لباس و اصطالحات رایج آن -

 خالقانه  هایروشآموزش طراحی لباس با  -

  اهداف ویژه:ب( 

 ایجاد طرح خالقانه شناخت و تقویت استعدادهای دانشجو جهت .1

 شدهیطراحآشنایی با نحوه ارائه لباس  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 جایگاه بخش طراحی در صنعت پوشاک  .1

 تا رسیدن به طرح نهایی نمونه دوزیمراحل طراحی و انواع  .2

 آشنایی با تناسبات طولی و عرضی بدن انسان و کشیدن مانکن )آناتومی( .3

 لباس( یانواع پارچه در طراح یساز تیجنس بدن، ینشست لباس رو مانکن و ی)طراح لباس یرسازیتصو .4

  هاآن یبا انواع لباس و شناخت اسام ییآشنا .5

 کالیلباس به شکل تکن دنیکش .6

 یخالقانه با توجه به اشکال خط یلباس و طراح یخطوط در طراح تأثیرطراحی با عناصر بصری:   هایروش .7

 ها(و روانشناسی رنگ بندیترکیب ،ضاد، هارمونیمبانی رنگ و کاربرد آن در طراحی لباس )ت .8
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های مختلفهای طراحی لباس با دست، استفاده از پاورپوینت برای ارائه بخشاجرای عملی شیوه

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 صددر 60   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 40     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

  باشد.شود، نیاز به کارگاه طراحی مجهز به سیستم کامپیوتر و پروژکتور میاستفاده می آموزشیکمکهای درس از پاورپوینت و فیلم ارائهبا توجه به اینکه برای 

 و... یمداد رنگ، مقوا، تخته شاسی، مداد طراحی، A3لوازم طراحی شامل کاغذ 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .1398، چاپ چهارم، کتاب آبان ، انتشاراتانیشهال قاسمی، ترجمه پاچ انایتسیت ،یدرود زابتایال طراحی فیگوراتیو و لباس زنانه، .1

 .1397، چاپ دوم، کتاب آبان ، انتشاراتانیشهال قاسمجمه ی، ترپاچ انایتسیت ،یدرود زابتایال طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه، .2

 .1399تدابیر بصری در طراحی پوشاک زنان، زهرا رهبرنیا، زهرا رستمی، انتشارات مرکب هنر، چاپ اول،  .3

 .1398)پنتون(، لئا تریس آیزمن، ترجمه روح اله زمزمه، چاپ نهم،  هاروانشناسی کاربردی رنگ .4

5. B. Abling, Fashion Sketch book, Fairchild Books, 6th edition, 2015. 

6. K. Hagen, Fashion Illustration for Designers, Waveland Press, 2nd edition, 2017. 
  

 مبانی طراحی پوشاک  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Fundamentals of Clothing Design عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ریسندگی فرآیند نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:دروس هم

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: ..............  کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی ی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد عمل
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 :الف( هدف کلی

 های بدنترسیم الگو با توجه به اندازه آشنایی با روش -

 آموزش  الگوسازی با توجه به طرح تکنیکال لباس -

  :ب( اهداف ویژه

 شده توسط دانشجو در پروژه کارگاه مبانی طراحی پوشاک )ترم گذشته(های طراحیترسیم الگوی لباس .1

 های مختلفهای قطعات الگوی لباسآشنایی با بسته .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یزبندیهای ساهای بدن و جدولبا اندازه ییشناآ .1

 در ساختار الگو هاآنهای طولی و عرضی بدن و نقش شناخت اندازه .2

 صورت مارکر در مقیاس صنعتی چیدمان الگوها به .3

 کشیدن الگوی مادر .4

 و...( جا درزآشنایی با اجزای الگو و کاربردهای آن )سجاف، آستری، چرت،  .5

 انواع لباس یالگو دنیکش .6

 مراحل سایزبندی الگو، محاسبه تغییرات سایز بین الگوها و اجرای آن .7

 شدهمحصول طراحی یبرا یبسته فن هیته .8

 کالیبا توجه به طرح تکن یالگوساز .9

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزشیهای کمکآموزش عملی، استفاده از پاورپوینت و فیلم

 : یابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزش
 درصد 60  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد 40     آزمون پایان نیمسال

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 باشد.یوتر و پروژکتور میشود، نیاز به کالس مجهز به سیستم کامپآموزشی استفاده میهای کمکبا توجه به اینکه برای ارائه درس از پاورپوینت و فیلم

 گیری و کشیدن الگو شامل متر، اشل و کاغذ الگو و...لوازم موردنیاز برای اندازه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. W. Aldrich, Metric pattern cutting for women's wear, Wiley; 6th edition 2015. 

2. W. Aldrich, Metric pattern cutting for men's wear Wiley-Blackwell; 5th edition, 2011. 

3. W. Aldrich, Metric pattern cutting for children's wear and babywear, Wiley; 4th edition, 2009. 

4. J. Lee, Technical Source Book for Designers, Fairchild Books; 3rd edition, 2018. 

5. S. P. Ashdown, Sizing in Clothing, Woodhead Publishing, 2007.  

 ساختمان پوشاک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Clothing Construction عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  ایه پ مبانی طراحی پوشاک نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:دروس هم

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 تخصصی طراحی لباس افزارهاینرمدیجیتالی با کمک  صورتبه آشنایی با مبانی طراحی لباس -

  :ب( اهداف ویژه

 طراحی لباس هایپروژههای دیجیتالی برای ارائه تهیه نسخه .1

 دیجیتالی صورتبهطراحی پارچه و لباس  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

، تغییر ابعاد الگو و ویرایش الگو با وارد نمودن لباس ی، نمایشی و محیطی،حرکت یهاابزار ، آشنایی بامانکن واردکردنمارولوس،  افزارنرم طیبا مح ییآشنا .1

 قاط و خطوطجابجایی ن

 شیبا نحوه نما ییآشنای، منحن جادیا یابزارهااضافه کردن نقطه روی محیط الگو،  ،دوخت ابزارهای طراحی پیراهن ساده زنانه با کمک ابزار رسم مستطیل، .2

 و تنظیمات آن پارچه یانتقال طرح روفشار لباس روی مانکن و بررسی نقاط فشاری،  سازیشبیه، سطوح پارچه

 راسته و دامن فون، ایجاد پنس روی یک نقطه، تقسیم یک خط به چند قسمتطراحی دامن  .3

 ایجاد تا در لباس هایروشالگوها، ایجاد انواع پیلی و دوخت آن، انواع  کردن زیبرش در الگو، فر جادیادار، طراحی دامن کلوش و دامن پیلی .4

 پارچه یکیزیف اتیخصوص رییو تغ یساز تیجنسایجاد کش، تنظیم ضخامت پارچه،  هایروشطراحی شلوار با انواع  .5

 الگو برش منظوربهخطوط داخلی  از استفاده، هاآنی به لباس و تنظیمات نییتز هایدوخت طراحی شلوار جین، اضافه کردن دکمه و جادکمه و .6

 چاپ زدن روی لباس  ،طراحی لیبل،ایجاد چین در لباس، استفاده از خواص االستیک،  هایروشو ایستاده، آشنایی با  هفتقهیطراحی لباس با  .7

  و باد هینور و سا میبا تنظ یفضاساز، مانکن به لباسچند  زمانهمپوشاندن طراحی آستین کیمونو و آستین رگالن،  .8

 لباس سنجاق کردن هایروش، ایجاد پنس باالتنه و یسیانگلقهیو  یشکارقهیطراحی لباس با  .9

 دوخت یکیزیو ف یظاهر اتیخصوص رییتغچی، ، آستین پفی و میشکارقهیطراحی لباس با  .10

 طراحی هودی با کمک تصویر یک الگوی استاندارد، اضافه کردن زیپ به لباس و طراحی کاپشن .11

و ی سازشنیمیاندیگر،  افزارنرم کیاز  مانکن واردکردن، بعدیسه یبدن مانکن در فضا یرو ی لباسطراح ، Modularاستفاده از حالت  طراحی لباس با .12

  لباس یسازحرکمت

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 طراحی لباس  بعدیسهافزارهای دوبعدی و آموزش عملی محیط و امکانات نرم

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 درصد 60   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 40     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازهیزات و امکانات ج( ملزومات، تج

 افزارافزارهای طراحی لباس، کارگاه آموزش نرمکامپیوتر با قابلیت گرافیکی مناسب برای نصب و آموزش نرم

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .1399میهن، چاپ دوم، شر همافزار مارولوس دیزاینر در طراحی لباس، ندا دهقان، رستم نمیرانیان، پدرام پیوندی، نآموزش جامع نرم .1

 جزوه کارگاه اصول طراحی پوشاک، داریوش سمنانی، رها پورباقی، دانشگاه صنعتی اصفهان. .2

3. N. Magnenat-Thalmann, Modeling and Simulating Bodies and Garments, Springer, 2010. 

4. P. Volino, N. Magnenat-Thalmann, Virtual Clothing: Theory and Practice, Springer, 2000. 

  

 ای پوشاکطراحی رایانه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  CAD for Clothing Design عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  مبانی طراحی پوشاک  نیاز:دروس هم

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر:    کارگاه سمینار آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 ،برش رآیندف و ریزی برشبرنامه ،الگوها دمانیچ رینظ برشبا مراحل مختلف  انیدانشجو ییآشنا -

  نگیوزیها، اتصال فبافتیاز منسوجات و ب یسازییبا ال انیدانشجو ییآشنا -

  :ب( اهداف ویژه

 های واحد تولیدیبرش با توجه به محدودیت یزیربرنامهایجاد توانایی  .1

 بخش برش هایهزینهتوانایی در کاهش  .2

 آشنایی با تجهیزات ممکن برای سالن برش .3

 و اصول آن گذاریالیی آشنایی با تجهیزات  .4

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بندیبقچهو  سازیمرتبکنی، فیوزینگ، برش، کنترل کیفیت، کدگذاری و ریزی برش و ایجاد مارکر، طاقه پهنمراحل مختلف بخش برش: بازرسی و انبارداری، برنامهبا  ییآشنا .1

  bundlingیا 

های هر دسته و سایزهای هر مارکر(، مفهوم ، تعداد الیهموردنیازهای واحد تولیدی )تعیین تعداد دسته پارچه ه به محدودیتبا توج ریزیبرنامهبرش و ایجاد مارکر:  ریزیبرنامه .2

 عاتیکاهش ضا یهاراه، پارچه یهاهیال هیالگوها، نحوه پهن کردن پارچه و ته شیطرح و نقش در آرا تأثیرمارکر، پارامترهای مارکر )نوع، ساختار، حالت و راندمان مارکر(، 

تخصیص  برش، و طرح موردنیاز یهاهینحوه محاسبه تعداد ال د،یدر برنامه تول ینیچهیبرش و تعداد ال زیالگوها، اثر طول م شیالگوها در آرا مختلفی زهایتعداد و سا تأثیرپارچه، 

اصول تهیه مارکر برای  و برش، پارچه پهن کردن اتیپارچه در عمل اتیصاثر خصو یبررس د،یشمارش و مشخص کردن قطعات برش خورده در خط تول ،یاصول کدبند طاقه،

 تعیین میزان مصرف کل پارچه،  ،قطعات نیازمند به الیی

زومات و همپوشی، طاقه پهن کنی دستی و خودکار )مل عالئم، ملزومات طاقه پهن کنی، های طاقه پهن کنیکنی یا پهن کردن پارچه: انواع طاقه پهن کنی، حالتطاقه پهن .3

 های طاقه پهن کنی دستی و خودکار، تجهیزات(، حالت

)برش لیزر، پالسما، آلتراسونیک،  خودکار برش هایروشبا انواع  ییراندمان برش، آشنااصول برش منسوجات، ملزومات و تجهیزات برش، تجهیزات برش دستی و خودکار،  .4

 جت آب(،

 موقعیت تجهیزات در سالن برش  .5

های دارای های داری پایل کوتاه و بلند، پارچهدار، دارای طرح موتیف، تورهای پهن و باریک، پارچهراه، چهارخانه، دارای حاشیه طرحهای راهش پارچهو بر یپهن کنطاقه  .6

 های پیچیدهطرح

 بررسی ،ترموپالستیک هایرزین فیوزینگ، کیفیت در مؤثر فاکتورهای فیوزینگ، چسبی، تکنولوژی اتصاالت ایجاد تئوریکی مبانیهای الیی، الیی گذاری: انواع الیی، مشخصه .7

کیفیت  کنترل فیوزینگ، تجهیزات انواع مختلف ارزیابی و یریکارگبه فیوزینگ، پارامترهای ارزیابی مناسب، زیردست به رسیدن برای الیی و پارچه خواص مکانیکی متقابل تأثیر

 فیوزینگ.  و الیی گذاری

 یری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگ

 هایدیتولو  هاکارخانهآموزش مستقیم و با استفاده از پاورپوینت، تصاویر، فیلم و بازدید از 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  نیازموردج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 پروژکتور دئویو وتر،یکامپ

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 . 1397، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، "برش صنعتی منسوجات"افسانه ولی پوری، شهره میناپور،  .1

 .1395، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ، چاپ اول"گذاری در پوشاکفناوری الیه"فاطمه موسی زادگان، نازنین اعزازشهابی، مسعود لطیفی،  .2

3. Surjit, R., and R. Rathinamoorthy. Apparel Machinery and Equipments. WPI Publishing, 2015. 

4. Nayak, Rajkishore, and Rajiv Padhye, eds. Garment manufacturing technology. Elsevier, 2015. 

 (1)فناوری تولید پوشاک  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Technology of Garment Manufacturing (I) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مبانی طراحی پوشاک نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:دروس هم

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

مارکر  لیفا هیالگو تا ته یطراح و نحوه کاربرد آن از مرحله ش الگوهانیو چ یزبندیالگو، سا لیالگو، اصالح و تکم یافزارهای طراحبا نرم انیدانشجو ییآشنا -

 جهت برش پارچه

 هاآنمحصوالت  تیفیمؤثر بر ک فرآیندمهم  یپارامترها یو بررس ییو پرس، شناسا نگیوزیف هایماشینو کار با  ییآشنا -

  :ب( اهداف ویژه

افزاری آن، های سختافزارها و بخشبا نرم یکل ییآشناو  الگو یزبندیاصالح و سا ،یافزارهای طراحترین نرماز اصلی یکیعنوان به جمینیافزار با نرم ییآشنا .1

 هاآنالگو شامل انواع نقاط و خطوط و مفهوم  یبا اجزا ییآشنا

 دیجد یالگو کی جادینحوه ا و اصالح الگوها هایروشانواع آشنایی با  .2

از الگوها  یریگ نحوه پالت ی،زبندیسا نیقوان فیتعر ،با استفاده از جدول قطعات یزبندیسا ،موردنیاز یزهایسا نیی، تعیزبندیسا ستمیس فینحوه تعر آشنایی با .3

  و مارکر

 های برش عمودی و گردو کار با دستگاه نگیوزیف تیفیعوامل مؤثر بر ک ییشناسا نگ،یوزیف نیو کار با ماش ییآشنا .4

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 -هاآنالگو شامل انواع نقاط و خطوط و مفهوم  یبا اجزا ییآشنا شنایی با مدکارها و ابزارهای پایه،، آGemini pattern designer افزارنرممحیط با  ییآشنا- .1

 انتخاب، جابجایی و چرخش الگوها

به چند  با کمک ابزار رسم مستطیل، ایجاد نقطه در فاصله مشخص، تبدیل خط به منحنی، جابجایی نقاط با اندازه مشخص، تقسیم یک بخش دامن هیپا یالگو رسم - .2

 قسمت، ایجاد پنس، خطوط داخلی، نقاط داخلی، ایجاد خط قرینه، آشنایی با نقاط مرجع و اصالح مشخصات هر الگو

 یلیانواع پنقاط نسبت به یکدیگر،ایجاد  تراز کردنبا کمک ابزار ایجاد اوازمان،  دامن به دامن فون هیپا یالگو لیتبد - .3

  ، اضافه کردن منحنی فرانسوی به الگو، کار با ابزار بستن اوازمانGuide نوارابزارار رسم آزاد و با کمک ابز یشلوار رسم هیپا یالگورسم - .4

 و بستن محیط الگو باز کردنای از نقاط داخلی برای دکمه، تنظیم زوایای الگو، آشنایی با ابزار ، تعریف پنس، ایجاد مجموعهباالتنه هیپا یالگورسم - .5

، اصالح اضافه درز به الگوها انواع چرت نحوه اضافه کردن، سجاف طراحی هایروشبا  ییآشنا یی با کمک ابزار ویرایش پنس،عصا و یانتقال پنس و برش عمود - .6

 خط و نقطه

ی، ریگاندازهر با کمک ابزار رسم منحنی، تغییر طول منحنی، خم شدن، نمایش انعکاس، آشنایی با ابزار مدکا و هفت یشکارقهیو  یسیانگلقهی ن،یآسترسم الگوی - .7

 قطعات، اضافه کردن قطعه کمکی کردنقفلبندی و گروه

ابزار برش و اجتماع و  کمک  با سازیمدل های داخلی، آشنایی با ابزارهای مدکار سایزبندی،ها و المانسایزبندی منحنی ،ویرایش مجموعه سایز، سایزبندی نقاط- .8

 اشتراک

با مراحل  ییو آشنا زریتایجیبا د نکرد نحوه کار ستم،یالگو در س هیعنوان روش دوم تهبه زریتایجیبا د ییانآشو  فلت هایطرح یزنانه از رو راهنیالگو پ یطراح- .9

 مختلف آن

 مردانه با کمک مدکار ساخت الگو یکت رسم یالگورسم - .10

آشنایی با  ،محصول کارخانه و سفارش زاتیخصات آن، تجهبر اساس نوع پارچه و مشریزی برای تهیه مارکر و برنامه Gemini cut planافزار آشنایی با نرم- .11

 Gemini nest expertافزار نرم

افزار در نرم های طرح دارانطباق طرح در پارچه آن مانند ماتیو تنظو تمامی ابزارها و پارامترهای چیدمان مارکر  کیو اتومات یدست دمانیبابا نحوه چآشنایی - .12

Gemini nest expert ،از الگوها و مارکر یریگالت نحوه پ 

پارچه و  یکیمتقابل خواص مکان تأثیر یبررس ،هارزین کیترموپالست عتیطب ییشناسا نگ،یوزیف تیفیعوامل مؤثر بر ک ییشناسا نگ،یوزیف نیو کار با ماش ییآشنا - .13

 شده، وزیف یکاال تیفیمانند دما، زمان و فشار بر ک نگیوزیف یپارامترها تأثیر یعمل یبررس ها،ییبا انواع ال ییآشنا ،مناسب ردستیبه ز دنیرس یبرا ییال

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزش تعاملی، تدریس و طراحی تکالیف و اجرای آن توسط دانشجویان

 (1)وری تولید پوشاک کارگاه فنا عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Technology of Garment Manufacturing Lab (I) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  (1)فناوری تولید پوشاک  نیاز:دروس هم

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 70  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد 30     یمسالآزمون پایان ن

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 های برش و فیوزینگافزار طراحی، دستگاههای کامپیوتری،نرمالبراتوار مجهز به سیستم

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 . 1397عتی اصفهان، ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صن"برش صنعتی منسوجات"افسانه ولی پوری، شهره میناپور،  .1

 .1395، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "گذاری در پوشاکفناوری الیه"فاطمه موسی زادگان، نازنین اعزازشهابی، مسعود لطیفی،  .2

3. Aldrich, W; “Metric Pattern Cutting for Menswear”, Blackwell Publishing, 2003  
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 :الف( هدف کلی

 فناوری دوزندگی و اتصال و مونتاژ قطعات های مهندسیبا جنبه انیدانشجو ییآشنا -

 کمیل پوشاک آشنایی دانشجویان با انواع پرس و کاربرد آن در ت -

  :ب( اهداف ویژه

 لبه پارچه  لیتکم هایروشانواع درز و ، انواع دوخت و کاربرد آن در پوشاکآشنایی با  .1

 دوخت هایماشینو سایر تجهیزات  هاآنو کاربرد  یدوزندگ نیماش هیتغذ هایزمیمکاندوخت،  هایماشینانواع آشنایی با  .2

 آن  ییبهبود کارا یدرز در راستا یو عملکرد یفیک هایشاخص، هاآنوه رفع از نح یدوخت و شناخت کاف وبیع حیصح صیتشخ .3

  یدیپوشاک تول تیفیک ارتقای در هاآنکاربرد  انیب ودر صنعت پوشاک  لیآالت تکمنیماشآشنایی با  .4

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ، لبه پارچه لینواع تکم، انواع درز، درز، الباس کیمختلف در  یهاکاربرد دوخت، هیانواع بخ، هیبخ ایدوخت ی: مفهوم دوزندگ یفناور .1

 دیدر خط تول هاآنو کاربرد  دوخت هایماشینانواع دوخت،  نیماش خچهیدوخت، تار هایماشین یبا تکنولوژ ییآشنادوخت و مکانیزم تغذیه پارچه:  هایماشین .2

ماشین  هیتغذ زمیمکان یبا توجه به نوع اتصال، اجزا نیماش نحوه انتخاب ،یدوزندگ نیاشعوامل مهم در انتخاب م، هاآن، انواع بستر ماشین دوخت و کاربرد پوشاک

یونیسون،  یباال، تغذیه سوزنی، تغذیه از تغذیه ، مکانیزم تغذیه متغیر، مکانیزمساده، مکانیزم تغذیه دستی یا حرکت آزاد، مکانیزم تغذیه هیتغذ یهازمیانواع مکاندوخت، 

 ثابت،  جام، تغذیه ، تغذیه چرخ، تغذیهغلتکی ایکس، تغذیه تغذیه

متناسب با نمونه پارچه، نخ  انتخاب سوزن، اندازه سوزن، سرسوزن، انواع های سوزنسیستم ،سوزن صلیاجزای ا، یسوزن دوزندگسوزن دوخت و نخ دوخت:   .3

 دوخت و انواع آن، نمره نخ دوخت، 

 ها،ها، انواع پایهای دوخت، تا کنندهآالت دوزندگی: انواع راهنماهتجهیزات جانبی ماشین .4

خوردگی ناشی از تغذیه و کشیده شدن متغیر، تغییر ابعادی نخ دوخت یا های سطحی، کیسخورگی و سایر اعوجاجکارهای رفع آن: کیسعیوب دوخت و راه .5

-م شدن ساختاری در اثر دوزندگی، عدم هماهنگی الگو و کیسخوردگی درز به علت ناپایداری ابعادی پارچه، پدیده متراککیس کشش، تغییر ابعادی پارچه، کیس

گیری دوخت، عدم تعادل دوخت، اعوجاج دوخت، بخیه خوردگی درز، عیوب دوخت ناشی از سوزن، تغذیه مواد و مشکالت مرتبط با آن، مشکالت مربوط به شکل

 جاافتاده، پارگی نخ دوخت، 

ی درز و ایجاد اهمیت پارامتر سختی خمشی در تعادل دوخت، هندسه متراکم شدن ساختاری پارچه در ناحیه : مفهوم تعادل دوخت و مکانیزم آن،مکانیک دوخت .6

 خوردگی ناشی از کشش مضاعف نخ دوخت، خوردگی، دینامیک کیسکیس

 هایروشدرز به علت سایش،  علت سرش، گسیختگی شده: استحکام درز، کشسانی درز، آویزش و خمش درز، گسیختگی درز بهکیفیت و عملکرد درز دوخته .7

 ارزیابی استحکام و سرش درز، عوامل مؤثر بر استحکام درز

 اتصال بیو معا ایمزاحرارتی،  جوشهای چسبندگی، انواع چسب، ، تئوریاتصال با چسب، اتصال فرآیند نوعانتخاب جایگزین دوخت برای اتصال:  هایروش .8

حرارتی با هوای داغ، جوش حرارتی با ابزار داغ )جوش برقی(، جوش با گوه داغ، جوش با التراسونیک، جوش  حرارتی، جوش حرارتی مستقیم، جوش چسب و جوش با

 الکتریک، با لیزر، جوش دی

 ها، انواع زیپ، قزن، انواع نوار، قیطان، روبان و بندیا بست: دکمه fastnerانواع  .9

بخار، پرس گردان،  پرس، اتو، پرس هایروشها بر اساس پرس، تجهیزات و بندی لباسدستهآالت تکمیل در صنعت پوشاک: اهداف اتو و پرس، کاربرد ماشین .10

 پرس شلوار، پرس دوبل، اتوبخار مانکنی، تونل بخار، پلیسه زنی.

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 هایدیتولو  هاکارخانهاستفاده از پاورپوینت، تصاویر، فیلم و بازدید از           

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 (2)لید پوشاک فناوری تو عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Technology of Garment Manufacturing (II) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1)فناوری تولید پوشاک   ،ساختمان پوشاک نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی - نیاز:دروس هم

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایان رساله / 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: سفر علمی 
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 برای ارائه:  ازیموردنج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 کامپیوتر، ویدئو پروژکتور

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Surjit, R., and R. Rathinamoorthy. Apparel Machinery and Equipments. WPI Publishing, 2015. 

2. Nayak, Rajkishore, and Rajiv Padhye, eds. Garment manufacturing technology. Elsevier, 2015. 

3. Jones, Ian, and George K. Stylios, eds. Joining textiles: principles and applications. Elsevier, 2013. 

4. Lee, Jaeil, and Camille Steen. Technical sourcebook for designers. Fairchild Books, 2014. 

 .1400، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، چاپ اول، "نیگزیجا هایروشو  زاتیتجه اصول، :یدوزندگ یفناور"پوری، ریحانه شکریان، افسانه ولی .5
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 :الف( هدف کلی

 دوخت،  هایماشین یبا فناور ییآشنا -

 پوشاک یک در دوزندگی هایماشین از یک هر کاربرد -

  :ب( اهداف ویژه

 دوخت هایماشینتنظیمات، مراقبت و نگهداری و تعمیر دوخت،  هاینماشی مکانیزمبا  ییآشنا .1

 های مختلف و ایجاد درزهای متنوع بر اساس استاندارداجرای دوخت .2

 تشخیص عیوب دوخت و رفع آن .3

 آشنایی با توالی دوخت پوشاک مختلف و اجرای دوخت نمونه پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه .4

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

و پنج نخ و سردوز کامپیوتری، ماشین دوخت دکمه و  چهارنخکامپیوتری، سردوز سه نخ،  راستا دوز، راستا دوزشامل ماشین دوخت  دوخت هایماشین یفناور .1

عمیرات دوخت، تنظیمات، مراقبت و نگهداری و ت هایماشینپارچه در  یهیتغذ هایروشانواع دوخت،  هایماشین یاجزا دوز،جادکمه و ماشین دوخت پس

 های مختلف و ایجاد درزهای متنوع بر اساس استاندارداجرای دوخت دوخت هایماشین

 هاآنو رفع  یریگیپ یدوخت و نحوه وبیبا ع ییآشنا .2

 کاربردها و موارد مختلف. یمختلف سوزن، انواع سوزن برا هایقسمتسوزن،   .3

 پوشاک. کیدر  یدوزندگ هایماشیناز  کیبا کاربرد هر  ییآشنا ،یدوزندگ نیکردن با ماش کار .4

 اجرای دوخت پیراهن مردانه .5

 اجرای دوخت دامن و شلوار زنانه .6

 اجرای دوخت پیراهن و شلوارک بچگانه .7

 تأثیرگذارپرس، تنظیمات متناسب با انواع پارچه و لباس، بررسی فاکتورهای  یاجزا دستگاه پرس، یفناور .8

 هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و 

نیز  یآموزش تعامل است. پرسش و پاسخو  یشیو نما یعمل ،یشفاه سیشامل تدر که شود. آموزش مستقیمترکیبی از آموزش مستقیم و تعاملی اجرا می

دوخت  هایپروژهبخشی از آموزش توسط مدرس و بخش دیگر توسط مشارکت دانشجو در اجرای  دارد. تأکیدو مشارکت افراد  یبحث گروه یرو

 .  شودمیل حاص

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 درصد 80   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 20     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 دوخت و پرس هایماشینکارگاه مجهز به 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .1400، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، چاپ اول، "نیگزیجا هایروشو  زاتیتجه اصول، :یدوزندگ یفناور"شکریان،  پوری، ریحانهافسانه ولی .1

 ی. کارگاه دوزندگ، تدوین شده برای "ی ت دوزندگالآنیکار با ماش یراهنما"پوری، ریحانه شکریان، افسانه ولی .2

3. Surjit, R., and R. Rathinamoorthy. Apparel Machinery and Equipments. WPI Publishing, 2015. 

 (2)ید پوشاک کارگاه فناوری تول عنوان درس به فارسی:

 Technology of Garment عنوان درس به انگلیسی:

Manufacturing Lab (II) 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  (2)  فناوری تولید پوشاک نیاز:دروس هم

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

رفتار کششی، فشاری، برشی، خمشی و پیچشی مؤثر  ازجملهنخ و پارچه  ،مهندسی پوشاک با خواص مکانیکی مطرح در الیاف سبد درسینایی دانشجویان هدف از این درس آش -

 باشد. بر دوام و کارایی پوشاک در ارتباط با فناوری تولید آن می

  :ب( اهداف ویژه

 آشنایی با خواص مکانیکی الیاف  .1

 یکی نخآشنایی با خواص مکان .2

 آشنایی با خواص مکانیکی پارچه .3

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 های دوخت و...(ها، نخآشنایی با مواد نساجی مورداستفاده در پوشاک و اهمیت خواص مکانیکی آن در تولید پوشاک و مصرف نهایی )پارچه، الیی .1

دیدگی حرارتی و مکانیکی های برشی، خمشی، پیچشی و خستگی الیاف، آسیبشکمانش، تن،آشنایی با مفاهیم پایه در مکانیک الیاف: رفتارهای کششی، فشاری .2

 الیاف و مکانیک پارگی.

 تأثیرهای کششی، خمشی و نیروهای سیکلی، تاب و ساختمان نخ بر خواص مکانیکی، رفتار نخ در تنش تأثیرهای مورداستفاده در پوشاک: خواص مکانیکی نخ .3

 متقابل خواص مکانیکی الیاف و نخ.

بر آن، تأثیرات متقابل خواص مکانیکی الیاف، نخ و  مؤثرپودی، حلقوی و بی بافت: بررسی پارامترهای ساختمانی و عوامل -های تاریخواص مکانیکی پارچه .4

 پارچه بر ساختمان منسوج، بررسی خواص مختلف پارچه و منسوجات بی بافت ازجمله خواص خمشی، کششی و برشی و ...

 پارچه. ردستیزی شدن سطح، چروک پذیری، کاسه انداختن و اگلولهردگی، بررسی آویزش، جرخو .5

 نوع اتصال و دوخت بر خواص مکانیکی پوشاک تأثیر .6

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از منابع دیداری و شنیداری مناسب

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(
 درصد 40  طول نیمسال  های کالسی درفعالیت

 درصد 60     آزمون پایان نیمسال

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 کامپیوتر و ویدیو پروژکتور

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. J. W. S. Hearle, P. Grosberg, S. Backer, “Structural Mechanics of Fibers, Yarns, and fabric. John Wiley & Sons Inc, New 

York, 1969. 

2. J. Hu, “Structure and Mechanics of Woven Fabrics”, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2004. 

3. H. M. Behery (Ed.), “Effect of Mechanical and Physical Properties on Fabrics Hand”, Woodhead Pub Limited, 2005. 

4. A.D. Boos, D. Tester, “SiroFAST: Fabric Assurance by Simple Testing”, CSIRO Division of Wool Technology, 1994.   

 

  

 خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک عنوان درس به فارسی:

 Mechanical Properties of Textile عنوان درس به انگلیسی:

Materials in Clothing 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  فیزیک الیاف، (1)مقاومت مصالح  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی -  نیاز:هم دروس

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 نآشنایی با علم راحتی پوشاک و عوامل تأثیرگذار بر آ -

  :ب( اهداف ویژه

 نظر راحتیازنقطه شدهیمهندسطراحی پوشاک  .1

 نظر راحتی  طراحی الیاف، نخ و پارچه ازنقطه .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آن  بر مؤثر مفهوم راحتی پوشاک: تعریف واژه راحتی و عوامل .1

 های مختلف راحتی در پوشاکجنبه .2

 دنراحتی ترموفیزیویولوژیکی و مکانیزم کنترل دمای ب .3

 های حاکم بر انتقالصورت مایع و بخارآب و مکانیزممعادالت حاکم بر انتقال حرارت و رطوبت، انتقال رطوبت به .4

 گیریلباس و نحوه اندازه حرارتی مفهوم عایق .5

 مهندسی رطوبت در پارچه و لباس .6

 ای راحتی المسه .7

 راحتی فشاری .8

 راحتی حرکتی .9

 انواع راحتی در پوشاک خواص تأثیر .10

 های راحتیگیری شاخصکمی و کیفی اندازه هایروش .11

 های حفاظتی، ورزشی، نظامی و پزشکیپارامترهای راحتی پوشاک در کاربردهای مختلف نظیر لباس .12

 کاربرد علم راحتی در طراحی پوشاک   .13

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 صورت پاورپوینتارائه درس به

 : بی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیا
 درصد 50  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد 50     آزمون پایان نیمسال

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 باشد.تر و پروژکتور میشود، نیاز به کالس مجهز به سیستم کامپیوآموزشی استفاده میهای کمکبا توجه به اینکه برای ارائه درس از پاورپوینت و فیلم

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 1399اکبر قره آقاجی، فاطمه موسی زادگان، نازنین اعزازشهابی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول، پوشاک و کاربردهای آن، علیمبانی راحتی  .1

2. G. Song, Improving Comfort in Clothing, Woodhead Publishing, 2011. 

3. Y. Li; A. S. W. Wong, Clothing Biosensory Engineering, Woodhead Publishing, 2006. 

4. A. Das, R Alagirusamy, Science in Clothing Comfort, Woodhead Publishing, 2011. 

5. N. Pan, P. Gibson, Thermal and Moisture Transport in Fibrous Materials, Woodhead Publishing, 2005. 

  

 راحتی پوشاک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Clothing Comfort عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  علم پلیمر و الیاف نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی - نیاز:دروس هم

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر:   کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

 با  علم رنگ و سنجش رنگ ییآشنا -

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آن  هایروشیی رنگی، دالیل عددی کردن رنگ، ارتباطات رنگی و تعاریف نور و رنگ، بینا .1

 های شکست، جذب، انعکاس، انتشار و انتقال نوربرخورد نور با اجسام و بررسی پدیده .2

 های فلورسنس و فسفرسنسپدیده .3

 منابع نوری طبیعی و مصنوعی  .4

 CIEهای اس و سامانهسیی مانسل، سامانه انهای رنگ منظم. سامانهسامانه .5

 های دیجیتال و دستگاه  گیری رنگ، کالریمترها و اسپکتروفتومترهاهای اندازهاصول دستگاه .6

 های اختالف رنگ و کنترل رنگ. متاماریزم، پایداری رنگی و ....گیری رنگ، فرمولاندازه .7

 های سفیدی و زردی محوری، اندیسهای تکمنبع بر رنگ اجسام و اندیس مربوطه. مقیاس تأثیر  .8

-ال در مدلهمانندی اسپکتروفتومتری ایدههای افزایشی، کاهشی و بخشی. رنگهمانندی در سامانههای رنگاصول اختالط رنگ. اصول مدل .9

 های یک ثابتی و دوثابتی کاهشی پیچیده

 رنگ شامل هارمونی رنگ، ترجیح رنگی، تداعی معانی رنگی، هیجان رنگی شناسیروانمبانی  .10

 بینی رنگ  پیش .11

 اهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( ر

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. R.S. Berns, “Billmer’s and Saltzman’s Principles of Color Technology”, 4th Ed., Wiely Interscience, 2019. 

2. A. J. Elliot, M. D. Fairchild, and A. Franklin, Handbook of Color Psychology, Cambridge University Press, 2015. 
  

 شناسی رنگفیزیک و روان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Color Physics and Psychology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  دیفرانسیل معادالت رنگرزی، فرآیند نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 اعت:تعداد س

 موارد دیگر: کالس حل تمرین کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 .تکمیل کاالی نساجی فرآیندبا  یعمل ییآشنا -

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 .تعیین سختی آب. 1

 اکسیژنه.آبسفیدگری با هیپوکلریت سدیم و  .2

 سطحی.موادفعالآنالیز  .3

 .پشم کردن کربونیزه و د نمدینمدی و ض .4

 کردن پارچه. ،گریز. آب5

 کردن پارچه. آتش ضد .6

 .کردن پارچه چروک ضد. 7

 .مرسرایزینگ .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     سالنیمآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. D. G. Duff, R. S. Singlair, Giles's Laboratory Course in Dyeing, Society of Dyers and Colouristes, 1989, 4th edition.  

2. A. Johnson, The Theory of Coloration of Textiles, Society of Dyers and Colourstes, 1989, 2nd edition. 

3. M. Clark, Handbook of Textiles and Industrial Dyeing, Volume 2: Applications of Dyes, Woodhead publishing, 2011, 1st 

edition. 

  

 آزمایشگاه تکمیل کاالی نساجی  عنوان درس به فارسی:

رس به انگلیسی:عنوان د  Finishing Textile Products Lab نوع درس و واحد 

نیاز:دروس پیش تکمیل فرآیند   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 1 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی از است؟: اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نی
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 اختیاری-پوشاک
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 :الف( هدف کلی

 گیری خصوصیات مواد نساجی استاندارد اندازه هایروشآشنایی با  .1

 بندی صحیح و استانداردیج در قالباستاندارد و بیان نتا هایروشبا  هاشیآزماانجام  .2

  :ب( اهداف ویژه

 گیری خصوصیات مواد نساجی استاندارد اندازه هایروشآشنایی با  .1

 بندی صحیح و استاندارداستاندارد و بیان نتایج در قالب هایروشبا  هاشیآزماانجام  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 کنواختی جرمی نخ، نایکنواختی حدی، ضریب نایکنواختی نای ،مویینگی نخ، ضریب مویینگی نخگیری اندازه .1

 ، سایش پارچه گیری پرزدانه پارچهاندازه .2

 هاآنپودی و حلقوی و مقایسه -ی مختلف تاریهاپارچهگیری خواص کششی اندازه .3

 ی پارچه، قابلیت تنفس پارچهریپذبازگشت، گیری سختی خمشی، افت پارچهاندازه .4

 چروک درز در پوشاک میزانر پوشاک و مقاومت درز د گیریاندازه .5

 هاگیری میزان ثبات شستشویی پارچهاندازه .6

 هاگیری میزان ثبات نوری پارچهاندازه .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزشی هایفیلم کارگیریبه ،استفاده از پاورپوینت     

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40   نیمسالهای کالسی در طول یتفعال

 درصد %60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1-G.A.V. Leaf, Practical of Statistics for the Textile Industries, Textile Institute, 1987, 1st edition 

2- B P Saville, Physical testing of textiles, 1999, Woodhead Publishing Ltd 

 
  

 کآزمایشگاه خواص مواد نساجی در پوشا عنوان درس به فارسی:

 Laboratory of Properties of Textile عنوان درس به انگلیسی:

Materials in Clothing 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  پوشاک در نساجی مواد مکانیکی خواص نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 گذاری پوشاک ارزش فرآیندآشنایی با  -

  :ب( اهداف ویژه

 شونددر این درس دانشجویان با انواع منسوجات فنی و  محافظ آشنا می .1

 شوند.این درس دانشجویان با اصول طراحی و مالحظات راحتی و ارگونومیک پوشاک فنی آشنا میدر  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 پوشاک دیتول یاجزا از کی هر تیماه و پوشاک یمعرف. 1

 پوشاک صنعت در یگذار نهیهز تیاهم .2

 یاهیاشح یهانهیهز مونتاژ، هنگام در محصول نهیهز استاندارد، یهانهیهز. 3

 حجم سود وتحلیلتجزیه شکست، بدون وتحلیل. تجزیه4

 مد به توجه با نهیهز عتیطب رییتغ مد، به توجه با بودجه گیری و استاندارد یهانهیهز .5

 هنیهز برگ هیته نه،یهز کنترل نه،یهز عناصر یبندطبقه نه،یهز عناصر نه،یهز یحسابدار فروش، یهاتیفعال بر یمبتن یهانهیهز .6

 مهیب و کاال ارسال و کنترل و یدوزندگ و برش شامل پوشاک هزینه گذاری ،یحلقو و یپود-یتار یهاپارچه شامل پارچه هزینه گذاری. 7

 لباس قطعات کیتفک به محصول نهیهز دوخت، و دیتول هنگام یزمان دوره طول در هانهیهز لباس، کی در یانهیهز عناصر. 8

 مختلف یهاپارچه نهیهز املش حجم سود وتحلیلتجزیه. 9

 پوشاک صنعت در نهیهز کنترل. 10

 پوشاک واحد کی در محصول نهیهز کاربرگ هیته عناصر پروژه، یلیتفص گزارش. 11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 تصاویر و یآموزشکمک هایفیلم  از سخنرانی، استفاده

 : هادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشن

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1) I.M. Advice, Financial Management, Vikas Publishing, New Delhi, 1999, 8th edition. 

2) P. Chandra, Financial Management, Theory and Practice, Tata McGraw-Hill Publications, 2001, 5th  edition. 

3) O. Damodaran, Theory and Corporate Financial Performance, John Wiley & Sons, 1st edition. 

4) M.E. Thukaram, Cost Accounting and Management, Springer, 2014, 1st edition. 

5) M. Jeffrey, N. Evans, Costing for the Fashion Industry, Berg Publishing, Oxford, 2011, 1st edition.  

 پوشاک و مد گذاریارزش عملیات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Apparel Costing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ساختمان پوشاک نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:
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 تخصصی-صنعتیمنسوجات 
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 :الف( هدف کلی

  آشنایی دانشجویان با تولید، خواص و کاربردهای الیاف فنی .1

  :ب( اهداف ویژه

 وسازهای تولید الیاف پلیمری صنعتی مورداستفاده در خودروسازی، کشاورزی و ساختفرآیندآشنایی با اصول  .1

 غیرمعمول هایروشهای تولید الیاف با فرآیندآموزش  .2

 و سرامیکی ، شیشهپلیمری، کربنیبا استحکام و مدول باال از ساختارهای آشنایی با الیاف  .3

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 به کاربرد، معرفی خواص ویژه الیاف فنی الیاف از جن .1

 قیمت و بازار جهانی الیاف فنی در مقایسه با الیاف نساجی.  .2

 در تولید الیاف فنی.  استفادهمورداصول مهندسی ساختار پلیمرهای  .3

ژل  تر و-با محوریت ریسندگی خشک های تولید الیاف فنی شامل ذوب ریسی، فرآیندهای محلول ریسیفرآینداصول نظری فناوری  .4

 ریسی. 

 آرآمیدی و عوامل مؤثر بر خواص الیاف نهایی. -و پارا -تولید الیاف متا فرآیند .5

 و نقاط قوت و ضعف الیاف نهایی. باال یکارایبا  اتیلنتولید الیاف پلی فرآیند .6

 .آشنایی کلی با اصول فرآیند تولید الیاف مقاوم شیمیایی و حرارتی از پلیمرهای خطی .7

 .هاآنهای تولید الیاف کربن با مدول و استحکام باال و عوامل مؤثر بر خواص نهایی فرآیندآشنایی با جزئیات  .8

 .و مطالعه خواص ویژه این الیافو بازالت  شیشه آمورف معدنی شاملاصول فرآیند تولید الیاف  .9

 .سرامیکی و مطالعه خواص ویژه این الیاف بلوریناصول فرآیند تولید الیاف  .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 60     یمسالنآزمون پایان 

 -برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. M. Lewin, Handbook of Fiber Chemistry, edited by M. Lewin, Third Edition, Taylor & Francis Group, 2006.  

2. JWS. Hearle, High-Performance Fibres, CRC Press, 2001.  

3. V.B. Gupta and K. Kothari, Manufactured Fiber Technology, Springer, 1997.  

  

 فناوری تولید الیاف فنی عنوان درس به فارسی:

 Technical Fibers Production عنوان درس به انگلیسی:

Technology 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  تولید الیاف فرآیند نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  ر سمینا آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 :الف( هدف کلی

 ی آنکاربردهاآشنایی با منسوجات فنی و  -

  :اهداف ویژه ب(

 ی منسوجات فنی بر اساس ساختار هایژگیوآشنایی با خواص و  .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بندی موسسه منسوجات فنی فرانکفورت،بندی انواع منسوجات فنی بر اساس ردهتعاریف مختلف منسوجات فنی، طبقه .1

 های صنعتی، ها، نخهای نواری، مونوفیالمنتهای فانتزی، نخهای فلزی، نخهای فنی، نختولید نخ هایروشانواع   .2

 سازی خواص مکانیکی طناب، فناوری تولید طناب، مدل .3

  هاآنپودی و ساختار  -های فنی تولیدشده در بافندگی تاریهای پارچهویژگی .4

 پودی و کاربردهای آن  -بعدی در سیستم بافندگی تاریهای سهنحوه بافت پارچه .5

 های آنپودی و کاربردها و ویژگی-محوری تاری های چندروش تولید پارچه .6

  هاآنهای تولید و ویژگی هایروشبافت فنی، تولید منسوجات بی هایروش .7

 و متعامد منسوجات فنی حلقوی،  بریدانواع آشنایی با  .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 .. درصد40.   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 . درصد60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 پاورپوینت 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. A. R. Horrocks, S. C. Anand, Handbook of Technical Textiles, Woodhead publishing, 2000, 1st edition. 

2. A. R. Bunsell, Handbook of Tensile Properties of Textile and Technical Fibres, Woodhead Publishing, 2009, 2nd 

edition. 

3. W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann, Nonwoven Fabrics: Raw Materials, Manufacture, Applications, 

Characteristics, Testing Processes, John Wiley & Sons, 2003, 1st edition. 

  

 (1منسوجات فنی ) عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Technical Textiles (1) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  فنی الیاف تولید فناوری نیاز:دروس پیش

 لی عم تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 :الف( هدف کلی

  هوشمند و یفن منسوجات از کی هر در فعال یعامل یهاگروه و ییایمیش ساختار ،یفن و هوشمند منسوجات انواع یمعرف

  :ب( اهداف ویژه

  منسوج یینها ژهیو خواص با ییایمیش ساختار ارتباط یبررس

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  ،ییایمیش ساختار یبررس هوشمند، و یفن منسوجات بندیدسته و یمعرف .1

  خواص، یریگاندازه هایروش هوشمند، و یفن منسوجات عملکرد زمیمکان .2

  ،یکیولوژیب و یستیز منسوجات دیتول هایروش .3

  ها،کروبیم برابر در مقاوم منسوجات .4

  حشرات، برابر در مقاوم منسوجات .5

  ،ییایمیش آفات برابر در مقاوم منسوجات .6

 شده دار عامل یپزشک منسوجات .7

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ارائه سمینار 

 : ی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیاب

 ... درصد40  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 ... درصد60     آزمون پایان نیمسال

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 پاورپوینت 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. G. Sun, N. Pan, Functional Textiles for Improved Performance, Protection & Heath. Woodhead Publishing, 

2011,1st edition. 

2. J. Hu, Adaptive and Functional Polymers, Textiles and Their Applications, Imperial College Press, 2011, 1st 

edition . 

3. J. Hu, Shape Memory Polymers and Textiles, Woodhead Publishing, 2007, 1st edition. 

4. Tao, X. Handbook of Smart Textiles, Springer, 2015, 1st edition.  

 شیمی منسوجات فنی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Chemistry of Technical Textiles عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1منسوجات فنی ) نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -ینظر اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 :الف( هدف کلی

 رنگ بخشی کاربردی در منسوجات فنی هایروشآشنایی با مبانی علم رنگ، و  -

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 چیستی نور و رنگ  .1

 منابع نوری  .2

 ایآیهای سیم و فضا رنگمنظهای رنگسامانه .3

 نور و اجسام، کنشبرهمهای مدل  .4

 های متامریزم، پایداری رنگ و...های اختالف رنگ، پدیدهفرمول .5

 گیری رنگ دیجیتالگیری مرسوم رنگ، اندازهتجهیزات کنترل و اندازه  .6

 رنگرزی و چاپ به روش مرسوم منسوجات فنی .7

 رنگرزی توده الیاف مصنوعی .8

 کربن فوق بحرانی، میکروویو، آلتراسونیک،  میکروکپسولی، پالسما  دیاکسیدجدید مانند  هایروشرنگرزی به   .9

های با های جذب انرژی و صدور نور شامل فلورسانس و فسفرسانس، پدیدهمانند پدیده ریپذبرگشتهای با تغییر رنگ مبانی پدیده .10

ی مایع و ایریدسانس هاستالیکری شامل تداخل و دیسپرسیون و تفرق و های همراه با تغییرات نورجذب نور و انتقال انرژی، پدیده

 و ...

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  ازیموردنت ج( ملزومات، تجهیزات و امکانا

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. R.S. Barns, F.W. Billmeyer, M. Saltzman, “Billmeyer and Saltzman, Principles of Color Technology”, John Wiley 

, 2000. 

2. M. L. Gulrajani, Advances in Dyeing and Finishing of Technical Textiles, Elsevier, 2013, 1st edition. 

3. P. Bamfield, Chromic Phenomena, RSC publishing, 2010, 2nd edition. 

4. A. R. Horrocks, S. C. Anand, Handbook of Technical Textiles, Elsevier, 2016  , 2nd edition. 

  

 یمنسوجات فن یرنگ بخش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Coloration of Technical Textiles عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  فنی منسوجات شیمی  رنگرزی، فرآیند نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:
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 :الف( هدف کلی

 .شوندآشنا می فنی پوشاک انواع تولید الزامات و فرآیند با دانشجویاندر این درس   -

  :( اهداف ویژهب

 شونددر این درس دانشجویان با انواع منسوجات فنی و  محافظ آشنا می .1

 شوند.در این درس دانشجویان با اصول طراحی و مالحظات راحتی و ارگونومیک پوشاک فنی آشنا می .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 در پوشاک فنی مورداستفادهالیاف  .1

 الزامات پوشاک فنی .2

 هاآنتولید  هایروشهای دوخت فنی و نخ .3

 های طراحی پوشاک فنیتکنیک .4

 مالحظات ارگونومیک پوشاک فنی .5

 ارتباط هندسه پارچه و کارایی پوشاک .6

 درز بندیآب ها،چسب جوش، انواع ها،بخیه بندیدسته درز، بندیدسته فنی، پوشاک در کاربردی درزهای .7

 یراحت ازنظر یپوشاک فن طراحی .8

 ری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگی

 تصاویر و آموزشیکمک هایفیلم  از سخنرانی، استفاده

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 پروژکتورو یا ویدیو  وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. G. Sun, N. Pan, Functional Textiles for Improved Performance, Protection & Health. Woodhead Publishing, 

2011,1st edition. 

2. J. McLoughlin, T. Sabir, High-Performance Apparel Materials, Development, and Applications. Woodhead 

Publishing, 2017, 1st edition.  

  

 فنی پوشاک عنوان درس به فارسی:

 واحد نوع درس و Technical Clothing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  فرآیند بافندگی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:
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 :الف( هدف کلی

ها و اصول تهیه این درس بیان روشها هدف ها با استفاده از رزیندهی منسوجات و تهیه کامپوزیت ها در پوششبا توجه اهمیت رزین -

 باشد.روی منسوجات می هاآنهای مختلف و چگونگی استفاده از رزین

  :ب( اهداف ویژه

 مورد را ذکر نمایید( 4تا  2) .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 گیرد. ار میقر موردبحثروند عنوان رزین همراه با الیاف، نخ و پارچه به کار میشیمی و فناوری تولید موادی که به .1

 های فنولی.رزین .2

 ها.ها و سیلیکونها، چسبها، وارنیشالک  .3

 ها.سیلیکون .4

 استرها.ها و پلیاپوکسی  .5

 پلیمری، الیاف، نخ و پارچه. هایمولکولها یا شیمی و فیزیک اتصال بین رزین  .6

 شوندگی، چسبندگی، زمان ژل شدن. ی ترپدیده .7

 عوامل مؤثر بر پخت و مکانیزم آن.  .8

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت(

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد 50     آزمون پایان نیمسال

 برای ارائه:  ازیموردنج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Stoy D., Freitag(eds), Resins for coatings, chemistry, proprties and applications", Hanser Publications, Munchen, 1996. 

2. Oldering P.K.T., Hayward G. "A manual for resins for surface coatings" 3 vols, SITA Technology, 1987. 

 

  

 هاخواص رزین عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Resin Properties عنوان درس به انگلیسی:

نیاز:دروس پیش فنی، شیمی آلی مهندسی الیاف تولید فناوری   نظری  پایه  

نیاز:دروس هم  عملی  تخصصی  - 

 2 تعداد واحد:
 

عملی -نظری اختیاری   

نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:   

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: 
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 :الف( هدف کلی

  هاآنبندی، کاربردها و نحوه تولید ها، دستهآشنایی با ساختار کامپوزیت -

 پی بردن به اهمیت کاربرد این مواد در کاربردهای مهندسی -

  :هب( اهداف ویژ

 ها کاربردهای مهندسیبینی خواص مکانیکی و فیزیکی کامپوزیتهای ساختاری برای پیشارائه مدل .1

 های کامپوزیتی آمادگی دانشجویان برای حضور در بازار کار مرتبط با زمینه .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 شده با الیاف پلیمری،  های تقویتتهای کامپوزیها، ویژگیبندی کامپوزیتشنایی با مفاهیم و تعاریف پایه، دستهآ .1

 ها، تولید کامپوزیت هایروششده با منسوجات، های تقویتهای کامپوزیتویژگی .2

 های الیافی تک الیهبینی خواص کامپوزیتهای مورداستفاده برای پیشبررسی انواع تحلیل .3

های لیفی و م کششی و برشی و فشاری کامپوزیتبینی مدول کششی، برشی، فشاری  و استحکاهای میکرو مکانیک برای پیشمدل .4

 های الیافی ضریب پواسون کامپوزیت

 برید،  با شدهتقویت یهاکامپوزیتپودی و حلقوی،  -های تاریشده با پارچههای تقویتهای کامپوزیتویژگی .5

 ها، های تعیین خواص کامپوزیتشده با منسوجات بی بافت، آزمونهای تقویتهای کامپوزیتویژگی .6

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های آموزشیکارگیری فیلمبه ،استفاده از پاورپوینت     

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد %40  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد %60     آزمون پایان نیمسال

 نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد

 تخته سفید؛ تجهیزات نمایش پاورپوینت و فیلم      

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. M. Datoo, Mechanics of fibrous composites; Elsevier, 1991, 5th edition.  

2. G. Ronald, Principles of composite material mechanics; McGraw-Hill publishing, 1994, 1st edition.  

3. M. W. Hyer, S. R. White, Stress analysis of fiber-reinforced composite materials; McGraw-Hill publishing, 1998.  

4. A. C. Long, Design and Manufacture of Textile Composites, CRC Press publishing, 2006, 2nd edition. 

  

 مکانیک مواد مرکب الیافی عنوان درس به فارسی:

 Mechanics of Fibrous رس به انگلیسی:عنوان د

Composites 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  (1، مقاومت مصالح )فنی الیاف تولید فناوری نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد عملی
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 :الف( هدف کلی

 آشنایی دانشجو با خواص فیزیکی مکانیکی انواع منسوجات فنی  -

  :ب( اهداف ویژه

 المللی در خصوص منسوجات فنیاردهای ملی و بینآشنایی دانشجو با انواع استاند .1

 های عملکردی در منسوجات فنیآشنایی با تست .2

 بررسی خواص فیزیکی مکانیکی مهم و اصلی در منسوجات فنی .3

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 در منسوجات فنی هاآنخواص کششی و فشاری، مفاهیم اولیه، معادالت حاکم و کاربرد  .1

 در منسوجات فنی هاآنمعادالت حاکم و کاربرد ضربه، مفاهیم اولیه،  .2

 در منسوجات فنی هاآنفیزیک صوت، مفاهیم اولیه، معادالت حاکم و کاربرد  .3

 در منسوجات فنی هاآنخواص هیدرولیکی، مفاهیم اولیه، معادالت حاکم و کاربرد  .4

 در منسوجات فنی هاآنخواص جذب رطوبت، مفاهیم اولیه، معادالت حاکم و کاربرد  .5

 در منسوجات فنی هاآنفیزیک حرارت، مفاهیم اولیه، معادالت حاکم و کاربرد  .6

 در منسوجات فنی هاآنخواص ضد باکتری، ویروس و قارچ، مفاهیم اولیه و کاربرد  .7

ت بندی، منسوجات ورزشی، منسوجات پزشکی و منسوجاهای عملکردی برای منسوجات خانگی، منسوجات بستهبررسی استانداردها و تست .8

 محافظتی

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

های در حال تولید منسوجات فنی، بازدید از کارگاه ها یا کارگاههای در حال اجرا مرتبط با منسوجات فنی، بازدید از کارخانهبازدید از پروژه

 وکارکسبمنسوجات فنی، تعریف پروژه درسی شبیه به تدوین برنامه  تولید و کاربردهای عملی فرآیندمنسوجات فنی دانشکده، پخش فیلم از 

 در دانشجو کارآفرینیتقویت روحیه فن آفرینی و  منظوربهبرای یک نوع منسوج فنی خاص 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 60  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد 40     آزمون پایان نیمسال

 ت، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: ویدئو پروژکتور دیتاج( ملزوما

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

1. Michael Litton, Matthew Litton, Handbook of Technical Textile Design, Innovations in Textiles, 

Scotland, 2012. 

2. P. Roshan, High Performance Technical Textiles, WoodHead Pub., USA, 2019. 

3. J. Booth, Principles of Textile Testing, Chemical Publishing Corporation, 1968. 

 مکانیکی منسوجات فنی خواص فیزیکی و  عنوان درس به فارسی:

 Physical and Mechanical Properties of عنوان درس به انگلیسی:

Technical Textiles  
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  (1(، مقاومت مصالح )1منسوجات فنی ) نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 د ساعت:تعدا

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 الف( هدف کلی

 گرفت خواهند فرا را الیافی فیلترهای تولید و طراحی مختلف هایروش و شوندمی آشنا فیلتراسیون نیمبا و اصول با دانشجویان درس این در

  :ب( اهداف ویژه

 های فیلتراسیونفرآیندآشنایی با اصول حاکم بر  .1

 آشنایی با انواع فیلترهای الیافی .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 فیلتراسیون و جداسازی فرآیندمعرفی  .1

 تراسیون و شکار ذراتهای فیلمکانیزم .2

 الیافی کننده لتریفهای مواد مورداستفاده در محیط .3

 ها و معیارهای ارزیابی محیط فیلتر کنندهروش .4

 شدهفیلترهای بافته .5

 فیلترهای بی بافت .6

 فیلترهای رزینی .7

 لیفی سازهعوامل مؤثر بر رفتار فیلتراسیون  .8

 شیمیایی فیلترهای خاص مانند فیلترهای مقاوم در برابر دما و مواد .9

 های تکمیلی بر روی فیلترهای الیافیفرآیند .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ، بازدید علمیتکالیف تصاویر، تعریف و آموزشیکمک هایفیلم  از سخنرانی، استفاده

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالمون پایان آز

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 و یا ویدیو پروژکتور وایت بورد

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. I. Hutten, Handbook of Nonwoven Filter Media, Elsevier, 2016, 2nd edition 

2. R. Chapman, Developments in Nonwovens for Filtration, Pira International Ltd, 2006. 

3. B, Philip, C, Christopher, Fibrous Filter Media, Woodhead Publishing, 2017, 1st edition. 

 

  

 فیلترهای الیافی نوان درس به فارسی:ع

 نوع درس و واحد Fibrous Filters عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  بافتمنسوجات بی نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 :الف( هدف کلی

 های عالی و کاربردیآشنایی با تکمیل -

  :ب( اهداف ویژه

 های کاال متناسب با کاربری نهاییبهبود خواص و ویژگی .1

 ها و مواد تکمیلی عالیروش نیروزتربهآشنایی با  .2

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 . بندیتقسیم ایهروش و اهداف تعاریف،: شامل نساجی کاالی تکمیل بر مروری .1

 تکمیل دائم و موقت، انواع مواد متناسب با نوع کاال و کاربرد.  هایروششامل  حرارت و آتش برابر در مقاوم هایتکمیل .2

که کاربرد  اصالحی جدید هایروششوند و تأکید بر ها و مواد فلوئوروکربنی میها، سیلیکونیکه شامل سه گروه هیدروکربن زیبگرآ فوق و زیبگرآ هایتکمیل .3

 نهایی را در نظر دارد.

 با معرفی محصوالت صنعتی شده مانند گورتکس. هوا گذر و آب ضد هایپوشش  .4

 پایدار و شارژ شونده.  ،موقت، نیمه پایدار کروبیم ضد هایتکمیل هایروشانواع مواد و   .5

 های شیمیایی.تکمیل تکمیل با پیونددهنده های عرضی مانند ضد چروک، اتوی دائم و افزایش خواص ثباتی .6

 و عوامل جوی متناسب با شرایط اقلیمی کاربردی.  ماوراءبنفش تابش برابر در مقاوم هایتکمیل .7

 .حشره و مار ضد هایتکمیل .8

 کاربرد. هایروشهای ثباتی، و از جنبه هاآنو بررسی  هاآنبندی دسته هایروشو پرکننده و معرفی  کنندهنرم هایتکمیل .9

 های خاص هر مورد. بندی نحوه کاربرد و ویژگیی شامل تعاریف، دستهمیزآن هایتکمیل .10

 .بیواکتیو منسوجات تولید هایتکمیل .11

 کمپکت، ،ی اعم از نوع معمول و انواع جدیدخارزن ،هر نوع کالندر بر خصوصیات نهایی کاال تأثیربا معرفی انواع آن و  کردن کالندر:  مانند یکیمکان هایتکمیل .12

 .تراش و با مشخص کردن کاربردهای عملی کردن امباس

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد 50     آزمون پایان نیمسال

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 منابع پیشنهادی:  چ( فهرست
1. G. Sun, N. Pan, Functional Textiles for Improved Performance, Protection & Heath. Woodhead Publishing, 2011,1st edition. 

2. J. Hu, Adaptive and Functional Polymers, Textiles and Their Applications, Imperial College Press, 2011, 1st edition.  

3. J. Hu, Shape Memory Polymers and Textiles, Woodhead Publishing, 2007, 1st edition. 
4. Horrocks, A.R. and Arand, S.C., Handbook of Technical Textile, Woohead Publishing, England, 2000. 

5. Kissa E., Functional finishes, Part B., in: Handbook of Fibre Science and Technology, Vol.2, Chemical Processing of Fibre 

and Fabrics, Lewin, M., and Sello, S.B.,(EDs), Marcel Dekker, New York, (1984). 

6. Heywood, D.,”Textile Finishing”, SDC, Bradford, England, 2003. 

7. Schindler, W.D., and Hauser, P.J., “Chemical Finishing of Textiles”, Woohead Publishing, England, 2004. 

8. Datyner, A., “Surface in Textile Processing” (New York: Marcel Dekker), 1983. 

9. K. Tsuji, in R. Arshady, ed., Microspheres, Microcapsules and Liposomes, Citus Books, London, 1999. 
  

 تکمیل منسوجات فنی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Technical Textiles Finishing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تکمیل، شیمی منسوجات فنی یندفرآ نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ..............موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

تعیین مشخصات خواص فیزیکی، شیمیایی و  هایروشساخت مواد مرکب پلیمری و همچنین با  هایروشآشنایی دانشجویان با  -

  هاآنمکانیکی 

  :ب( اهداف ویژه

 کننده الیافها و مواد تقویتینآشنایی با انواع رز .1

 معمول  هایروششده الیافی به تهیه مواد مرکب تقویت .2

 آشنایی عملی با بررسی خواص مواد مرکب الیافی .3

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  هاآنفرموالسیون بر خواص  تأثیرهای گرمانرم و گرماسخت و بررسی تهیه رزین .1

 های لیفی به روش الیه گذاری دستیشده با سازهنشده تقویتاستر اشباعلیهای اپوکسی و پتهیه مواد مرکب با رزین .2

 های لیفی به روش خألشده با سازهنشده تقویتاستر اشباعهای اپوکسی و پلیتهیه مواد مرکب با رزین .3

 اره کردن، سوراخ کردن، تراش دادن و جوش دادن قطعات مواد مرکب هایروشآشنایی با  .4

   ASTM D 229-01کننده و ماتریس مطابق با استاندارد لیاف تقویتتعیین درصد کمی ا .5

  ASTM D792گیری چگالی مواد مرکب لیفی با استفاده از استاندارد اندازه  .6

 ASTM D 2734تعیین میزان فضای خالی موجود در مواد مرکب لیفی مطابق با استاندارد  .7

  ASTM D 638تاندارد اساس اس ها و مواد مرکب برتعیین خواص کششی پالستیک .8

  ASTM D 790-07ها و مواد مرکب مطابق با استاندارد ای پالستیکنقطهتعیین خواص خمشی سه .9

 ها و مواد مرکب های تعیین مقاومت در برابر ضربه پالستیکآشنایی با انواع آزمون .10

 عات مواد مرکب مجهولهای الیافی در قطکنندهها و تقویتکیفی و کمی شناسایی رزین هایروشآشنایی با  .11

 شده با الیاف شیشهای تقویتنکات مهم در کنترل کیفیت مواد مرکب الیه .12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 70  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد 30     آزمون پایان نیمسال

 -تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه:  ج( ملزومات،

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. B. T. Astrom, “Mnaufacturing of Polymer Composites”, Chapman & Hall London,1st edition, 1997. 

2. L. A. Carlsson, D. F. Adams, R. B. Pipes, “Experimental Characterization of Advanced Composite Materials”, 

CRC Press, 4th Edition, 2014.  

 کارگاه مواد مرکب  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Composites Workshop عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  الیافی مکانیک مواد مرکب نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش 
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 اختیاری-صنعتیمنسوجات  
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 :الف( هدف کلی

  هوشمند و یفن منسوجات از کی هر در فعال یعامل یهاگروه و ییایمیش ساختار ،یفن و هوشمند منسوجات انواع یمعرف

  :ب( اهداف ویژه

  منسوج یینها ژهیو خواص با ییایمیش ساختار ارتباط یبررس

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  هاآنیی بندی منسوجات فنی و هوشمند، بررسی ارتباط بین ساختار شیمیایی الیاف مرسوم و کارامعرفی و دسته .1

 معرفی الیاف فنی پیشرفته و بررسی روند توسعه الیاف فنی با استفاده از عملیات شیمیایی و تغییرات شیمیایی ساختار  .2

های مختلف فرآینداصالح شیمیایی منسوجات شامل عامل دار کردن منسوجات، گرفت کردن و اتصال پلیمر بر سطح،  هایروش .3

 اری سطح، پوشش ک هایروشاصالح سطح مختلف و 

مکانیزم عملکرد و ساختار شیمیایی منسوجات فنی و هوشمند محافظ شامل منسوجات ضد آتش، منسوجات محافظ در مقابل  .4

 ، منسوجات محافظ در برابر عوامل شیمیایی مانند گازها و اسیدها و مواد سمی، UVامواج، منسوجات محافظ در مقابل 

ها و سایر موارد، حفاظت در منسوجات نظامی شامل استتار و ضد بالستیک هایروشمنسوجات محافظ نظامی و بررسی انواع  .5

 گیری خواص منسوجات محافظ، اندازه هایروش

های شیمیایی، منسوجات با حافظه شکلی فرآیندتوسعه منسوجات محافظه با استفاده از مواد پیشرفته با ساختار ویژه یا  هایروش .6

  و ...و نور  pHحساس به دما و رطوبت و 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ارائه سمینار 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد40   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد60     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 پاورپوینت 

 ت منابع پیشنهادی: چ( فهرس
1. G. Sun, N. Pan, Functional Textiles for Improved Performance, Protection & Heath. Woodhead Publishing, 

2011,1st edition. 

2. J. Hu, Adaptive and Functional Polymers, Textiles and Their Applications, Imperial College Press, 2011, 1st 

edition .  

3. J. Hu, Shape Memory Polymers and Textiles, Woodhead Publishing, 2007, 1st edition. 

4. Tao, X. Handbook of Smart Textiles, Springer, 2015, 1st edition. 

 (2منسوجات فنی )شیمی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Chemistry of Technical Textiles  (II) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی منسوجات فنی  نیاز:دروس پیش

 عملی  صی تخص - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 :الف( هدف کلی

 آشنایی با منسوجات فنی و کاربردهای آن -

  :ب( اهداف ویژه

 های منسوجات فنی حلقوی، برید و متعامد  آشنایی با خواص و ویژگی .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های حلقوی پودی با کاربردهای فنیبررسی انواع بافت .1

 ها و کاربردهابه روش حلقوی تاری و پودی، ویژگیهای اسپیسر الیافی تولیدشده ساختار پارچه .2

 ها و کاربردها ای به روش حلقوی پودی؛ ویژگیهای اسپیسر با اتصال پارچهساختار پارچه .3

 هاآنبعدی و مکانیزم بافت های حلقوی سهساختار پارچه .4

 هاهای ورزشی حلقوی پودی و ویژگیساختار پارچه .5

 ها و کاربردهابه روش حلقوی پودی و تاری، ویژگی های فشاری تولیدشدهساختار پارچه .6

 هاآنتولید  هایروشبررسی ساختاری منسوجات فنی برید دوبعدی و  .7

 هاآنتولید  هایروشبعدی و بررسی ساختاری منسوجات فنی برید سه .8

 تولید و کاربردها هایروشبررسی ساختاری منسوجات فنی متعامد،  .9

 متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 50     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 پاورپوینت 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. A. R. Horrocks, S. C. Anand, Handbook of Technical Textiles, Woodhead publishing, 2000, 1st edition. 

2. A. R. Bunsell, Handbook of Tensile Properties of Textile and Technical Fibres, Woodhead Publishing, 2009, 2nd 

edition. 

3. W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann, Nonwoven Fabrics: Raw Materials, Manufacture, Applications, 

Characteristics, Testing Processes, John Wiley & Sons, 2003, 1st edition. 

 

  

 (2)  منسوجات فنی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Technical Textiles (II) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1منسوجات فنی ) نیاز:پیش دروس

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 .............موارد دیگر: . کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 :الف( هدف کلی

انرژی و کار مجازی، پایداری تعادل در  هایروشی مایل، خیز در تیرهای نامعین، های تنش و کرنش در روی یک صفحهآشنایی با مؤلفه

 ها.ستون

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های اصلی، تنش برشی، ماکزیمم،ی مایل، تنشهای تنش در روی یک صفحهتبدیل تنش و کرنش در مختصات مختلف، مؤلفه .1

ی مور های اصلی، دایرهی مایل، کرنشهای کرنش در روی یک صفحهی مور، مؤلفهمختلف در ترسیم دایره هایروشی مور، دایره

 ها، سنجکرنش، انواع کرنش

 های اصلی و دایره.ی مایل، تنشهای تنش در روی صفحهی مور تنش و کرنش، مؤلفهی بین دایرهرابطه  .2

گیری، روش پراتز شکسته، روش لنگر مساحت، روش جمع آثار، روش سه لنگر، روش سختی، روش انتگرالخیز در تیرهای نامعین:  .3

 پذیری.روش انعطاف

کار مجازی، تغییر  هایروشانرژی و کار مجازی: انرژی االستیک کرنشی و کار خارجی، تعیین خیز از روش بقا انرژی،  هایروش  .4

های مجزا انرژی نامعین، تغییر مکان مجازی در مسائل تعادلی، کار مجازی در سیستم هایمکان مجازی، نیروی مجازی در سیستم

 های نامعین.در حل سیستم هاآنکرنشی و انرژی مکمل، قضایای کاستیگلیانو و استفاده از 

های با حدی اویلر برای ستون ها، تعیین بارها: مفهوم پایداری و ناپایداری حالت تعادل، تئوری پایداری ستونپایداری تعادل در ستون  .5

ها، طراحی ستون _های فرمول اویلر، بارهای محوری خارج از مرکز و فرمول سکانت، تیرگاهی متفاوت، محدودیتشرایط تکیه

 های تجربی.ها با استفاده از فرمولستون

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : نهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پیش

 درصد 50  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد 50     آزمون پایان نیمسال

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز برای ارائه: 

 پاورپوینت 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. E. P. Popov, “Engineerin Mechanics of solids”, Prentice Hall, 1998. 

2. F. P. Beer, Jr. Jahnston, J. T. Dewolf, “Mechanics of Matrials”, Tata McGraw-Hill Education, 2004 

  

 (2)مقاومت مصالح  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Strength of  Materials (II) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  (1)مقاومت مصالح  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:هموس در

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 تخصصی-رنگ و پوشش
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 :الف( هدف کلی

 مریرنگ و پل عیمورد مصرف در صنا زیآنال یهادستگاهاز  یبا تعداد ییآشنا -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 از نمونه هایافزودن و یازجداس هایروشنمونه،  یبر رو تیلسوختن و حال یها هایآزمون -ینمونه نهائ سازیآمادهو  بردارینمونه هایروش: یمقدمات یها هایزمونآ .1

  یجذب اتم کی، تکنXRF کیتکن ژن،یاکس فالسک احتراق نمونه در هایروش ی: معرفیمریپل ستمیس کیدرصد عناصر موجود در  زانینوع و م نییتع .2

  کیو  تکن  یونی  ضیتعو  یماتوگراف،  کروTLC،CC ،GC ،GLC ،GPC ،HPLC) هاآن  عملکردو  یکروماتوگراف یهاتکنیکانواع  ی: معرفیکروماتوگراف کیتکن .3

  (GC  -زیرولیپ

 عیو توز یمولکول هایجرم انواع  نییدر تع  GPC یهایمنحناز  یبرداربهرهها، مولکول یعملکرد دستگاه و جداساز ی، تئورGPC: شرح دستگاه GPC یکروماتوگراف  کیتکن .4

  مریپل کی یجرم مولکول

مربوط  یو تئور یاسپکتروسکوپ یهاتکنیکانواع  یمختلف با ماده، معرف یفرکانس یهاکنش محدودهبرهم و یسیامواج الکترومغناط تیهما  ی: معرفیروسکوپتاسپک یهاتکنیک .5

 عملکرد دستگاه  یو تئور FTIR هایدستگاهاساس  ی، بررسFTIR  یبر رو دیتأکبا  هاآنبه 

 مریپل یبیتخر یهاواکنش شرفتیپ یبررس مر،یپل یجرم مولکول نییتع مرها،یکوپل زیآنال ،یمریدر نمونه پل یائیمیش فعال یهاگروهو  وندهای: شناخت انواع پFTIR یهافیط ریتفس .6

  گرید اتیخصوصو 

 زانینمونه، م ییانواع مشخصات گرما نییتع یبرا DSC یاز منحن استفاده،  DSCدستگاه  یاجزاء اصل یعملکرد و معرف ی: تئورDSC یحرارت کیبه کمک تکن مرهایپل زیآنال .7

  گرید یهایژگیوو  ونیزاسیولکان یدما نییتع مرها،یکوپل زیآنال ت،یدرصد بلور

 تیکفا  یبررس مر،یپل یحرارت یداریپا نییدر تع DTGAو  TGA  هایمنحنی، استفاده از هادستگاه یعملکرد و اجزاء اصل ی: تئورTGA،DMTA یکیتیآنال هایتکنیک .8

  مرهایپل یاشهیشانتقال  یدما نییتع یبرا DTGA یاز منحن استفاده  گر،ید یهایژگیو و مریدر پل لریدرصد ف نییتع ،یحرارت یها دارکنندهیپا

 ینور یهاکروسکوپیم .9

 یو انتقال  الکترون یروبش الکترون .10

 لیتحلو  یسازنمونهر و اساخت .11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشی

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. D. Campbell, R.A. Pethrick, J.R. White , Polymer Characterization: Physical techniques, 2nd Ed., CRC Press, 2000. 
2. Barbara H. S., Polymer analysis, Wiley, 2002. 

3. Bark L. S., Allen N. S., Analysis of Polymer Systems, Applied Science Publisher, 1983 
4. Cheremisinoff P., Nicholas, Polymer Characterization :Laboratory Techniques and analysis, Applied Science Publisher, 1996. 

  

 پلیمرها یدستگاه زیو آنال ییشناسا عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Polymer Characterization عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی آلی مهندسی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 رنگ یکیزینور با جسم و اصول ف کنشبرهمبا  ییآشنا -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آن. جادیمفهوم رنگ و عوامل مؤثر در ا .1

 .یع نورنابرنگ.نور و م جادیا یو چگونگ یالکترون یهاانتقال .2

 (تیبراق ،ینور با اجسام )انتشار، جذب،  انتقال،  انعکاس سطح کنشبرهم .3

 رنگ.  دنید یو چگونگ یینایب سامانهها.رنگ یشیافزا و  اختالط یاختالط کاهش اتی. کلیفیانعکاس ط  یهایو منحن یرنگ یبا محورها  ییآشنا .4

 . CIEیمشاهده کننده استاندارد و توابع رنگ همانند .5

 .CIEXYZ ستمیسه گانه رنگ، س یهامحرکه ریمحاسبه مقاد .6

 ( CIELAB،CIELUVمانسل،  ستمی)س یمنظم بصر یهافضارنگ .7

 اختالف رنگ. یبصر یابیارز و اصولمحاسبه اختالف رنگ  یمبان .8

 یصدف یهادانهرنگمواد فلورسنت،  یمتری.کالریرنگ یداریپا و یرنگ قیتطب زم،یمتامار می.مفاهیزرد سیو اند یدیسف سیاند ریظن یمحورتک هایسیستم .9

 کیو ذرات متال

 (رواسپکتروفتومتیگون  ومتر،یراد متر،یاسپکتروفتومتر، کالر)رنگ  یریگاندازه یهادستگاه .10

 .مانک-وبلکایک معادله اتیکلی(متریکالر  ،یاسپکتروفتومتر) یبا  انواع  رنگ  همانند  ییآشنا ،یرنگ  همانند  یمبان .11

 رنگ. کیزیدر ف نینو می.مفاهیاسپکتروفتومتر یمحاسبات در رنگ همانند  .12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ادی(ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنه

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Berns R. S., Billmeyer and Saltzman's Principles of Color Technology, 3rd Edition, John Wiley  &  Sons, New York, 2001  
2. Mcdonald R., Colour Physics for Industry, Society of Dyers and Colourists, 1997 . 
3. Klein G. A., Industrial Color Physics, Springer, 2001. 

4. Ohta N., Robertson A.R., Colorimetry fundamentals and applications, Wiley,  1 Edition, 2005.   
5. Wyszecki G., Stiles W. S., Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae 2nd Edition, 2001 . 

6. Choudhury A.K.R., Modern Concepts of Color and Appearance, Science Pub Inc,  1999   . 

7. Mclaren K., A. Hilger, The Colour Science of Dyes and Pigments, 1983  . 

8. Hunter R. S., Harold R. W., The measurement of appearance, 2nd Edition, Wiley Interscience, 1987. 
  

  اشیاظاهر  یرنگ و مبانفیزیک  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Color Physics and Principle of Apearance عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  فرایند رنگرزی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: کالس حل تمرین کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 اصول فیزیک رنگ کارگیریبهعملی  هایروش -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 های بینایی رنگبینایی رنگی و نقص .1

 رنگی یهامؤلفهتعیین  منظوربهسنج آشنایی با طیف .2

 ، فام و روشناییبررسی چگونگی تغییر محورهای رنگی خلوص .3

 یمحورتک یهاسیانداختالف رنگ و  .4

 آشنایی با کدورت سنج .5

 شفاف یهاطیمحالمبرت در -های رنگی بیرآشنایی با مدل .6

 پوشرنگی پشت هایسامانهمانک در -رابطه کیوبلکا .7

 رنگی اشیا ظاهرمنبع نوری بر  تأثیربررسی  .8

 ریزم و پایداری رنگیاهای متامپدیده .9

 های رنگی با اثرات ویژه )متالیک و تداخلی(آشنایی با سامانه .10

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Berns R. S., Billmeyer and Saltzman's Principles of Color Technology, 3rd Edition, John Wiley  &  Sons, New York, 2001  
2. Mcdonald R., Colour Physics for Industry, Society of Dyers and Colourists, 1997 . 

3. Klein G. A., Industrial Color Physics, Springer, 2001. 

4. Ohta N., Robertson A.R., Colorimetry fundamentals and applications, Wiley,  1 Edition, 2005.   
  

 فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیا شگاهیآزما عنوان درس به فارسی:

 Color Physics and Principle of Apearance عنوان درس به انگلیسی:
Lab. 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیا نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر:  اه کارگ سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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  :( هدف کلیالف

 های آلیپوشش دهندهتشکیلآشنایی با اجزا و نقش مواد  -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

2.  

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 آشنایی با اجزای سازنده یک ماده پوششی  .1

 شیدرباره نقش هر یک در یک ماده پوش ایخالصهل و افزودنی و ال، حدانهرنگمروری کوتاه بر رزین،  .2

های ، پوششخوردگی ضدخودرویی، دریایی،  - ایکوره، و خشک هوا ساختمانی، حفاظتی، تزیینی، موظف و) مختلف هایدیدگاهبندی مواد پوششی از طبقه .3

 (ها و ... ستیکالپ

محاسبه مقادیر مواد اولیه،  ،PVC،CPVC،LCPVCمشخصات مهم مواد اولیه از دیدگاه فرمول نویسی، (پایه و آب پایه حاللمواد پوششی  نویسی فرمولاصول   .4

...) 

 (ترتیب افزودن اجزا و ...) هارنگپوشساخت مواد پوششی و  فرآیند  .5

 (فیزیکی، اکسایشی، پیوندش عرضی غیراکسایشی و ... )خشک شدن و تشکیل فیلم  فرآیند  .6

 های ساخت فرآیندولوژی مواد پوششی از دیدگاه ئر  .7

 (وری، الکتروبرنشانی و ...قلم مو، غلتک، افشانش، غوطه) هارنگپوشاعمال مواد پوششی و  هایروش  .8

 .(، خواص مکانیکی، خواص اپتیکی و ..فیزیکیخواص )ها ، مواد پوششی و پوششهارنگپوشخواص عمومی   .9

 رسانیساخت، انبارداری، اعمال، خدمت)در مراحل مختلف  هارنگپوشعیوب  .10

 هارنگشپوت ساخت مواد پوششی و آالماشین  .11

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Werner F., Stoye D., Paints, Coatings and Solvents, Wiley,  2018. 

2. Paints and protective coatings, Dept. of the Army, United States. Navy Dept, 2011. 

3. Swaraj P., Surface coatings: science & technology, Wiley, 1996.   

4. Lambourne R., Strivens T. A., Paint and Surface Coatings, 2nd Edition: Theory and Practice, William Andrew Pub, 1999 
  

 های آلیفناوری پوشش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Technology of Organic Coatngs عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ی مهندسیشیمی آل نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 سائل شیمی.الکتروشیمیایی در م هایروشاصول الکتروشیمی و کاربرد آشنایی با  -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یون، هدایت و انتقال جرم-حالل و یون-کنش یونها: برهمخواص محلول .1

 ساختار محلول در الیه بین سطحی الکتریکی .2

 والمر، مبانی نظریه مارکوس-ل الکترون و معادل باتلرهای الکترولیتی، گالوانیک، و غلظتی، معادله نرنست، انتقاالکتروشیمی تعادلی: سل .3

 یهاو پروتکلولتامتری( کالسیک الکتروشیمی، پتانسیواستاتیک)کرونوآمپرومتری، سایکلیک هایروشدینامیکی:  الکتروشیمی .4

 رو و نانو(، اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی، اسپکتروالکتروشیمی، الکترودهای میکDCT وGITTگالوانواستاتیک)

 ها، سوپرکاپاسیتورها(،های سوختی، باتریذخیره و تبدیل انرژی )سل  .5

 سنسورها و بیوسنسورهای الکتروشیمیایی .6

 الکترودیپوزیشن .7

 های زیستیالکتروشیمی در سامانه .8

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالکالسی در طول های فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 
1. Plecher D., A First Course in Electrochemistry, RSC, 2009. 

2. Bard A. J., Faulkner L. R., Electrochemcal methods, Chichester:Ellis Horwood Ltd, 2001. 

3. Pletcher C., Industrial Electrochemistry, Kluwer Academic, 1993. 

4. Linden, D.; Reddy, T.B. Handbook of Batteries, 3rd ed.; McGraw-Hill: New York, NY, USA, 2002. 
  

 یمیالکتروش یمبان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Electrochemistry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   یعموم یمیش نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 داد واحد:تع
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 هاآنهای پوشش سطح و کاربرد با رزین ییآشنا -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

2.  

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ای پوشش سطحهتعاریف و مبانی مرتبط با رزین .1

 بندی، کاربردهاتولید صنعتی، تجهیزات صنعتی تولید، دسته هایروشتز، سن هایروشای آلکیدی: شیمی، مواد اولیه، هرزین .2

 بندی، کاربردهاتولید صنعتی، تجهیزات صنعتی تولید، دسته هایروشسنتز،  هایروششیمی، مواد اولیه،  های فنلیک:رزین .3

 بندی، کاربردهالید، دستهتولید صنعتی، تجهیزات صنعتی تو هایروشسنتز،  هایروشهای اپوکسی: مواد اولیه، رزین .4

 ها: ساختار شیمیایی، خواص، اصالح شیمیایی، مکانیزم تشکیل فیلمروغن .5

 بندی، کاربردهاتولید صنعتی، تجهیزات صنعتی تولید، دسته هایروشسنتز،  هایروشهای آمین: شیمی، مواد اولیه، رزین .6

 بندی، کاربردهاتولید صنعتی، تجهیزات صنعتی تولید، دسته هایروشز، سنت هایروشاستر غیراشباع: شیمی، مواد اولیه، های پلیرزین .7

 بندی، کاربردهاتولید صنعتی، تجهیزات صنعتی تولید، دسته هایروشسنتز،  هایروشاوره: شیمی، مواد اولیه، یورتان و پلیهای پلیرزین .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ارزشیابی )پیشنهادی( ث( راهبردهای

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1.  Oldering P.K.T., Hayward G. "A manual for resins for surface coatings" 3 vols, SITA Technology, 1987.  

2.  Stoy D., Freitag(eds), Resins for coatings, chemistry, proprties and applications", Hanser Publications, Munchen, 1996.  

3. Lambourne R., Srivens T.A. (eds), "Paint and surface coatings", William Andrew Publishing, 1999.  

1386صنعتی امیرکبیر، های پایه آبی، انتشارات دانشگاهو پو شش هارزینکثیریها س. م.، اکبری نژاد ا.،  ابراهیمی م.، .4  

5. Wicks Z.W., Jones F.N. and Pappas S.P., "Organic Coatings: science and technology", John Wiley and Sons Inc., New York, 

1992.  
  

  پوشش سطح یهانیرز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Resins for Surface Coatings عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی پلیمر نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 پوشش سطوح هارزین یشاخص بر رو هایآزمایش یانجام عمل -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

2.  

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یوزن معادل اپوکس نیی، تعشدنیصابونعدد  نییتع ،یدیاسعدد  نییتع .1

 استر یاپوکس نیسنتز رز  .2

 یمحلول آکریلیک نیسنتز رز  .3

 یونیامولس آکریلیک نیسنتز رز .4

  یدیآلک نیرز سنتز  .5

 نیو رنگ رز تهیسکوزیو نییتع .6

 مختلف یبا هاردنر ها یاپوکس هایرزینپخت  یبررس  .7

 .کنخشک یحاو یدیآلک هایرزین لمیخشک شدن ف یبررس ،کهوا خش هایرزینزمان خشک شدن  نییتع .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 ارائه: برای  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Stoy D., Freitag(eds), Resins for coatings, chemistry, proprties and applications, Hanser   

2. Publications, Munchen, 1996.   

3. Lambourne R. and Srivens T.A. (eds), Paint and surface coatings, William Andrew Publishing ,1999.    

 . 1386صنعتی امیرکبیر،  و پو ششهای پایه آبی، انتشارات دانشگاه هارزینم، کثیریها س م، اکبری نژاد ا،  ابراهیمی .4

5. Wicks Z.W., Jones F.N. and Pappas S.P., Organic Coatings: science and technology, John Wiley and Sons Inc., New Yourk, 1992.   
  

 پوشش سطح یهانیرز هآزمایشگا عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Resins for Surface Coatings Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  پوشش سطح هایرزین نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد
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 :الف( هدف کلی

 در پوشش سطوح یفیزیکشیمی یهادهیپدشناخت  -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یدما ،یاشهیشانتقال  یدما ر،یزنج ونیکانفورماس) مرهایپل فیزیکشیمیو  (آزاد یانرژ ،آنتروپی ،آنتالپی) کینامیو ترمود فیزیکشیمی یادیبن میبر مفاه ایمقدمه .1

 یرسانخدمتخشک شدن و اعمال،  ،ینگهدار ساخت،که در زمان  یمهم یهادهیپد یفیزیکشیمی دگاهیاز د یساخت مواد پوشش فرآیندساختار و  یبررس(، ذوب

 دهندیها رخ مو پوشش یمواد پوشش

 آن  یبر  رو  یژئومتر  عوامل تأثیرو   دانهرنگدر  Packingمدل    فیتعر .2

 ندریو  با  دانهرنگ  یو  رابطه  عدد Porosityو    CPVCو  PVC  یهامدل  فتعری .3

  لمیف  ینور /یرینفوذپذ /یکیمکان  یکیزیخواص  ف یبر رو  PVC  تأثیر ،CPVC  یبر  رو  دانهرنگ  یعوامل  ژئومتر  تأثیر .4

  ونیگمنتاسیو نقش پ اللیو ح تکسال یهاسامانهدر  لمیف لیتشک .5

 ها  ها و پرکنندهسطح رنگدانه یمیش ،یادیت و روابط بنبرهمکنش معادال یپراکنش و پارامترها .6

 عاتیآن  در  ما  گیریزهانداو    یسطح  کشش–دانهرنگترشدن    فرآیندو    ونیسپرسید .7

 آن  یشگوئیپ  یاضیر  یهادر  جامدات  و  مدل  یسطح  یو  انرژ  یسطح  نیکشش  ب  گیریاندازه .8

 دانهرنگدر  ندریمحاسبه  طول  نفوذ  با  یعدد  یهاو  مدل  ینگیموئ  ،آن  گیریاندازهتماس  و    هیزاو، ونیسپرس، کاردیونفلوکوالسی  از  حاصل  کار .9

    دهنده  موادکاهش-واشبورن  مدل –ترشدن  فرآینددر   ینگیموئ یرتأث .10

 ،هاکنندهقیرق ها،لال(ح اللانح فرآیند -ذرات  یدارسازیپا  هایروشکننده  و ترکننده  و  سپرسیغلظت  مناسب  د  گیریاندازه –و انواع  آن   یکشش  سطح .11

 یمریپل یهالمیاز ف حاللی یهامخلوطو  هاحالل ریتبخ ،یطیمح یپارامترها گریانسن، اثرات دما و ده حاللیت یو پارامترها حاللیت ،ی، آزئوتروپهااللناح

     یمواد پوششر مربوط د یهایکف کردن.، افزودن ،یداریناپا دالیل ،یدییکلو یهاپراکنه یدارسازیپا اصول .12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای 

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Patton T. C., Paint Flow and Pigment Dispersion: A Rheological Approach to Coating and Ink Technology, 2nd Ed., Wiley, 

1979.   
2. Woodbridge R., Principles of paint formulations, Springer, 1991.   

3. Swaraj P., Surface coatings: Science & Technology, Wiley,1996.   

4. Lambourne R., Strivens T. A., Paint and Surface Coatings, 2nd Edition: Theory and Practice, William Andrew Pub, 1999.   

 
  

 سطح یاهپوشش فیزیکشیمی ی:عنوان درس به فارس

 نوع درس و واحد Physical Chemistry of Surface Coatings عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  های پوشش سطحرزین نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  ه نامرساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 اختیاری-رنگ و پوشش
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 :الف( هدف کلی

 دیناسیونیکسب دانش پایه شیمی کئوردیناسیون، آنالیز و کاربرد ترکیبات کئور -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

2.  

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هاآنهای شیمی فلزات واسطه و کمپلکس .1

 حاالت اکسیداسیونی و خنثی .2

 شمارش الکترونهای داخلی و خارجی، نظریه ظرفیت پیوند، کمپلکس اربیتال .3

 اسیدها و بازهای لوئیس .4

 ایچند دندانهلیگاندهای و  Xو  Lلیگاندهای  .5

 اسیدها و بازهای نرم و سخت .6

 هندسه کئوردیناسیون و ایزومریزم شامل ایزومریزم هندسی، نوری و ساختاری .7

 UV-Visو  IR، حاللیت، یی و آنالیز، شامل نقطه ذوب و جوششناسا هایروش .8

 و...ها، داروها ها و نانوکاتالیستیونی معمولی و نانو، کاتالیست یهادانهرنگکاربردها:  .9

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Pfennig B. W., Principles of inorganic chemistry, Wiley, 2015. 

2. Bhatt Y., Essential of coordination chemistry, Elsevier, 2016. 
  

 شیمی کئوردیناسیون عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Coordination Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی عمومی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ختیاری ا

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 :الف( هدف کلی

 یرنگ یرسازیتصو هایدستگاهرنگ در  تیریو مد دیتولباز با اصول ییشناآ -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

2.  

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 .  یرقوم ریبا  تصاو  ییو  آشنا ریتصاو  یرنگ  یرنگ. فضا  دیتولبازو    دیتول  هایسیستم. یومتریو  راد  یمتریکالر  یبر اصول  کل  یمرور .1

 . ریپردازش  تصاو  یمبان .2

 .یمحدوده  رنگ  .3

 .یکاهش  هایاولیهبا    یمصنوع  یانعکاس  هایمنحنی  نییتع .4

 .یشیافزا هایاولیهبا  یمصنوع یانعکاس  هایمنحنی  نییتع .5

 .یظاهر  رنگ  یهادهیپد یو برخ میبا  مفاه ییآشنا .6

رنگ    دیتول  یمبان  شگرها،یرنگ  در  نما  دیتول  یرنگ  در  اسکنرها،  مبان  دیتول  یمبان  :یرنگ  ریتصاو  دکنندهیتول  یهادستگاه  یاصول  کل .7

 .رقومی یچاپگرها رنگ  در  دیتول  و ایچاپ نقطهبر    ایمقدمه. هادوربیندر  

 .رقومی رنگ تیریمد یمبان .8

 .یرنگ ریتصاو دیتول یهادستگاهدر  یساز یبا خط ییآشنا .9

 .یمتریالرک دیتولباز یمبان .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hunt R. W. G., The Reproduction of Colour, Wiley; 6 edition, November 8, 2004   

2. Lee H-Ch, Introduction to Color Imaging Science, Cambridge University Press 2005   

3. Fairchild M. D., Color Appearance Models, John Wiley & Sons Ltd, England, 2005.   

4. Kang H. R, Computational Color Technology, SPIE—The International Society for Optical Engineering, 2006.   

5. Sharma G., Digital Color Imaging hand book, CRC Press LLC, 2003.   

6. Green P., MacDonald L., Colour Engineering, Wiley, 2002.  

7. MacDonald L.W., Luo M.R., “Colour Imaging: Vision and Technology”, Wiley, 1999.   
  

 رنگ دیبازتول عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Color Reproduction عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  ه پای مبانی ظاهر اشیا و فیزیک رنگ نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 های چاپفرآیندمواد و  ،آشنایی با مباحث نظری -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه در مورد چاپ و جوهرهای چاپ .1

 آن آالتماشینچاپ لترپرس و  .2

  آالتماشینچاپ لیتو و  .3

  آالتماشینچاپ فلکسو و  .4

 آالتماشینچاپ گراور و  .5

 آالتماشینچاپ اسکرین و  .6

 شده سازیمادهآارزیابی سطوح پلی الفین  هایروش، سطوح پلی الفین سازیآماده .7

 جوهر لترپرس هایویژگیسیون و البررسی فرمو .8

 جوهر لیتوگرافی هایویژگیسیون و البررسی فرمو .9

 جوهرفلکسوگرافی هایویژگیسیون و البررسی فرمو .10

 جوهرگراور هایویژگیسیون و البررسی فرمو .11

 جوهر اسکرین هایویژگیسیون و البررسی فرمو .12

 و انواع آنImpact Non چاپ .13

 زم جهت ارزیابی جوهرهای چاپال هایتتسانواع  .14

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 منابع پیشنهادی:  چ( فهرست
1. Leach R.H., The Printing Inks Manual, 5 th Ed. Blue print, 1993  

2. Williams C. H., The Printing Inks Handbook.  

3. Mortimer A., Colour Reproduction in the Printing Industry, 1991.  

4. Rastogi K., Printing Inks Manufacture, 1954.  

5. Larsen L. M., Industrial Printing Inks, 1962.  

6. Wegman R.F., Surface preparation techniques for adhesive bonding, Noyes Publication, 1989. 
  

  چاپفناوری جوهرهای  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Technology of Printing Inks عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  های سطحفیزیک پوشششیمی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ی اختیار

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :دف کلیالف( ه

 لی مورد مصرف در پوشش سطوحآغیر  هایپرکنندهو  هادانهرنگبا خواص  آشنایی باشنایی آ -

  :ب( اهداف ویژه

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آلی غیری هادانهرنگخواص شیمیایی و فیزیکی   .1

 غیر آلیی هادانهرنگ بندیتقسیم  .2

 گیری اندازه ذرات، خواص رنگی اندازه هایروشمبانی و  .3

 مواد شیمیاییپایداری در برابر نور/حرارت/جوی/ ،گی و شفافیتدقدرت پوشانن، قدرت پراکنش، دهی قدرت رنگ .4

 و رزین هادانهرنگ برهمکنشمبانی   .5

 ی سفید اکسید تیتانیمهادانهرنگ  .6

 خواص و مواد اولیه طبیعی و مصنوعی  .7

 اکسید آلومینیوم ،لیتوپون، سولفید روی ،های سفید شامل اکسید رویی معدنی و پرکنندههادانهرنگروش تهیه سایر خواص و -سولفات و کلر  هایروش .8

 اکسید کروم  ،شامل انواع اکسیدهای آهن، اکسید کادمیومنارنجی(  -سبز–آبی  -قرمز -زرد(رنگی  هایپرکنندهی معدنی و هادانهرنگخواص و روش تهیه   .9

 اکسید آهن میکایی  هایدانهرنگ ،هیدروکسیدهای رنگی سایر اکسیدها و .10

 – کربن سیاه و انواع آن ،تولید فرآیند ،مواد اولیه ،خواص فیزیکی و شیمیایی:سیاه هایدانهرنگ .11

های ها و پرکنندهرنگدانه – ی فلزی شامل پودر آلومینیوم؛ برنز؛مس؛ روی؛هادانهرنگ -معدنی شامل سیلیکا، تالک، سیلیکات آلومینیوم، میکا، هایپرکننده .12

اصول تداخل  -های صدفیرنگدانه - –های ضدخوردگیرنگدانه –های مغناطیسی رنگدانه–غیراکسیدی شامل کرومات روی، فسفات روی، کربنات کلسیم 

 های لومینسنتدنی کاربردهای رنگدانهتهیه و خواص فسفرهای معبلوری، غیر آلی فسفرهای لومینسنت –های لومینسنت رنگدانه -های شفافرنگدانه –نور 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 منابع پیشنهادی:  چ( فهرست
1. Masuda H., Higashitani K. O., Powder Technology Handbook, Third Edition, Taylor & Francis Group, 2016  

  یآل ریغی هادانهگرن عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Inorganic Pigments عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  سطح یهاپوششفیزیک شیمی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

  در پلیمرها هاآنآشنایی با اصول پایه علوم و فناوری رنگ و کاربرد  -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 آن بر روی خواص نوری  رتأثیو کاربرد آن در پلیمرها و  هارنگینهای، پوشش سطح، رنگرزی و چاپ، توده بخشیاصول رنگی کردن پلیمرها شامل رنگ .1

 هاآنسطوح پلیمری و پوشش دهی  سازیآمادههای فرآیند، هارنگینه بندیطبقه .2

های پلیمری در شرایط محلول و در آمیزه هارنگینههای عددی برای تعیین قدرت پخش دیسپرسیون و مدل فرآیندسیون پوشش سطوح، المواد و اجزای فرمو  .3

 مرها، رنگ همانندی در پلیشدهذوب

 ط رنگ، چاپ بر روی مواد پلیمریالهای اختمدل  .4

 های گرمانرم و گرماسختستیکالبر پ ایمقدمه  .5

 ) گیری، اکستروژن، فرمینگ و دمشالب)قها ستیکالپ دهیشکلهای فرآیند  .6

 (تولید و ... فرآیندتابعی از  عنوانبه، کشش سطحی، توپولوژی سطح حاللیتپارامترهای )ها از دیدگاه عملیات تکمیل ستیکالاهمیت پ حائزمشخصات  .7

 لیالسازی حپایه، آمادهلی، چربی گیرهای آبالح گیریچربیگیری قلیایی، ، چربیوشوشست، سازیآماده  .8

 پلیمرها بخشیهای تکمیل و رنگفرآیند .9

 گذاری، برچسب داغ، انتقال از آب یهالء، ال، رنگرزی، فلزنشانی در خایتودهپوشش دهی، رنگ بخشی  .10

 هاآنتکمیل پلیمرها بر خواص  تأثیر , . خواص مکانیکی، خواص فیزیکی و اپتیکی، خواص دوامی .11

 .شدهتکمیلستیک ال، تعیین خواص پشدهآمایشستیک ال: تعیین خواص پشدهتکمیلهای ستیکالها و کنترل کیفی پآزمون .12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای 

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Harris R.M., “Coloring technology for plastics”, Pdl Publishing, 1999. 

2. Charvat R.A., “Coloring of plastics”, John Wiley, 2014.  

3. Harris R.M., “Coloring technology for plastics”, Pdl Publishing, 1999. 

4. Herbst W., Hunger K.,” Industrial organic pigments”, John Wiley, 2014. 

5. Buxbaum G., Pfaff G.,” Industrial inorganic pigments”, John Wiley, 2015. 

6. Simpson W.G. Ed., Plastics: Surface and Finish, The Royal Society of Chemistry, 1995. 

7. Ryntz R. A., Yaneff P.V. Ed., Coatings of Polymers and Plastics, Marcel Dekker, 2013. 

8. Charvat R.A., Coloring of Plastics, Wiley, 2014. 

9. Harris R.M. Ed., Coloring Technology for Plastics, Society of Plastics Engineers, 1999. 
  

 پلیمرها بخشی ناوری رنگف عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Technology of Polymers Coloration عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  رنگرزی فرآیند نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: کالس حل تمرین کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 یآب هیپا هایرزین یبا مبان ییآشنا -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یطیمحستیز نیبا توجه به قوان یآب هیپا هایرزین تیو اهم گاهیجا .1

 یآب هیپا هایرزینانواع  .2

 یآب هیپا هایرزیندر  لمیف لینحوه تشک یبررس .3

 (و کاربرد ونیسالفرمو ،یژرئولو ،یداریپا ،یونیسلامو ونیزاسیمریپل) یتکسال یآب هیپا هایرزین یعلم یمبان .4

 (کاربرد ون،یسفرموال ،یرئولوژ ،یداریپا ،یمیش)شونده با آب  قیرق هایرزین یعلم  یمبان .5

 ورتانیو  یاپوکس ،نیرز نویآم ،دیپوشش سطح شامل آلک عیدر صنا پرمصرف یآب هیپا هایرزین .6

 یآب هیپا هایپوششدر  ونیگمنتاسیپ مالحظات .7

 

 دگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یا

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالآزمون پایان 

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Meltzer Y. L., Water-soluble resins and polymers: technology and applications, Noyes Data Corp., 1976  

    1386فرموالسیون و کاربرد(،  دانشگاه صنعتی امیرکبیر,  تهیه هایروشپایه آبی( هایپوششابراهیمی م.، کثیریها م.،  اکبری نژاد ا.، رزین  ها و  .2
  

 هیپاآبپوشش سطح  هایرزین عنوان درس به فارسی:

 Water-based Resins for Surface عنوان درس به انگلیسی:

Coatings 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  پوشش سطح هایرزین نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :الف( هدف کلی

 سطح هایپوششمهم در  یفیزیکشیمی هایپدیده یبر رو یانجام کار عمل -

  :ب( اهداف ویژه

 (مورد را ذکر نمایید 4تا  2) .1

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 یفیزیکشیمی دگاهیاز د یساخت مواد پوشش فرآیندبر ساختار و  ایمقدمه .1

 لمیف لیدر تشک یحالل یهامخلوطحالل  و   ریاثر تبخ، تیحالل یپارامترها گیریاندازه .2

  ونیگمنتاسیو نقش پ یالتکس و حالل هایسیستمدر  لمیف لیتشک .3
4. MFFT, Tg  
 (لمیپودر/خواص ف تهیجذب روغن/دانس)مختلف  هایروشه از با استفاد دانهرنگدر Packing   گیریاندازه .5

 دانهرنگ  تر شدن  فرآیندو   ونیسپرسید .6

 کننده  و ترکننده  سپرسیغلظت  مناسب  د  گیریاندازه .7

 ونیذرات، فلوکوالس یدارسازیپا sedimentationرسوب دادن  .8

 آن  گیریاندازهتماس  و    هیزاو،و  جامدات  عاتیما  دری کشش  سطح .9

 یچسبندگ  یریگاندازه .10

 لمیف ینور /یرینفوذپذ  /یکیمکان  یکیزیخواص  ف  یبر  رو  PVC    تأثیر .11

 یمربوط در مواد پوشش یهایافزودن .12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 ... درصد   نیمسالهای کالسی در طول فعالیت

 ... درصد     نیمسالون پایان آزم

 برای ارائه:  موردنیازج( ملزومات، تجهیزات و امکانات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Patton T. C., Paint Flow and Pigment Dispersion: A Rheological Approach to Coating and Ink Technology, 2nd Ed., Wiley, 

1979.   
2. Woodbridge R., Principles of paint formulations, Springer, 1991.   

3. Swaraj P., Surface coatings: Science & Technology, Wiley,1996. 

4. Lambourne R., Strivens T. A., Paint and Surface Coatings, 2nd Edition: Theory and Practice, William Andrew Pub, 1999. 
 

 طحس هایپوشش فیزیکشیمی مایشگاهآز عنوان درس به فارسی:

 Physical Chemistry of Surface Coatings عنوان درس به انگلیسی:

Lab 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  های سطحفیزیک پوشششیمی نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟: اگر واحد


