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 کارشناسی مهندسی نساجی دوره                           
 

 :سازی عبارتند ازهای مربوط به غنیها و سنجهشاخص

ای باید مورد توجه باشد و محور آخرین مطالعات، تحقیقات و دستاوردهای علمی در هر حوزه روزآمدی:

 آموزشی قرار گیرد.

ای و تخصیص واحدهای درسی الزم برای تسلط تأکید بایسته روش علمی در هر حوزه شناسی:روش

 یفی.های تحقیق کمی و کها به روش تحقیق مناسب آن حوزه و گسترش روشعلمی و مهارت

جویی و فراهم آوردن ی پژوهشگری و کنجکاوی و حقیقتتأکید بر ارتقا روحیه محور:آموزش پژوهش

های دانشی و مهارتی الزم مانند تفکر خالق و تفکر انتقادی و ارزیابی براساس نوآوری و احتراز از زمینه

 ای.های کلیشهمحفوظات و پاسخ

های آن علم است، ها و نظریهی هر علمی در واقع تئوریر محرکهاز آنجا که پویایی و موتو نظریه پردازی:

ری تگیری عمیقتر و جهتدهی مناسبپردازی در هر علمی رونق بیشتر، سازمانالزم است بحث نظریه

های جدید در آن علم است. پردازی و ابداع نظریهسازی علوم، نظریههای غنییابد. در واقع یکی از شاخص

پردازی افزون بر اشراف و تسلط بر علم مربوطه و آخرین با فقر تئوریک مواجه هستند و نظریهامروزه علوم 

های کلی آن علم است. از این رو دستاوردهای آن نیازمند نوعی نگاه نظری و حتی فلسفی به زیرساخت

 د.شو پردازی به ویژه در تحصیالت تکمیلی فراهمهای الزم برای حرکت به سمت نظریهباید زمینه

کند. های مختلف آن از یکدیگر، غنای الزم را از هر علمی سلب میجدایی علوم و شاخه نگری:جامع

ن ای پاسخی به همین نیاز است. افزوای و بین رشتهامروزه بازگشت تدریجی به سمت عناوین میان رشته

تری به سمت نگاه جامع جوار و نزدیک، الزم استبر لزوم اطالع رسانی و آگاهی و شناخت از علوم هم

 در علوم بود تا بتوان به صورت یکپارچه به نیازهای واقعی انسان پاسخ داد.
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 :می باشدفصل  6آموزشی حاضر دارای برنامه 

توجیهی، تعریف، هدف، ضرورت و اهمیت، نقش و توانایی  شامل: مقدمه : مشخصات کلی1الف( فصل 

 ل دوره طوو دانش آموختگان، تعداد و نوع واحدها، 

های درسی شامل: جدول دروس عمومی، جدول دروس پایه، جدول دروس اصلی، : جدول2 ب( فصل

 هر جدول دارای مشخصات زیر است: کد درس، عناوینل دروس تخصصی، جدول دروس اختیاری. جدو

 نیاز .نیاز و همدروس، تعداد و نوع واحدها و ساعات تدریس، دروس پیش

: سر فصل دروس: هر درس در این فصل یک شناسنامه شامل کد درس، عنوان  6الی  1 های ج( فصل

ن شده است نیاز، هدف درس و ریز مواد که در یک قالب کلی تدویدرس، تعداد و نوع واحد درس، پیش

 .دارد

 

 

 

  



   

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول 

   مشخصات کلی دوره



   

6 

 

 مقدمه: -1
ریزی مناسب و تالش مضاعف جهت رشد سریع و روزافزون علوم مختلف در جهان لزوم برنامه

سازد و بدون شک خودباوری و ی علمی و صنعتی را ضروری میهای گستردههماهنگی با پیشرفت

ترین عواملی است که در این راستا های ملی از مهمهای انسانی و ثروتی مطلوب از خالقیتاستفاده

 ی مطلوب از ابزار و امکاناتریزی مناسب و استفادهتوانند مثمرثمر واقع شوند و در حقیقت با برنامهمی

ی ی رشتهتوان در مسیر ترقی و پیشرفت گام نهاد. در این راستا با توجه به ضرورت ارائهموجود می

و  التحصیالن این رشته، گروه فنینعت به متخصصان و فارغکارشناسی مهندسی نساجی و نیاز مبرم ص

 های الزم برایریزی با اتکا به خداوند متعال و با امید به فراهم شدن زمینهمهندسی شورای عالی برنامه

لی ی قبلی، اقدام به بازنگری کی تهیه شدههای فنی و مهندسی با توجه به برنامهی آموزشارتقاء در زمینه

ی کارشناسی مهندسی نساجی نمود که با دستیابی به سطح باالی علم و فناوری و با حمایت دوره و اساسی

ی ی مهم از گروه فنها بتوان شاهد شکوفایی استعدادهای درخشان در این رشتهشایسته از جانب دانشگاه

 و مهندسی بود.

 تعریف و اهداف -2
ای آموزش عالی است و هدف آن هی کارشناسی مهندسی نساجی یکی از مجموعهمجموعه

 یهای علمی و فنی مورد نیاز در این رشته در زمینهآموزش و تربیت نیروی متخصص با داشتن قابلیت

 آالت تولیدی و نیز تولید الیاف وو مهندسی ماشین صنعتی تولید انواع نخ، پارچه، پوشاک و منسوجات

ت است که شامل فرایندهای شیمیایی و فناوری مربوط کاربرد انواع مواد شیمیایی بر روی الیاف و منسوجا

به منظور آماده سازی آنها برای ها وردهآبه کاالی نساجی با توجه به مراحل تولید و نیز تکمیل این فر

باشد. برخی از میکاربردهای مختلفی از قبیل پوشاک، منسوجات خانگی، منسوجات صنعتی و ... 

ای، نخ پشمی و فاستونی، مصنوعی و ز تهیه و تولید انواع نخ پنبهفرایندهای مهم این رشته عبارت ا

ها، پوشاک نیز تهیه و تولید الیاف مصنوعی، تکمیل، های تاری ـ پودی، حلقوی، انواع کفپوشپارچه

یل این التحصرود تا فارغباشند. انتظار میمی ، طراحی و تحلیل خواص منسوجات صنعتیرنگرزی و چاپ

داشتن دانش و آگاهی بر مسائل و مشکالت مختلف مهندسی در واحدهای تولیدی مختلف  رشته بتواند با

نساجی، نقش مؤثری را در تولید و رفع مشکالت آن بپردازد و به ارتقاء عملکرد واحدهای نساجی و تولید 

  بطور کلی اهداف این برنامه عبارتند از: فناوری در این رشته کمک نماید.

 توانا در زمینه علوم و فناوری مرتبط با رشته مهندسی نساجی یآموختهتربیت دانش .1

 آموختگان عالقمند به موضوعات علمی جهت گذراندن مدارج علمی باالترتوانمند سازی دانش .2

 چشم انداز اقتصادی کشورافزایش سطح آگاهی افراد نسبت به اهمیت و نقش صنعت نساجی در  .3

  ی کاربردهای خاصارتقای دانش تولید منسوجات پیشرفته برا .4
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  طول دوره و شکل نظام -3
ریزی شده است و نظام آموزشی آن مطابق ترم برنامه 8سال است که در  4طول متوسط این دوره           

ی آموزشی هفته 16سال تحصیلی نامه و مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. طول هر نیمآئین

ساعت  12مدت ساعت و هر واحد درس آزمایشگاهی به  16باشد. هر واحد درس نظری به مدت کامل می

 باشد.سال تحصیلی میساعت در طول هر نیم 48و هر واحد درسی کارگاهی به مدت 

 واحدهای درسی -4
برنامه درسی پیشنهادی شامل پنج گرایش )شیمی نساجی، الیاف، فناوری، پوشاک و منسوجات فنی( و 

)شیمی نساجی و الیاف، منسوجات ویژه و مدیریت نساجی( بوده که به  دروس اختیاریای سه بسته دار

آموختگان با توجه عالقه آنها به گسترش آموزش آنها در یک زمینه مشخص از مهندسی نساجی دانش

 واحد عمومی 22که دانشجویانی) استواحد  142تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه پردازد. می

ول نیاز در طهم نیاز وکه دانشجو با توجه به شرایط پیششوند( التحصیل میواحد فارغ 144بگذرانند، با 

  گذراند.میبه شرح زیر دوره 

 

 : مجموعه کلی دروس برنامه کارشناسی مهندسی نساجی1جدول 

 توضیحات تعداد واحد سونوع در

 1جدول مطابق  22 عمومی

 4مطابق جدول  22 پایه

 5مطابق جدول  55 اصلی

 25 تخصصی
واحد درس تخصصی تعریف  11در هر یک از گرایشهای برنامه حاضر بیش از 

 واحد از یک گرایش الزامی می باشد. 25شده است که اخذ 

 15 اختیاری

واحد درسی تعریف  21الی  19در هر یک از بسته های اختیاری برنامه حاضر بین 

ان دانشجویبرای  یک بسته اختیاری الزامی می باشدواحد از  15شده است که اخذ 

واحدی  15های بستههمچنین این امکان وجود دارد که در صورت تمایل یکی از 

 انتخاب نمایندنیازهای الزم با رعایت پیشرا ها سایر دانشکده
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 نقش و توانایی -5
 های علمی و عملی زیر خواهند بود: قابلیتالتحصیالن این رشته پس از گذراندن این دوره دارای فارغ

 داشتن قابلیت تجزیه و تحلیل مسائل و مشکالت مهندسی -1

 ی راه حل عملی برای رفع آنتشخیص مشکل و ارائه -2

 .های مورد استفاده در صنایع نساجی و پوشاک و کاربرد آنداشتن آگاهی بر انواع مواد اولیه -1

 نساجیهای تولید کاالی آگاهی بر انواع روش -4

 های مختلف در امر کنترل کیفیت محصول تولیدی داشتن اطالع و توانایی استفاده از ابزارها و روش -5

 حل مسائل مهندسیریاضیات ، فیزیک ، شیمی در  های مختلفشاخه بکارگیری یآشنایی با نحوه -6

 ی عملکرد وها در نحوهداشتن آگاهی از خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی مواد نساجی و اثر آن -7

در هنگام کاربرد. آگاهی از اصول رفتار  هاکارایی مواد در عملیات مختلف خط تولید، ظاهر و رفتار آن

 ها بر کیفیت تولید.مواد و عوامل فرایند و تأثیر آن

 های مختلف مورد استفاده در مراحل مختلف خط تولید.ها و ماشینداشتن آگاهی از فناوری -8

تحلیل یک نمونه ) مهندسی معکوس( و تولید یک محصول جدید. تعیین  اشتن قابلیت تجزیه ود -9

  .مراحل مختلف تولید با در نظر داشتن عوامل مهم در هر یک از مراحل تولید آن

آالت، روند فناوری تولید موجود و پیشرفته، انتخاب سطح داشتن آگاهی از اصول اتوماسیون ماشین -01

 .اتوماسیون مورد نیاز

آموختگان این رشته و در های دانشاهداف برنامه درسی و توانمندیتباط بین ، ار2در جدول 

 شده است. ارائه دانش آموختگانهای مورد نظر برنامه و تواناییارتباط بین محتوای دروس  8جدول 

 

 آموختگانهای دانشاهداف برنامه درسی و توانمندیارتباط بین  -2جدول

 هاتوانمندی 

ف
دا

اه
 

 1 2 3 4 0 9 7 8 6 15 

1           

2           

3           

4           
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 ضرورت و اهمیت برنامه -6
 شود:اهمیت این رشته با توجه به موارد زیر روشن می

 ای و حمایتی برای واحدهای تولیدی نساجی. های توسعهسیاست -

 های بازار جهانی .امکان حضور در رقابتی محصوالت مرغوب و عرضه -

اهمیت صنعت تولید انواع نخ، پارچه و پوشاک و دیگر منسوجات خانگی و صنعتی از لحاظ تعداد شاغلین  -

 گذاری در آن.و میزان سرمایه
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 فصل دوم 

 جداول دروس
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 ـ لیست دروس عمومی 3جدول 

 تعداد واحد عنوان گرایش ردیف

 نظری اسالم )*( مبانی 1

 2 )مبدأ و معاد( 1اندیشه اسالمی 

 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 

 2 انسان در اسالم

 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 اخالق در اسالم)**( 2

 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی(

 2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم(

 2 کاربردی( آیین زندگی )اخالق

 2 عرفان عملی در اسالم

 2 اخالق مهندسی

 انقالب اسالمی )**( 3

 2 انقالب اسالمی ایران

 2 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 2 «ره»اندیشه سیاسی امام خمینی 

 تاریخ و تمدن اسالمی )**( 4

 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 2 اسالمتاریخ تحلیلی صدر 

 2 تاریخ امامت

 آشنایی با منابع اسالمی )**( 0
 2 تفسیر موضوعی قرآن

 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 3 زبان فارسی ـ 9

 1 1زبان انگلیسی  ـ 7

 2 2زبان انگلیسی  ـ 8

 1 1تربیت بدنی  ـ 6

 1 2تربیت بدنی  ـ 15

 2 دانش خانواده و جمعیت ـ 11

  22 عمومیجمع کل واحدهای 
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 ( الزم است ضوابط زیر رعایت شود:1در اخذ دروس از جدول )

 

 ( 119دروس فارسی،) ( 122( )2( و ترییت بدنی )121( )1(، تربیت بدنی )121زبان خارجی ،)

 واحد اجباری است. 8در مجموع به ارزش 

  دو درس انتخاب شود. 114تا  111از بین دروس 

  یک درس انتخاب شود. 119تا  115از بین دروس 

  یک درس انتخاب شود. 112تا  111از بین دروس 

  یک درس انتخاب شود. 116تا  111از بین دروس 

  یک درس انتخاب شود. 118تا  117از بین دروس 

  دوازده واحد انتخاب شود. 118تا  111از بین دروس 

 لسه تدریس شود.هر یک از دروس زبان فارسی و زبان خارجی باید در هفته حداقل در دو ج 
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 هی: دروس پا4جدول 

 درسنام  کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 نیاز یا زمان ارائه درسپیش

ری
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 

 - 48 - 48 1 (1) عمومی ریاضی 211

 211 48 - 48 1 (2) عمومیریاضی  212

 زمانیا هم 212 48 - 48 1 معادالت دیفرانسیل 211

 211 48 - 48 1 نویسی کامپیوتربرنامه 214

 211 48 - 48 1 آمار و احتماالت مهندسی 215

 - 48 - 48 1 (1عمومی ) فیزیک 216

 زمانیا هم 216 12 12 - 1 (1عمومی ) فیزیکآز  217

 216 48 - 48 1 (2) عمومی فیزیک 218

 زمانیا هم 218 12 12 - 1 (2) عمومی فیزیکآز  219

 - 48 - 48 1 عمومیشیمی  211

 زمانیا هم 211 12 12 - 1 آز شیمی عمومی 211

  22 مجموع
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 : دروس اصلی مهندسی نساجی5جدول 

 درسنام  کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت

 نیاز یا زمان ارائه درسپیش

ری
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 

 216 48 - 48 1 استاتیک 111

 111 48 - 48 1 (1مقاومت مصالح ) 112

 111 48 - 48 1 دینامیک عمومی 111

 216و  212 48 - 48 1 ترمودینامیک عمومی 114

 - 48 12 16 2 (1) کشی صنعتینقشه 115

 211 48 - 48 1 ریاضیات مهندسی 116

 211و  211 48 - 48 1 شیمی آلی 117

118 --- - - - -  

 211و  216 48 - 48 1 مکانیک سیاالت 119

 216یا  114 12 - 12 2 فیزیکشیمی  111

 218 48 - 48 1 مبانی مهندسی برق 111

 زمانیا هم 111 12 12 - 1 آز مبانی مهندسی برق 112

 زمانیا هم 117 12 - 12 2 الیافپلیمر و علوم  111

 زمانیا هم 111 12 12 - 1 آز شناسایی الیاف 114

 111و  112، 211 12 - 12 2 فیزیک الیاف 115

 زمانیا هم 115 12 12 - 1 آز فیزیک الیاف 116

 111 12 - 12 2 تولید الیاف یندفرآ 117

 111 12 - 12 2 ریسندگی هاییندآفر 118

 زمانیا هم 118 48 48 - 1 ریسندگی هایفرآیندکارگاه  119

 - 48 48 - 1 کارگاه جوشکاری و ورقکاری 121

 118و  زمانیا هم 212 12 - 12 2 پودی-تاری یند بافندگیآفر 121

 زمانیا هم 121 48 48 - 1 ودیپ-تاری یند بافندگیآکارگاه فر 122

 118 12 - 12 2 بافندگی حلقوی هاییندآفر 121

 زمانیا هم 121 48 48 - 1 بافندگی حلقوی هایکارگاه فرایند 124

 - 48 48 - 1 کارگاه ماشین ابزار 125

 زمانیا هم 111و 111، 117 12 - 12 2 اصول رنگرزی 126

 یا همزمان 126 12 12 - 1 آز رنگرزی 127

 111و  117 12 - 12 2 تکمیل هایفرآیند 128

 241 عملی و نظری 2 کارآموزی 129
و دروس مصوب  واحد 75گذراندن 

 گروه تخصصی

 55 مجموع
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 :تخصصیجداول دروس 

( را انتخاب نمایند و بقیه واحدهای 5-6( تا )1-6) تخصصیتوانند یکی از جداول دروس *دانشجویان می

 اخذ کنند. ( 1-7( تا )1-7)اختیاری  هایبسته خود را از جدول اختیاری

 

 : دروس تخصصی مهندسی شیمی نساجی1-6جدول 

 درسنام  کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت

 نیاز یا زمان ارائه درسپیش
ری

نظ
لی 

عم
مع 

ج
 

 117 48 - 48 1 شیمی تجزیه 411

 114 48 - 48 1 اصول مهندسی شیمی 412

 117 48 - 48 1 شیمی پلیمر 411

  12 - 12 2 شیمی الیاف طبیعی 414

 117 12 - 12 2 شیمی رنگ 415

 126 12 - 12 2 علم رنگ 416

 128 12 - 12 2 فناوری تکمیل 417

 زمانیا هم 417 48 48 - 1 کارگاه تکمیل 418

 126 12 - 12 2 چاپ 419

 زمانیا هم 419 48 48 - 1 کارگاه چاپ 411

 126 12 - 12 2 فناوری رنگرزی 411

 زمانیا هم 411 48 48 - 1 آز فناوری رنگرزی 412

  12 - 12 2 روش تحقیق و گزارش نویسی 411

441   12 - 12 2 زبان تخصصی 

541  واحد 91گذراندن  عملی و نظری 1 پروژه 

  31 مجموع
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 دروس تخصصی مهندسی الیاف: 2-6جدول 

 درسنام  کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت

 نیاز یا زمان ارائه درسپیش

ری
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 

 114 48 - 48 1 اصول مهندسی شیمی 511

 117 48 - 48 1 شیمی پلیمر 512

 زمانیا هم 512 48 48 - 1 آز شیمی پلیمر 511

 117 48 - 48 1 شیمی تجزیه 514

  12 - 12 2 الیاف طبیعیشیمی  515

 111 12 - 12 2 های پلیمریشیمی فیزیک محلول 516

 - 12 - 12 2 روش تحقیق و گزارش نویسی 517

 512 12 - 12 2 شیمی الیاف 518

 117 12 - 12 2 فناوری تولید الیاف 519

 117 12 - 12 2 های تکسچرهفناوری تولید نخ 511

 512و  119 12 - 12 2 اصول رئولوژی پلیمرها 511

 زمانیا هم 511زمان و یا هم 519 48 48 - 1 کارگاه تولید الیاف 512

  12 - 12 2 زبان تخصصی 511

 واحد 91گذراندن  عملی و نظری 1 پروژه 514

  33 مجموع
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 : دروس تخصصی مهندسی فناوری نساجی3-6جدول 

 درسنام  کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 ارائه درسنیاز یا زمان پیش

ری
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 

 118 48 - 48 1 های ریسندگیاصول و مکانیزم 611

 زمانبا هم 611 48 48 - 1 های ریسندگیکارگاه مکانیزم 612

 611 12 - 12 2 های نوین ریسندگیسامانه 611

614 
تاری  های بافندگیاصول و مکانیزم

 پودی
2 12 - 12 121 

615 
تاری  بافندگیهای کارگاه مکانیزم

 پودی
 زمانیا هم 614 48 48 - 1

 121 12 - 12 2 های بافندگی حلقویمکانیزم 616

 زمانیا هم 616 48 48  1 های بافندگی حلقویکارگاه مکانیزم 617

 118و  215 12 - 12 2 کنترل کیفیت آماری 618

 زمانیا هم 618 48 48  1 آز کنترل کیفیت آماری 619

 115و  111، 112 48 - 48 1 اجزا ماشینطراحی  611

 118 12 - 12 2 تکنیک بافت 611

612 
و محاسبات بافت  ، طراحیتجزیه فنی

 با کامپیوتر پارچه
 611و  214 48 48 - 1

 زمانیا هم 111 12 - 12 2 مکاترونیک و آزمایشگاه 611

  12 - 12 2 هافناوری کفپوش 614

 611 48 - 48 1 هاطراحی مکانیزم 615

 - 12 - 12 2 روش تحقیق و گزارش نویسی 616

 واحد 91گذراندن  عملی و نظری 1 پروژه 617

  33 مجموع
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 : دروس تخصصی مهندسی پوشاک4-6جدول 

 درسنام  کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت

 نیاز یا زمان ارائه درسپیش

ری
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 

 115 48 48 - 1 مبانی طراحی پوشاک 711

 711 48 12 16 2 ساختمان پوشاک 712

 712 - 48 - 1 کارگاه ساختمان پوشاک 711

714 
خواص مکانیکی مواد نساجی در 

 پوشاک
 115و  112 12 - 12 2

 712 12 - 12 2 (1) تولید پوشاک فناوری 715

 زمانیا هم 715 48 48 - 1 (1) تولید پوشاک فناوری کارگاه 716

 715و  215 12 - 12 2 (2) تولید پوشاک فناوری 717

 زمانیا هم 717 48 48 - 1 (2)ک کارگاه فناوری تولید پوشا 718

719 
ارزیابی کار و زمان و باالنس خط 

 تولید
 157و  152 48 - 48 1

 119،  114 48 - 48 1 اصول انتقال جرم و حرارت 711

 171و  714، 712 12 - 12 2 راحتی پوشاک 711

 611 48 - 48 1 هاطراحی مکانیزم 712

711 
طراحی لباس متناسب با فرهنگ 

 اسالمی
2 12 - 12 - 

 - 12 - 12 2 روش تحقیق و گزارش نویسی 714

 126 12 - 12 2 فیزیک رنگ 715

 واحد 91گذراندن  عملی و نظری 1 پروژه 716

 32 مجموع
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 صنعتی منسوجات: دورس تخصصی مهندسی 5-6جدول

 درسنام  کد درس

 

تعداد 

 واحد

 ساعت

نظری نیاز یا زمان ارائه درسپیش
عملی 
 

جمع
 

 117 12 - 12 2 صنعتیتولید الیاف  فناوری 811

 811و  121و  121 48 - 48 1 و کاربردها منسوجات صنعتی 812

811 
مکانیکی و  خواص فیزیکی

 منسوجات صنعتی
 812و  115 12 - 12 2

 112 48 - 48 1 (2مقاومت مصالح ) 814

 117 48 - 48 1 مواد مرکب 815

 زمانیا هم 815 48 48 - 1 کارگاه مواد مرکب 816

 815و  814 48 - 48 1 منسوجی مکانیک مواد مرکب 817

 116و  112 48 - 48 1 مقدماتی روش اجزاء محدود 818

 128 12  12 2 تکمیل منسوجات صنعتی 819

 - 12 - 12 2 روش تحقیق و گزارش نویسی 811

 - 12 - 12 2 زبان تخصصی 811

  48 - 48 1 مبانی فیلترهای لیفی 812

 واحد 91گذراندن  عملی و نظری 1 پروژه 811

 32 مجموع

 

 

 

 

 

 

 



   

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه دروس بسته اختیاری
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 : بسته اختیاری شیمی نساجی و الیاف1-2جدول 

 درسنام  کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت

 ارائه درسنیاز یا زمان پیش

ری
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 

 126 12 - 12 2 های صنعتیپساب و آلودگی 1151

  12 - 12 2 بیوتکنولوژی در نساجی 1152

 115 12 - 12 2 ساختمان فیزیکی الیاف 1151

  48 - 48 1 منسوجات صنعتی و کاربردها 1154

  12 - 12 2 طرح و محاسبه کارخانه 1155

  12 - 12 2 شیمی مواد نساجی 1156

 111 12 - 12 2 منسوجات بی بافت 1157

  12 - 12 2 فناوری نانو در نساجی 1158

  12 - 12 2 اقتصاد مهندسی 1159

 514یا  411 48 48 - 1 آز شیمی تجزیه 11511

 117 12 12 - 1 آز شیمی آلی 11511

 511یا  411 48 48 - 1 آز شیمی پلیمر* 11512

  21 مجموع
 دانشجویان گرایش شیمی نساجیمخصوص *
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 اختیاری منسوجات ویژه بسته: 2-2جدول 

 درسنام  کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 نیاز یا زمان ارائه درسپیش

ری
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 

  12 - 12 2 فناوری نانو در نساجی 2151

 111 12 - 12 2 منسوجات بی بافت 2152

 117 12 - 12 2 تکسچرهفناوری تولید نخهای  2151

  12 - 12 2 گرمایش، تهویه و تبرید در نساجی 2154

  12 - 12 2 مبانی چاپگرهای دیجیتال در نساجی 2155

  48 - 48 1 گیری و کنترلهای اندازهسامانه 2156

  12 - 12 2 کاربرد منسوجات در عمران 2157

  12 - 12 2 کاربرد منسوجات در پزشکی 2158

  12 - 12 2 طرح و محاسبه کارخانه 2159

  11 مجموع
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 اختیاری مدیریت صنایع نساجی بسته: 1-7جدول 

 درسنام  کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت

 نیاز یا زمان ارائه درسپیش

ری
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 

  12 - 12 2 کنترل کیفیت آماری 1151

  12 - 12 2 ارزیابی کار و زمان 1152

  12 - 12 2 تحقیق در عملیات 1151

  12 - 12 2 طرح و محاسبه کارخانه 1154

  12 - 12 2 ایمنی و بهداشت صنعتی 1155

  12 - 12 2 برنامه ریزی و کنترل تولید 1156

  48 - 48 1 اصول حسابداری و هزینه یابی 1157

  12 - 12 2 اقتصاد مهندسی 1158

  12 - 12 2 اصول مدیریت و تئوری سازمان 1159

  12 - 12 2 ریزی، نگهداری و تعمیراتبرنامه 11511

  21 مجموع
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 های ارتباط دروس به توانایی

 آموختگاندانش          
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 آموختگانهای دانشبه توانایی دروسارتباط  - 8جدول 

 نام درس 
 توانمندی دانش آموختگان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

ایه
س پ

رو
د

 

           (1) عمومی ریاضی

           (2) عمومیریاضی 

           معادالت دیفرانسیل

           نویسی کامپیوتربرنامه

           آمار و احتماالت مهندسی

           (1عمومی ) فیزیک

           (1عمومی ) فیزیکآز 

           (2) عمومی فیزیک

           (2) عمومی فیزیکآز 

           شیمی عمومی

جی
سا

ی ن
دس

مهن
ی 

صل
س ا

رو
د

 

           استاتیک

           (1مقاومت مصالح )

           دینامیک عمومی

           ترمودینامیک عمومی

           (1) کشی صنعتینقشه

           مهندسیریاضیات 

           شیمی آلی

           مکانیک سیاالت

           شیمی فیزیک

           مبانی مهندسی برق

           آز مبانی مهندسی برق

           علوم پلیمر و الیاف

           آز شناسایی الیاف

           فیزیک الیاف

           آز فیزیک الیاف

           فرآیند تولید الیاف
           فرآیندهای ریسندگی

           کارگاه فرآیندهای ریسندگی
کارگاه جوشکاری و 

 ورقکاری
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           یپود-فرآیند بافندگی تاری

-ریتاکارگاه فرآیند بافندگی 

 پودی
          

           فرآیندهای بافندگی حلقوی

کارگاه فرایندهای بافندگی 

 حلقوی
          

           کارگاه ماشین ابزار

           اصول رنگرزی
           آز رنگرزی

           فرآیندهای تکمیل

س
رو

د
 

صی
ص

تخ
 

سی
ند

مه
 

می
شی

 
جی

سا
ن

 

           شیمی تجزیه

           اصول مهندسی شیمی

           شیمی پلیمر

           شیمی رنگ

           علم رنگ

           فناوری تکمیل
           کارگاه تکمیل

           چاپ
           کارگاه چاپ

           رنگرزیفناوری 
           آز فناوری رنگرزی

روش تحقیق و گزارش 
 نویسی

          

           شیمی الیاف طبیعی
           زبان تخصصی

           پروژه

ف
لیا

ی ا
دس

مهن
ی 

ص
ص

تخ
س 

رو
د

 

           اصول مهندسی شیمی

           شیمی پلیمر

           آز شیمی پلیمر

           شیمی تجزیه

           شیمی الیاف طبیعی
های شیمی فیزیک محلول

           پلیمری

روش تحقیق و گزارش 

 نویسی
          

           شیمی الیاف
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           اصول مهندسی شیمی
           تولید الیاففناوری 

           های تکسچرهفناوری تولید نخ
           اصول رئولوژی پلیمرها

           کارگاه تولید الیاف
           زبان تخصصی

           پروژه

جی
سا

ی ن
ور

فنا
ی 

دس
مهن

ی 
ص

ص
تخ

س 
رو

د
 

های اصول و مکانیزم

 ریسندگی
          

           های ریسندگیکارگاه مکانیزم
           های نوین ریسندگیسامانه

های بافندگی اصول و مکانیزم
 تاری پودی

          

های بافندگی کارگاه مکانیزم

 تاری پودی
          

           های بافندگی حلقویمکانیزم
های بافندگی کارگاه مکانیزم

 حلقوی
          

           کنترل کیفیت آماری
           آز کنترل کیفیت آماری
           طراحی اجزا ماشین

           تکنیک بافت
تجزیه فنی، طراحی و 

محاسبات بافت پارچه با 

 کامپیوتر
          

           مکاترونیک و آزمایشگاه

           هافناوری کفپوش
           هاطراحی مکانیزم

روش تحقیق و گزارش 

 نویسی
          

           پروژه

س 
رو

د

ی 
ص

ص
تخ

ی 
دس

مهن

ک
شا

پو
 

           مبانی طراحی پوشاک
           ساختمان پوشاک

           کارگاه ساختمان پوشاک
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خواص مکانیکی مواد نساجی 

 در پوشاک
          

           (1) تولید پوشاک فناوری
 تولید پوشاک فناوری کارگاه

(1) 
          

           (2) تولید پوشاک فناوری
 کارگاه فناوری تولید پوشاک

(2) 
          

ارزیابی کار و زمان و باالنس 

 خط تولید
          

           اصول انتقال جرم و حرارت

           راحتی پوشاک
           هاطراحی مکانیزم

طراحی لباس متناسب با 
 فرهنگ اسالمی

          

روش تحقیق و گزارش 

 نویسی
          

           فیزیک رنگ

           پروژه

ص
ص

تخ
س 

رو
د

 ی
دس

مهن
 ی

ت 
جا

سو
من

تی
صنع

 

           صنعتیتولید الیاف  فناوری
           و کاربردها منسوجات صنعتی
مکانیکی و  خواص فیزیکی

 منسوجات صنعتی
          

           (2مقاومت مصالح )

           مواد مرکب
           کارگاه مواد مرکب

           مکانیک مواد مرکب منسوجی
           روش اجزاء محدود مقدماتی

           تکمیل منسوجات صنعتی
           مبانی فیلترهای لیفی

روش تحقیق و گزارش 

 نویسی
          

           زبان تخصصی

           پروژه

ه 
ست

ب

ار
ختی

ا

ی  ی 
یم

ش

ی 
اج

نس

ف
لیا

و ا
 

           های صنعتیپساب و آلودگی

           بیوتکنولوژی در نساجی
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           ساختمان فیزیکی الیاف

           منسوجات صنعتی و کاربردها

           طرح و محاسبه کارخانه

           شیمی مواد نساجی

           منسوجات بی بافت

           فناوری نانو در نساجی

           اقتصاد مهندسی

           آز شیمی تجزیه

           آز شیمی آلی
           آز شیمی پلیمر*

ژه
 وی

ت
جا

سو
 من

ری
تیا

اخ
ه 

ست
ب

 

           فناوری نانو در نساجی

           منسوجات بی بافت

           فناوری تولید نخهای تکسچره

گرمایش، تهویه و تبرید در 

 نساجی
          

مبانی چاپگرهای دیجیتال در 

 نساجی
          

           گیری و کنترلهای اندازهسامانه

           زبان تخصصی

           کاربرد منسوجات در عمران

           کاربرد منسوجات در پزشکی
ت

یری
مد

ی 
ار

ختی
ه ا

ست
ب

 
یع

صنا
 

جی
سا

ن
 

           کنترل کیفیت آماری

           ارزیابی کار و زمان

           عملیاتتحقیق در 

           طرح و محاسبه کارخانه

           ایمنی و بهداشت صنعتی

           برنامه ریزی و کنترل تولید

           اصول حسابداری و هزینه یابی

           اقتصاد مهندسی

اصول مدیریت و تئوری 

 سازمان
          

نگهداری و ریزی، برنامه

 تعمیرات
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سرفصل دروس عمومی توسط گروه معارف 

 گردد مشخص می
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 فصل سوم 

 سرفصل دروس پایه 
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 (1ریاضی عمومی )                                           
Calculus  (I) 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 231 کد درس
 نظری - پایه نوع درس

 ندارد نیازدروس پیشدرس یا 

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

هدف از این درس آشنا شدن دانشجویان با ریاضیات پایه که شامل روابط تک متغیره، فنون مربوطه مانند  

 ها در زیر آمده است: بخششود است که سرفصل گیری میگیری و انتگرالمشتق

 

 رئوس مطالب:

 مختصات دکارتی و مختصات قطبی. -

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

 جبر توابع. -

ی قضیهرل،  یها، قضیهگیری، تابع معکوس و مشتق آن، مشتق توابع مثلثاتی و توابع معکوس آندستورهای مشتق -

 میانگین.

ای هها و شتاب در مختصات قطبی، کاربرد مشتق در تقریب ریشهکاربردهای هندسی و فیزیکی مشتق، منحنی -

 معادالت.

ای هی پیوسته، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تابع اولیه، روشتعریف انتگرال توابع پیوسته و قطعه -

 تقریبی برآورد انتگرال.

ی مساحت و حجم و طول منحنی و گشتاور و مرکز ثقل و کار و ... )در مختصات دکارتی ال در محاسبهکاربرد انتگر -

 و قطبی(.

 های هذلولی.ها، تابعلگاریتم و تابع نمایی و مشتق آن -

 ی به کسرها.گیری مانند تغییر متغیر و جزء به جزء و تجزیههای انتگرالروش -

مانده ی تیلور با باقیری عددی و قضایای مربوطه، سری توان و قضیهبرخی تعویض متغیرهای خاص دنباله و س -

 بسط تیلور.
 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. J. Marsden, "CalculusI", Springer, 1985. 
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 (2ریاضی عمومی )                                             
                                           Calculus (II)    

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 232 کد درس

 نظری - پایه نوع درس

 (1ریاضی عمومی ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

ره یبه مباحث مختلف دیگری که شامل معادالت پارامتری، توابع چند متغ 2در ادامه یادگیری ریاضیات پایه در ریاضی عمومی 

 گیری دوگانه و ...و انتگرال

 رئوس مطالب:

 معادالت پارامتری. -

 مختصات فضایی. -

 بردار در فضا و انواع ضرب بردارها. -

، دستگاه معادالت خطی سه مجهولی، معکوس ماتریس، حل دستگاه معادالت، استقالل خطی پایه 1×1های ماتریس -

 ، مقدار و بردار ویژه.1×1، تبدیل خطی، دترمینان R2 ،R3در 

 ی درجه دو.معادالت خط، صفحه و رویه -

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

 ای برای مشتق جزئی،ی زنجیرهی مماس و خط قائم گرادیان، قاعدهد متغیره، مشتق کلی و جزئی، صفحهتابع چن -

 دیفرانسیل کامل.

ون اثبات گیری )بدها در مسائل هندسی و فیزیکی، تغییر متغیر در انتگرالگانه و کاربرد آنهای دوگانه و سهانتگرال -

 ای و کروی.دقیق( مختصات استوانه

ای دیورژانس، الپالسین، پتانسیل قضایای گرین، دیورژانس و الخط، انتگرال رویهرداری انتگرال منحنیمیدان ب -

 استوکس.
 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. J. Marsden, “CalculusII”, Springer, 1985. 

 .1185 آزاده،، "توابع عددی و برداری و انتگرال چندگانه ؛مسعود نیکوکار" یمینی،امیر هوشنگ  .2
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 معادالت دیفرانسیل                                         
          Differential Equations                             

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 233 کد درس

 نظری - پایه  نوع درس

 ( و یا همزمان2ریاضی عمومی ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 معادالت دیفرانسیل حل های مختلف روشآشنایی دانشجویان با 

 

 رئوس مطالب:

 ها.طبیعت معادالت دیفرانسیل و حل آن -

 ها و مسیرهای قائم.ی منحنیخانواده -

 ی جداشدنی.معادله -

 ی همگن.ی دیفرانسیل خطی مرتبه اول، معادلهمعادله -

 ی همگن با ضرایب ثابت، روش ضرایب نامعین، روش تغییر پارامترها.ی خطی مرتبه دوم، معادلهمعادله -

 کاربرد معادالت مرتبه دوم در فیزیک و مکانیک. -

 ها، توابع بسل و گاما.دیفرانسیل با سریی حل معادله -

 ای لژاندر.چندجمله -

 ای بر دستگاه معادالت دیفرانسیل.مقدمه -

 تبدیل الپالس و کاربرد آن در حل معادالت دیفرانسیل. -
 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 1186سسه فناوران امروز؛ ، مؤ"معادالت دیفرانسیل معمولی" ؛ ، جالل عسکری، مهرداد لکستانیبنی فاطمی رمضانی، احسانمهدی  .1

 1191، آزاده؛ "معادالت دیفرانسیل"مسعود نیکوکار،  .2

 1164؛ میامئی(؛ مرکز نشر دانشگاهیاکبر بابایی و دکتر ابوالقاسم ترجمه دکتر علی) "هامعادالت دیفرانسیل و کاربرد آن"؛ جرج ف. سیمونز .1

نتشارات ا (؛زادهاکبر عالمترجمه دکتر علی) "معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسایل مقدار مرزی"؛ ویلیام ای ـ بویس ـ ریچارد سی. دیپریما .4

 علمی و فنی
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 نویسی کامپیوتربرنامه                                        
               Computer Programming 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 234 کد درس

 نظری - پایه  نوع درس

 (1ریاضی عمومی ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

یل متداول برای حل مسانویسی نویسی و آموزش یک زبان برنامهبرنامههای نویسی، شیوهآشنایی با اصول برنامه

 مهندسی

 

 رئوس مطالب:

 افزار وها، اعداد دودویی، پردازش اطالعات، سختنویسی: کامپیوتر و انواع آن، اعداد و نشانهاصول برنامه -

 ای.های کتابخانهی مترجم، فایلافزار، برنامهنرم

های انبندی زبی برنامه، الگوریتم، فلوچارت، تکامل و طبقهمراحل ایجاد و توسعهنویسی: های برنامهشیوه -

 نویسی.برنامه

 ، پاسکال و ...( و آشنایی با موارد ذیل:++Cهای معتبر )فرترن، نویسی به یکی از زبانبرنامه -

، مقادیر ثابت و متغیر، سازیهای ذخیرهها، کالسی آنوندها، دستورات، شناسه، انواع اطالعات و اندازهعمل -

عبارات محاسباتی، توابع ریاضی، عبارات ورودی و خروجی، احکام گمارش شرطی، اعالئی، تکراری، 

 ی کامپیوتری.ها، چند برنامههای مشترک و عمومی و کمکی، زیربرنامهدار، حافظهمتغیرهای اندیس
 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم   ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 گردد. باید با توجه به زبان برنامه نویسی مورد نظر توسط استاد تعیین می
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 آمار و احتماالت مهندسی
Probability and Statistics For Engineers 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 235 کد درس

 نظری - پایه نوع درس

 (1ریاضی عمومی ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 میاز آنها برای حل مسایل عموآشنایی با مبانی و اصول مقدماتی در مبحث آمار و احتماالت مورد نیاز برای مهندسی و استفاده 

 

 مطالب:رئوس 

 ها همراه با میانگین، نما، میانه و واریانس.ها و نمایش جدولی آنها، نمونهای به تئوری مجموعهاشاره -

 تبدیل و ترکیب احتماالت و قضایای مربوطه. -

 متغیرهای تصادفی. -

د نای پواسن، فوق هندسی، توزیع نرمال، توزیع چهای دوجملهها، توزیعواسطه و میانگین و واریانس توزیع -

 متغیر تصادفی.

 گیری تصادفی و اعداد تصادفی.نمونه -

 ی کوچک.گیری از جامعهنمونه -

 برآورد پارامترهای آماری. -

ی واریانس، رگرسیون، همبستگی، آزمون    گیری، تجزیه، آزمون فرضی تصمیم2فواصل اطمینان، آزمون  -

 ها.های غیرپارامتری، برازش خط بر دادهروش
 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی  میان ترم ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 1189چاپ پانزدهم؛   ؛"آمار و احتماالت کاربردی" زاده، مسعود نیکوکار؛بهمن عرب  .1
2. R. E. Walpole,  R. H. Mayers, “Probabillty  and  Statistics  for  Eng  Math”, Pearson Education, 

2007. 
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 (1فیزیک عمومی )                                             
             Physics (I) 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 236 کد درس

 نظری - پایه نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ک جسم، کار و انرژی و ترمودینامکآشنایی با مفاهیم اساسی فیزیک عمومی مربوط به دینامی

 

 رئوس مطالب:

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

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

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

 انرژی پتانسیل داخلی، توان و سرعت.

 ضربه، قانون بقاء، تشعشع و قوانین مربوط. -

 گیری دما.دما، گرما و قانون اول ترمودینامیک، قانون صفرم ترمودینامیک، اندازه -

 ی آزادی و گرمایگازهای کامل، انرژی جنبشی انتقالی، پویش آزاد میانگین، درجهی جنبشی گازها: نظریه -

 ی مولی.ویژه

 سویه، تغییر در آنتروپی، قانون دوم ترمودینامیک.آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک: فرایند یک -
 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. D. Halliday, R. Resnick, “Fundamentals of Physics”, Wiley, 1986. 
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 (1آز فیزیک عمومی )                                          
Physics Laboratory (I) 

 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 232 کد درس

 عملی - پایه نوع درس

 (1فیزیک عمومی ) نیازپیشدرس یا دروس 

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 بیشتر مفاهیم اساسی فیزیک عمومیانجام عملی آزمایشات برای درک 

 

 رئوس مطالب:

 بررسی شرط تعادل برای نیروهای واقع در صفحه. -

 حجمی جامدات و مایعات.گیری جرم اندازه -

 بررسی قوانین حرکت نوسانی در آونگ ساده. -

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

 تعیین گرمای نهان تبخیر آب. -

 گیری گرمای نهان ذوب یخ.اندازه -

 تعیین ضریب انبساط حجمی جامدات. -

 تعیین ضریب انبساط طولی جامدات. -

 ها و ساخت ترموکوپل.ی دماسنجبررس -

 تعیین ضریب هدایت حرارت جامدات. -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .گرددتوسط استاد درس مشخص می
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   (2فیزیک عمومی )      

Physics ( II) 
 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 234 کد درس

 نظری - پایه نوع درس

 (1) یعموم کیزیف نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 یم مربوط به الکتریک و مغناطیسآشنایی با مفاهیم اساسی فیزیک عمومی شامل مفاه

 

 مطالب:رئوس 

 بار و ماده. -

 میدان الکتریکی، قانون قوس، پتانسیل الکتریکی. -

 ها.الکتریکها و دیخازن -

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

 میدان مغناطیسی، قانون آمپر، قانون القای فاراده. -

 خواص مغناطیسی ماده، نوسانات الکترو مغناطیسی. -

 ماکسول. های متناوب، معادالتجریان -

 امواج الکترومغناطیسی. -

 
 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی  میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. D. Halliday, R. Resnick, “Fundamentals of Physics”, Wiley, 1986. 
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 (2آز فیزیک عمومی )

Physic Laboratory (II) 
 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 231 کد درس

 عملی - پایه نوع درس

 یا همزمان ( و2فیزیک عمومی ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 بیشتر مفاهیم اساسی فیزیک عمومیانجام عملی آزمایشات برای درک 

 

 رئوس مطالب:

 شناسایی اسلیوسکوپ. -

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

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

 ها.ها و تحقیق قوانین آنگیری ظرفیت خازناندازه -

 (.RL-RCگیری مقاومت ظاهری سلف اندوکسیون )اندازه -

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

 رسم منحنی هیسترزیس. -
 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .گرددتوسط استاد درس مشخص می
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 شیمی عمومی
         General Chemistry           

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 213 درسکد 

 نظری - پایه نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ای شیمی عمومیاهیم اساسی و پایهآشنایی با مف

 

 رئوس مطالب:

ل گرم، عدد آواگادرو، تعریف موی اتمی دالتون، قوانین ترکیب شیمیایی، وزن اتمی و اتمنظریهی علم شیمی، مقدمه -

 و محاسبات شیمیایی.

 ،درفوردار یهزیمیلیکان(، ساختمان اتم، تج یزیهتامسون، تج یزیهاتم: مقدمه، ماهیت الکتریکی ماده )تج ساختمان -

دد ی کالسیک تابش، اثر فتوالکتریک اتم بوهر، طیف اشعه و عظریهی کوانتوم )نتابش الکترومغناطیسی، مبدأ نظریه

ی شرودینگر، ذره در اتمی(، مکانیک کوانتومی )دوگانگی ذره و موج، طیف خطی گیتار، اصل عدم قطعیت، معادله

آرایش الکترونی، های با بیش از یک الکترون، ترازهای انرژی، (، اتمn ،l ،m ،sجعبه(، اتم هیدروژن )اعداد کوانتومی 

 ته.ها، رادیواکتیویی ایزوتوپی اتم و مطالعهخواهی، بررسی هستهجدول تناوبی، شعاع اتم، انرژی یونی، الکترون

 ی گیبس، هلمهولتز.های خودبه خودی، انرژی آزاد و آنتروپی، معادلهترموشیمی: اصول ترموشیمی، واکنش -

 های مولکولی گرمای ویژه گازها.ی جنبشی گازها، توزیع سرعتریهحالت گازی: قوانین گازها، گازهای حقیقی، نظ -

دی قاعده ی پیونهای اتمی و مولکولی، طول پیوند، زاویهپیوندهای شیمیایی: پیوندهای یونی و کوواالنسی، اربیتال -

رسانا، مهنیی رزونانس، پیوند هیدروژنی، پیوندهای فلزی، تایی، پیوندهای چندگانه، قطبیت پیوندها، پدیدههشت

 نارساناها.

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

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

 آز شیمی عمومی
Laboratory of General Chemistry 

 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 211 کد درس

 عملی - پایه نوع درس
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 زمانشیمی عمومی و یا هم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 شود.انجام عملی آزمایشاتی برای درک بیشتر مفاهیم اساسی شیمی توسط دانشجویان انجام می

 

 مطالب: رئوس

 آشنایی با وسایل و مواد شیمیایی و رعایت موارد ایمنی در آزمایشگاه. -

 خواه.سازی به غلظت دلهای محلولروش -

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

 ی انجماد.ی نزول نقطهاندازه -

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

 شناسی.شناسی و آنیونکاتیون -

 تعیین گرمای واکنش و سرعت واکنش. -

 ها.شده در آزمایشی تجزیه و تحلیل اطالعات کسبنحوه -

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

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .گرددتوسط استاد درس مشخص می
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 فصل چهارم

 سرفصل دروس اصلی
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 استاتیک 
Static 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 331 کد درس

 نظری - اصلی نوع درس

 ( 1فیزیک عمومی ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:
 ی در حال سکون اصول اولیه بنیانی استاتیک و تعادل نیروها آشنایی با

 رئوس مطالب:
لم مکانیک، عپذیر،  تعریف علم استاتیک، مفاهیم اولیه های آن، تعریف جسم صلب و جسم تغییر شکلبندیتعریف علم مکانیک و تقسیم -

گیری، کمیت اسکالر و برداری، مشخصات یک بردار، انواع بردار )ثابت، لغزان، آزاد(، جمع و تفریق بردارها ها و واحدهای اندازهکمیت

 های آن، ضرب داخلی دو بردار و کاربردهای آن، ضرب خارجی دو بردار.ی بردار به مؤلفه)روش ترسیمی و تحلیلی(، تجزیه

راستا و موازی، صفحه، متقارب، همبندی آن )نیروهای خارجی و داخلی، نیروهای متمرکز و گسترده(، نیروهای همتقسیم تعریف نیرو و -

 های آن در صفحه و فضا.ی نیرو به مؤلفهجمع نیروها در صفحه و فضا، تجزیه

نیرو  ی برداری و اسکالر کوپل، جایگزینی یکطهی واریگنون، تعریف کوپل، رابی برداری و اسکالر گشتاور، قضیهتعریف گشتاور، رابطه -

 توسط یک سیستم نیرو و کوپل، تعیین برایند سیستم نیرو، گشتاور، کوپل در صفحه. 

 .نیروییرأس و موازی، تعادل نیروها در حالت کلی، تعادل جسم دو نیرویی و سهراستا، همتعریف تعادل و شرایط آن، تعادل نیروهای هم -

ن و نامعین های معیگاه مفصلی، غلتکی، جوش، سطح صاف، سطح زبر، کابل(، سیستمها )تکیهگاهآزاد و رسم آن، انواع تکیهتعریف دیاگرام  -

 استاتیکی.

های خاص در خرپاها. مرکز جرم، مرکز هندسی خط، سطح و حجم، مرکز خرپا، آنالیز خرپا به روش تعادل مفصل و تعادل برش، حالت -

 های پاپوس.ههندسی اجسام مرکب، قضی

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

 محورهای موازی، انتقال ممان اینرسی به محورهای مایل، تعیین ماکزیمم و مینیمم ممان اینرسی.

ای مختلف هر تحت بارگذاری متمرکز و گسترده، تعیین نیروی برشی و گشتاور خمشی در قسمتانواع تیرها، برش و خمش در تیرها، تی -

 تیر، رسم دیاگرام تغییرات نیروی برشی و گشتاور خمشی در طول تیر.

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

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

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. L. Meriam, “Mechanics Statics”, Wiley, 2010. 

2. F. P. Beer, Jr. Johnson, “Vector Mechanics for Engineers-Statics”, McGraw-Hill    

Science/Engineering/Math, 2003. 

3. I. H. Shames, “Engineering Mechanics Statics”, Prentice Hall PTR, 1996. 
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 (1مقاومت مصالح )
Strength of Matrials 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 332 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 استاتیک نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 بارهای واردهدر برابر انواع مواد و اجسام با اصول مقاومت  آشنایی

 

 رئوس مطالب:
 تنش، تعریف تنش و انواع آن، تانسور تنش. مفاهیم عمومی تنش: -

در مقاطع کج، تنش های برشی، تنش مجاز در بارهای تکراری، ضریب اطمینان، تنش تنش تحلیل تنش در میله های تحت بار محوری:  -

 ای.تحمل برشی در اتصاالت، پرچ، پیچ و مهره

تعریف کرنش و تانسور کرنش، روابط تنش، کرنش، قانون تک محوری، هوک،  کرنش و تغییر شکل در اعضا تحت اثر بار محوری: -

تلف، کرنش حرارتی، استفاده از معادله سازگاری تغییر مکانها برای حل مسائل، ضریب کرنش برای مواد مخ -بررسی منحنی تنش

پواسون، معادالت عمومی هوک برای مواد ایزوتوپ همگن، کرنش حجمی و مدول بالک، تنش در استوانه و کره نازک تحت اثر فشار 

 داخلی.

پیچش برای تنش برشی و زاویه پیچش در مقاطع قوطی شکل،  مفاهیم و فرضیات پایه، فرمولهای های االستیک دایروی:پیچش میله -

 نیروی محوری، نیروی برشی و ممان خمشی در تیرهای معین، نیروهای داخلی از روش مقطع.

فرضیات پایه، فرمول انحنا، ممان مقطع و محاسبه آن، فرمول تنش در اثر خمش خالص، تمرکز تنش، مقطع مرکب از دو خمش خالص:  -

 خمش در تیرهای با مقطع نا متقارن، خمش ترکیبی در اثر بار محوری خارج از مرکز.یا چند جنس، 

کات های برشی و بررسی نجریان برش، فرمول تنش برشی در تیرها، مرکز برش، ترکیب تنش تنش برشی تحت اثر نیروی برشی: -

 طراحی در اثر برش.

تعیین معادله خیز با استفاده از معادله ممان خمشی یا معادله توزیع بار، شرایط مرزی، روش توابع یکه )پرانتر خیز در تیرهای معین:  -

 .تعیین خیز به روش اصل ترکیب آثارماکولی(، 

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

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 



   

47 

 

 

 دینامیک عمومی
         General Dynamic            

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 333 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 استاتیک نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ای قوانین اولیه تغییر سرعت مسیرهای جسم متحرک بر اساس حرکت وآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 ها.ماتریسمقدمه و تعاریف دینامیک، بردارها و  -

 ی مادی.دینامیک یک نقطه -

ای یک خط، حرکت ی مادی، حرکت زاویهالخط نقطهی مادی: تعریف حرکت، حرکت مستقیمسینماتیک نقطه -

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

ژی، ضربه، حرکت با نیروی مرکزی، حرکت نسبی به ی مادی: مقدمه، معادالت حرکت، کار و انرسینتیک نقطه -

 محورهای متحرک.

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

 دینامیک اجسام صلب. -

حرکت نسبی در سینماتیک اجسام صلب در صفحه: مقدمه، حرکت مطلق، حرکت نسبی در محورهای انتقالی،  -

 محورهای دورانی.

 

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. I. H. Shames, “Engineeering Mechanics: Dynamics”, Prentice-Hall, 1966. 

2. J. L. Meriam, L. G. Kraige, W. J Palm, “Engineeering Mechanics: Dynamics”,J. 

Wiley, 2002. 
 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+L.+Meriam%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22L.+Glenn+Kraige%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+John+Palm%22
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 ترمودینامیک عمومی
        General Thermodynamics        

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 334 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 (1( و فیزیک عمومی )2عمومی )ریاضی  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ن ترمودینامیکبیان حاالت مواد و حرارت و انرژی بوسیله قوانی

 

 رئوس مطالب:

ا، هخصوصیات و حالت مواد، فرایندها و چرخهی درس ترمودینامیک: سیستم، حجم کنترل، مفاهیم و تعاریف اولیه -

 ی حرارت، فشار. واحدهای جرم، طول، زمان و نیرو، حجم مخصوص، چگالی، درجه

     ی خالص، تعادل، خواص مستقل، جداول ترمودینامیکی، رفتاری خالص، حالت مادهخواص ترمودینامیکی ماده -

P-V-Tی حالت، خواص کاهش یافته.، معادله 

های مختلف آن، کار، تعریف کار در فرایندهای مختلف از قبیل انبساط گاز، گسترش فیلم، کشش صورتانرژی و  -

 های آن.فنر، گرما، انتقال حرارت و مکانیزم

، انتالپی، ظرفیت گرمایی، وابستگی دمایی انرژی درونیغییر انرژی سیستم، انرژی درونی، قانون اول ترمودینامیک، ت -

 یی. انتالپی و ظرفیت گرما

کاربرد قانون اول ترمودینامیک در تحلیل یک سیستم بسته و یک سیستم باز، فرایندهای حالت پایا، فرایندهای حالت  -

 گذرا. 

 ی کارنو.پذیر، چرخهپذیر و غیربرگشتها، قانون دوم ترمودینامیک، فرایند برگشتموتور حرارتی و یخچال -

 ایند.انتروپی، تغییرات انتالپی و انتروپی در یک فر -

 

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. G. Van Wylen, R. Sonntag and C. Borgnakke, “Fundamentals of Classical 

Thermodynamics”, 4th edition, Wiley, 1994. 

2. J. M. Smith, H. C. Van Ness and M. M. Abbott, “Introduction to Chemical 

Engineering Thermodynamics”, 7th Edition, McGraw-Hill, 2005. 
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 (1صنعتی )کشی نقشه
             Industrial Drawing            

 44 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 335 کد درس

 نظری و عملی -اصلی  نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 رهای مختلف از قطعات صنعتی مختلفآموزش ترسیم و تحلیل نقشه و تصوی

 

 رئوس مطالب:
ی حهخط، صفحه، تصویر جسم بر روی یک صفکشی صنعتی و کاربرد آن، تعریف تصویر، رسم تصویر نقطه، ای بر پیدایش نقشهمقدمه -

 تصویر.

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

ی ترسیمات ها، جدول مشخصات نقشهکشی، انواع خطوط و کاربرد آنها، ابعاد استاندارد کاغذهای نقشهکشی و کاربرد آنوسایل نقشه -

 هندسی.

 ی سوم.ی رسم سه تصویر یک جسم در فرجهی اول و سوم، طریقهمختلف معرفی فرجههای روش -

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

 تبدیل فرجه. -

 های ساده.رسم تصویر از روی مدل -

 نویسی و کاربرد حروف و اعداد.اندازه -

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

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

 برش شکسته.برش ساده، نیمنیم -

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

 متریک(.متریک، تریقائم )ایزومتریک، دیبندی تصاویر مجسم، تصویر مجسم تعریف تصویر مجسم و کاربرد آن، طبقه -

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

 ها.ی رسم انواع آناتصاالت پیچ و مهره، پرچ، جوش و طریقه -

 اختصار.های جدا شده بهی رسم نقشهطریقه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1191، سیمای دانش، چاپ دوم ")رسم فنی عمومی( 1کشی صنعتی نقشه"علی مختاری،  .1

 .1187، دانشگاه صنعتی شریف، ")گرافیک مهندسی( 1کشی صنعتی نقشه"محمد مهدی روحانی،  .2
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 ریاضیات مهندسی
Engineering Mathematics               

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 336 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 معادالت دیفرانسیل نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

  وجود بر اساس ریاضیات پایهمهای آموزش ریاضیات پایه توابع، معادالت و تحلیل

 رئوس مطالب:

ه، دامنه، نوسانات واداشتسری فوریه و انتگرال آن و تبدیل فوریه: تعریف سری فوریه، فرمول اولر، بسط در نیم -

 انتگرال فوریه.

ی عادلهممتغیره، روش تفکیک متغیرها، جواب داالمبر برای ی موج یکمعادالت با مشتقات جزئی: نخ مرتعش، معادله -

ی الپالس در مختصات دکارتی و کروی و قطبی، ی موج دومتغیره، معادلهی انتشار گرما، موج، معادلهموج، معادله

معادالت بیضوی، پارابولیک و هیپربولیک، موارد استعمال تبدیل الپالس در حل معادالت مشتق جزئی، حل معادالت 

 مشتق جزئی با استفاده ار انتگرال فوریه.

ی، های مختلف: حد و پیوستگی، مشتق توابع مختلف، توابع نمائی، مثلثاتتوابع تحلیلی و نگاشت کانفرمال و انتگرال -

مختلط،  یهذلولی و لگاریتمی، مثلثاتی معکوس و نمائی با نماهای مختلف، نگاشت کانفرمال، انتگرال خط در صفحه

ایلور و های تهای نامعین، فرمول کوشی، بسطی انتگرالوسیلهی انتگرال خط بهی انتگرال کوشی، محاسبهقضیه

 های حقیقی.ها، محاسبه برخی از انتگرالی ماندهها، قضیهروش ماندهگیری بهلورن، انتگرالمک

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1189، آزاده، چاپ ششم، "ریاضیات مهندسی"یبی، سید احسان بنی فاطمی، حجت ا... اد .1

2. K. A Stroud. , D. Booth, “Engineering Mathematics”, Industrial Press; 7th Edition, 

2013. 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=K.%20A.%20Stroud&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Dexter%20J.%20Booth&search-alias=books&sort=relevancerank
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 شیمی آلی
      Organic Chemistry         

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 332 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 (1و ریاضی عمومی )شیمی عمومی  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

  سنجیوسیله طیفشیمی آلی در سطح کارشناسی شامل ترکیبات خطی و حلقوی و شناخت مواد آلی به آشنایی با

 رئوس مطالب:
عرفی اسید های قطبی، تعریف اسید و باز و مای به پیوندها و مولکولی شیمی آلی، اوربیتال اتمی کربن، اوربیتال مولکولی، تقارن اوربیتالی، اشارهتاریخچه -

 لوئیس.و بازهای 

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

های ها، واکنشها، خواص فیزیکی و شیمیائی آلکانها، بررسی حالت فضائی، ایزومرهای آلکانگذاری آلکانهای خطی و حلقوی، نامآلکان ها: آلکان -

 ها شامل هالوژناسیون و ...آلکان

 یها بر پایهی آلکنهای تهیهومرهای ساختاری و هندسی دارای پیوند دوگانه، خواص پیوند دوگانه )خاصیت بازی لوئیس(، روشها: پیوند و ایزآلکن -

ی و ها، واکنش افزایشی رادیکالخواه، اثر اسیدها، پرمنگنات و... بر آلکنهای افزایشی هستههای حذفی، دیمریزاسیون و الیگومریزاسیون در واکنشواکنش

 ها.انها و سیکلو دیانها، دیها، ترکیبات دارای پیوندهای دوگانه مزدوج، واکنش آلکنهای مربوطه، هیدروژناسیون، رزونانس در آلکنمکانیسم

ای تولید هگذاری، روشمها، خواص فیزیکی و ایزومری، ناها و آلکانی آلکنی آن با اسیدیتهها و مقایسهی آلکینگانه، اسیدیتهها: ساختار پیوند سهآلکین -

 ها.ای، واکنش های ممکن برای آلکینهای افزایشی آن، خاصیت افزایش حلقهگانه و واکنشها، خواص شیمیائی پیوند سهآلکین

یزیکی و گذاری مشتقات بنزن و خواص فای، روش نام، رزونانس، ساختمان و نام چند ترکیب یک و چند حلقهHuckleترکیبات معطر: مقدمه، قانون  -

ا، ههای استخالفی و اضافی، اکسیداسیون حلقهها شامل اسیالسیون، آلکیالسیون، واکنشهای مختلف ترکیبات معطر و مکانیزم آنها، واکنششیمیائی آن

 آزولن و انولن.

 ایزومرهای نوری: تعریف و اصطالحات مربوطه، مزو، انانتیومر ، راسمیکو. -

ی وینیل و آلکیل هالیدها، ها، هالوژناسیون مستقیم، تهیهاز الکل گذاری، روش تهیهخواه، نامهای هستهالیدها و واکنشترکیبات هالوژن دارآلی: آلکیل ه -

ها، اثرات و مکانیزم آن SN2و   SN1های هسته خواه ای از خواص فیزیکی و شیمیائی آلکیل هالیدها، تشریح واکنشهالوژناسیون رادیکالی، خالصه

 خواه.های هستهساختمان در سرعت واکنشحالل و 

 ها، پایداری ترکیبات آلی فلزی.ی آنگذاری، خواص و مثالی از روش تهیهترکیبات آلی فلزی: تعریف، نام -

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

 ها.ید سولفونیکهای اسگذاری، خواص فیزیکی و شیمیائی، واکنشاسید سولفونیک: ساختمان، نام -

 ها.ی آنگذاری و خواص فیزیکی و شیمیائی و مثالی از روش تهیه، نامها و هیدرازینها، نیتریلآمیدها، آمین ترکیبات ازت دار آلی: -

رای مربوطه ب هایی تفسیر طیفای و نحوهسنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیس هستهسنجی، طیفهای طیفسنجی: تعریف، معرفی انواع روشطیف -

 ترکیبات آلی.

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

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

2. A. Streitwieser, C. H. Heathcock,”Introduction to Organic Chemistry”, McMilan, 1989. 

3. L. G. Wade, “Organic Chemistry”, 6th  Ed, Prentice-Hall, 2011. 
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 مکانیک سیاالت
Fluid Mechanics 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 331 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 و معادالت دیفرانسیل (1) فیزیک عمومی نیازدرس یا دروس پیش

 تکمیلی:آموزش 

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 گیری خواص سیاالتهای اندازهشکلآموزش اصول و مبانی رفتار سیاالت و اصول کار و 

 رئوس مطالب:
 سیاالت، آنالیز ابعادی.ها )نیوتنی و غیرنیوتنی(، خواص مکانیکی سیاالت، خواص ترمودینامیکی مقدمه، سیال -

 ور.ی استاتیک سیال، نیروی هیدرواستاتیک روی سطوح، پایداری اجسام غوطهاستاتیک سیاالت، استاتیک سیال، معادله -

رنولی، ب یی انرژی و معادلهی مرزی، رابطه، قانون نیوتن ویسکوزیته و انتقال گشتاور و عملکرد سیال  غیرنیوتنی، الیه(Flow patternالگوی سیال ) -

 و اولر در سیستم محوردار. Navier-stokesی حرکت معادله

( shear stressها، افت فشار تابعی از تنش سطحی )( عدد رینولدزو الگوی سیال در لولهpipe flowها )ها و کانالناپذیر نیوتنی در لولهسیال تراکم -

ای منحنی ههای افت فشار در اتصاالت و لولهافت فشار تابعی از عدد رینولدز در لوله ها، تغییرات تنش سطحی در یک لوله، ضریب اصطکاک ودیوار لوله

های غیرمدور، توزیع سرعت برای جریان آرام، توزیع سرعت برای جریان درهم در لوله، مختصات جریان تابعی از گرادیان شکل، قطر معادل برای لوله

 ت مربوط به قدرت پمپ.های باز، محاسباسرعت در لوله، جریان در کانال

سیال غیرنیوتنی  ها برایها، دبی سطحی، نرخ برش در دیوار لولهها، جریان سیال غیرنیوتنی مستقل از زمان در لولهناپذیر در لولهجریان سیال غیرنیوتنی تراکم -

 ار برای جریان درهم سیال غیرنیوتنی مستقل از زمان.ها برای جریان آرام سیال غیرنیوتنی مستقل از زمان، افت فشمستقل از زمان، افت فشار در لوله

ت، طور سری و موازی، پمپ با تغییر مکان مثبهای سانتریفوژ بهها، پمپ سانتریفوژ، روابط پمپ سانتریفوژ، پمپپمپ کردن سیاالت )مایعات(، پمپ -

 شود.کار گرفته میها، فاکتورهایی که در انتخاب پمپ بهراندمان پمپ

کن سیستم مخلوط Scale upهای بدون بعد در مخلوط کردن، منحنی قدرت کن و مخلوط نمودن، آژیتاتور، گروهها، مخلوطمایعات در تانک مخلوط کردن -

 زن.همهای بهسیستم در تانک Purgingمایعات، 

ی افقی، جریان ال در لولهت، جریان ایزونرمال، گاز ایدهها، روابط انرژی، معادالت حالت، سرعت صوت در سیاالها و لولهپذیر در کانالجریان سیال تراکم -

 ی نیروی الزم و مراحل مورد نیاز.ال در لوله افقی، جریان آدیاباتیک، تراکم گاز و کمپرسور، محاسبهغیر ایزونرمال گاز ایده

 طور مختصرجریان دوفازی به -

 گیری جریان و فشاراندازه -

 Packingحرکت نسبی سیال و ذره، حرکت نسبی سیال و ذرات تغلیظ شده، جریان در بسترهای پرشده ) حرکت سیال با وجود ذرات جامد در آن، -

beds.فیلتراسیون ،) 

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

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. V. L. Streeter, E. Benjamin, “Fluid Mechanics”, 9th Edition, McGraw-Hill, 1997.  

2. B. R. Munson, D. F. Young, T. H. Okiishi, W. W. Huebsch, “Fundamentals of Fluid Mechanics”, 6th 

Edition, Wiley, 2009. 
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 شیمی فیزیک
Physical Chemistry 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 313 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 (1رمودینامیک عمومی یا فیزیک عمومی )ت نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 شیمیایی و قوانین شیمی فیزیکهای آشنایی با اصول ترمودینامیک واکنش

 

 رئوس مطالب:

 مفاهیم اساسی شیمی -

 های سینتیکی گازهاآل، ساختار گازها، نظریهخواص تجربی گازها، گازهای ایده -

 توزیع ماکسول و قانون توزیع ماکسول بولتزمن -

 برخی خواص مایعات وجامدات -

 های شیمیایی، انتالپیقانون اول و واکنشانرژی و قانون اول ترمودینامیک، مفاهیم مربوط به انرژی و  -

 پذیری، سیکل کارنو، آنتروپی معرفی قانون دوم ترمو دینامیک، انتروپی، برگشت -

 .های سطحیها، پدیدههای شیمیایی، تعادل فازها، محلولقانون سوم ترمودینامیک، تعادل -
 

 

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. Gibert W Castellan, “Physical Chemistry”, Addison Wesley, Co. London. 

2. F. Daniels, R. A. Alberty, “Physical Chemistry”, Wiley, 1955. 
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 مبانی مهندسی برق
Electrical Engineering Fundamentals 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 311 کد درس

 نظری - اصلی نوع درس

 (2فیزیک عمومی ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:
 م و متناوب در ابزارهای الکتریکیهای دائآشنایی نمودن دانشجویان با اصول نظری جریان

 

 رئوس مطالب:
یادآوری قوانین فیزیک الکتریسیته، انرژی و توان، مدارهای جریان مستقیم و اجزاء آن شامل مقاومت، خازن، خودالقاء  -

 یزیکی آنهافو خودالقاء متقابل، بیان ریاضی و 

  رهای جریان متناوب سینوسی یک فازترکیب موازی و سری مقاومتها، خازنها و سلفها، مدا -

 ن مجازی، توان ظاهری، ضریب توانواتوان حقیقی، ت -

جریان متناوب سه فاز، اتصالهای ستاره و مثلث، اعداد مختلف و نمودار جریان ولتاژ و امپدانس در مدارهای یک  -

توان، ولتاژ و توان در  گیریفاز و سه فاز، توان در جریان متناوب سه فاز، دستگاههای اندازه گیری، طریق اندازه

  متناوب یک فازم و جریان دائ

ا و دهطریق اندازه گیری درجه حرارت، خصوصیات هادیها به اختصار، شناسایی اجزاء مدار الکترونیکی مانند دیو -

 ترانزیستورها و تریستورها

 های نیمه موج و تمام موجکننده های گازدار، یکسو المپ های الکترونیکی، المپ -

 کننده ترانزیستوری، فیلترهاقویت تعمیم ولتاژ توسط تریستورها و تبرید، ت -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1186، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "مبانی ماشینهای الکتریکی"مهرداد عبادی،  .1

، چاپ چهادرهم نص، "های الکتریکیمبانی ماشین"دیانی، استفن ج. چاپمن، ترجمه علیرضا صدوقی، محمود  .2

1191. 
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 آز مبانی مهندسی برق
Laboratory of Electrical Engineering Fundamentals 

 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 312 کد درس

 عملی -اصلی  نوع درس

 زمانیا هممبانی مهندسی برق  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های الکتریکیاز قطعات و دستگاه آشنایی با  کارکرد  و کاربرد برخی

 

 رئوس مطالب:

 .ایمنی آزمایشگاهی -

 .آشنایی با قطعات الکترونیکی -

 .آشنایی با اسیلوسکوپ -

  .آشنایی با دیود -

 .عنوان کلید الکتریکی ترانزیستور به -

 .کنندهترانزیستور به عنوان تقویت -

 TTL.  آشنایی با مدارهای مجتمع -

 .(Seven Segment)  نمایشگر هفت پارچه -

 .(Adder)  کنندهآشنایی با مدارهای جمع -

 .(Flip-Flop) فالپ آشنایی با فلیپ -

 .(Counter)  هاآشنایی با شمارنده -

 .AVR  (AVR Microcontroller) میکروکنترلرهای -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 گردد.توسط استاد درس مشخص می
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 پلیمر و الیافعلوم 
Polymer and Fiber Science 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 313 کد درس

 نظری -اصلی     نوع درس

 زمانشیمی آلی یا هم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 انواع الیاف مورد مصرف در صنعت نساجیو خواص عمومی  آشنایی بامنشا

 

 رئوس مطالب:

اص عمومی خو –بندی الیاف با توجه به منشاء تولید، طول، ظرافت و کاربرد طبقه  -تعاریف اولیه در مورد علم الیاف -

 ظرافت، درخشندگی، شکل سطح مقطع، شکل سطح طولی، ریزساختار(. الیاف، خواص و مورفولوژی الیاف )طول،

کولی در تصاالت مولگذاری پلیمرها، تقسیم بندی پلیمرها، نیروها و ای الیاف، نامدهندههای پلیمرهای تشکیلویژگی -

ی اپلیمرهای لیفی، حالت فیزیکی پلیمرهای لیفی، آرایش ملکولی، معرفی ساختار آمورف و بلوری، دمای تبدیل شیشه

ورد های پلیمرهای می پلیمری شدن، شاخصدهنده )ساختمان شیمیایی، درجهو نقطه ذوب، مشخصات پلیمر تشکیل

 ...(های فعال وگروه استفاده، نوع پیوندها،

معرفی الیاف شامل: الیاف طبیعی سلولزی )پنبه، کنف، چتایی، کتان(، الیاف طبیعی حیوانی )پشم، ابریشم، موهر،  -

ا، فورتیزان(، هکشمیر، آلپاکا و غیره(، الیاف معدنی )آسبست(، الیاف بشرساخته شامل: الیاف بازیافته )ویسکوز، استات

تومری(، سایر پروپیلن، االسالفینها وپلیآمیدها، پلیاسترها، پلیشده، پلیالیاف مصنوعی )اکریلیک، اکریلیک اصالح 

 الیاف مانند آرامید )کوالر و نومکس(، کربن، تنسل. 

ا، همعرفی الیاف شامل: چگونگی و روش تولید،  آمارهای تولیدی و مصرفی الیاف مختلف و اهمیت اقتصادی آن -

 گردند.یفیت الیاف طبیعی میهایی که موجب کاهش کآفات و امراض و روش

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. E. P. Gohl, L. D. Vilensky, “Textile Science”, Longman Cheshire, 1983. 

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

3. X. Zhang, “Fundamentals of Fiber Science”, DEStech Publications, 2014. 

،  مرکز نشر دانشگاهی، چاپ ششم "خصوصیات الیاف نساجی"محسن حاج شریفی و جواد ساسان نژاد،  .4

1186 . 
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 آزمایشگاه شناسایی الیاف
 Fibers Identification Laboratory 

 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 314 کد درس

 عملی -اصلی  نوع درس

 زمانعلم الیاف و یا هم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 گیری برخی خواص الیافی و اندازههای مختلف شناسایروشآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

 :یشناسایی الیاف از قبیل مشاهدههای مختلف روش

 میکروسکوپی -
 سوزاندنتست  -

 حاللیت -

 ذوب  گیری نقطهاندازه -

 جرم مخصوص گیری اندازه -

 های شاخص گذاری با رنگآمیزی و لکهرنگ -

 گیری کمی مواد غیرلیفی که همراه با الیاف است اندازه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1186، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "آزمایشگاه علوم الیاف )شناسایی و علوم الیاف آزمایشگاه("طاهره معینی،  .1
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 فیزیک الیاف
   Fibers Physics    

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 315 کد درس

 نظری -اصلی نوع درس

 (1) م الیاف و مقاومت مصالحومعادالت دیفرانسیل، عل نیازپیشدرس یا دروس 

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

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

 

 رئوس مطالب:

 ی ساختمان الیافهای مطالعهمختلف، روشمعرفی ساختمان الیاف  -

 گیریهای اندازهقطر الیاف و روش ، گیریهای اندازهطول الیاف و روش -

 گیریهای اندازهوزن مخصوص و روش -

های مختلف جذب رطوبت، گرمای ایجاد شده در اثر جذب گیری، تئوریهای اندازهجذب رطوبت، تعاریف و روش -

 گیریگیری، تورم الیاف، تعاریف و اندازههای اندازهرطوبت و روش

ری گیهای مختلف اندازهخواص مکانیکی در امتداد طول و تعاریف و تأثیر عوامل مختلف بر روی این خواص، روش -

پذیری خواص مکانیکی در امتداد طول، اثرات نایکنواختی نمونه در خواص مکانیکی در امتداد طول، بازگشت

 گیریهای اندازهولیه و روشاالستیک الیاف به حالت ا

ای ههای دینامیکی و روشهای سریع، آزمایشاثرات زمانی )خزش و افت تنش، رفتار ویسکواالستیکی(، آزمایش -

 گیریاندازه

 ای به نظریات متداول در رابطه با هر یک از خواص.خواص الکتریکی، اصطکاکی، خواص حرارتی الیاف، اشاره -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 

1. J. W. S. Hearle, W. E. Morton, “Physical Properties of Textile Fibers”, 3rd Ed., Textile 

Institute Publication, 1993. 

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

ر، چاپ دوم امیرکبی صنعتی دانشگاه ، انتشارات"الیاف فیزیکی خواص مسائل و نظریات خالصه"افشاری،  مهدی کیش وحقیقت . محمد1

1184. 
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 آزمایشگاه فیزیک الیاف
   Fiber Physic Laboratory       

 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 316 کد درس

 عملی - اصلی نوع درس

 زمانفیزیک الیاف یا هم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های استانداردشنا نمودن با روشهای مختلف آزمون الیاف و آآموزش روش

 

 رئوس مطالب:

 ،مقررات آزمایشگاه)محاسبات آماری برای بیان نتایج(،  هامایشزآ ی گزارشارائه یبا آزمایشگاه و نحوه آشنایی -

 ها.معرفی استانداردهای ایران برای انجام آزمایش

 .نیمچه نخ و فتیله ،گیری ظرافت نخاندازه -

 .یری تاب نخ دوالگهانداز -

 .مترمربع پارچهبر وزن  تعیین -

 .تکگیری طول الیاف مصنوعی به روش تکگیری استاندارد از الیاف و اندازهنمونه -

 های مختلف.به روشپنبه گیری طول الیاف اندازه -

 های مختلف.گیری طول الیاف پشم به روشاندازه -

 .گیری ظرافت الیاف مصنوعیاندازه -

 های مختلف.گیری ظرافت الیاف پشم به روشهانداز -

 های مختلف.گیری ظرافت الیاف پنبه به روشاندازه -

 های مختلف.رسیدگی الیاف پنبه به روش یجهدر تعیین -

 های مختلف.گیری رطوبت الیاف به روشاندازه -

 های مختلف.نخ به روشالیاف و استحکام  تعیین -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. J. E. Booth, B.S.C. (Tech), “Principles of Textile Testing”, The Textile Instiute 1961. 

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

3. ASTM  Standards. 
 های اندازه گیری.استانداردهای ایران برای روش .4
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 فرآیند تولید الیاف
Fibers Production Process 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 312 کد درس

 نظری -اصلی نوع درس

 علوم الیاف نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 الیاف از پلیمرهای متفاوت معمول های مختلف تولیداصول و فناوریآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

طبقه بندی و ) الیاف بشر ساخت: تولید گوناگون هایفرایند در استفاده مورد پلیمرهای مهم هایویژگی بر مروری -

ی تولید الیاف بشر ساخته، بحث و بررسی نظری و تجربی فرآیندهای متداول تولید الیاف مانند ذوب ریسی، تاریخچه

بحث و بررسی نظری و تجربی فرآیندهای تکمیلی تولید الیاف های مختلط دیگر، ترریسی و خشک ریسی و روش

 مانند کشش، تثبیت حرارتی و غیره....

 ها.آن به مربوط فنی نکات و الیاف مختلف تولید فناوری اجزاء آشنایی با -

 بشرساخت. الیاف تولید هایروش انواع معایب و مزایا یمقایسه  -

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

 منقطع(. و )یکسره بشرساخت الیاف کیفیت های تولید و کنترلروش انواع با آشنایی -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

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. 
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 ریسندگی هایفرآیند

esSpinning Process 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 314 کد درس

 نظری - اصلی نوع درس

 علوم الیاف نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

  آشنایی با اصول و مبانی فرآیندهای ریسندگی الیاف کوتاه و بلند

 

 رئوس مطالب:

اشنائی با  –انواع نخ ها  –تعریف نخ -ویژگیهای  مهم الیاف قابل مصرف در فرایند  های  مختلف ریسندگی -

 سیستم های نمره گذاری الیاف و نخ.

بررسی نمودار عملیات   -دسته بندی سیستم های  ریسندگی   –اصول کلی ریسندگی الیاف کوتاه و بلند  -

 ریسندگی در سیستم های مختلف ریسندگی .

 انواع کشش و محاسبات انها. –آشنایی با مفهوم کشش  -

تولید نخ از الیاف کوتاه و بلند  و بررسی اجمالی   فرایند های  انها   آشنایی با اهداف و مراحل مختلف فرایند -

 نیم تاب و تمام تاب . ، شانه زنی،کشش)چند ال کنی( حالجی، کاردینگ،شامل  

 آشنایی با محاسبات فرایند های مختلف خطوط ریسندگی. -

 و محاسبات انآشنایی با مفهوم حد ریسندگی  -

 ، نقش و اهمیت آنآشنایی با فرایند اختالط الیاف -

 محاسبات ظرافت متوسط مخلوط الیاف -

 نخهای چندال و کابلی، محاسبه نمره و مقدار تاب نخهای چندال -

 ای، جت هوا و اصطکاکی(های ریسندگی غیرمتداول )رینگ اصالح شده، چرخانهآشنایی با اصول روش -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

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, 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. 
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 ریسندگی هایفرآیند کارگاه
Spinning Processes Workshop 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 311 کد درس

 عملی - اصلی    نوع درس

 زمانریسندگی یا هم هایفرایند نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ریسندگی و انجام عمل تولید آنها های مختلف در ماشین آالتآشنایی دانشجویان به صورت عملی با مکانیزم

 

 رئوس مطالب:

اب و تمام تعملی با مراحل مختلف تولید نخ از الیاف استیپل کوتاه شامل: حالجی، کاردینگ، چندالکنی، نیم آشنایی -

 شوند. تاب آشنا می

م تاب تاب و تماعملی با مراحل مختلف تولید نخ از الیاف استیپل بلند )تاپس( شامل: مراحل گیل، نیم آشنایی -

 فاستونی 

 چگونگی تولید نخ در ماشین ریسندگی چرخانهبا  ییآشنا -

 .ندنمایهای تنظیم برای محصولی مشخص را بررسی و آزمایش میداری ماشین آالت، نکات ایمنی و محلاصول نگه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 

1. W. W. Klein, “The Technology of Short-Staple Spinning”, Textile Institute, 1987. 

 .1181، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "اصول وتکنولوژی ماشین ریسندگی رینگ"مجید صفرجوهری،  .2

3. Y. Lipenkov, “Wool Spinning”, Mir Publishers, 1983. 
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 )جوشکاری و ورقکاری( 1عمومیکارگاه 
                                               General workshop (I)   

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 323 کد درس

 عملی - اصلی نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 

 رئوس مطالب:

 شود.توسط گروه مربوط تعیین می

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 
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 پودی-تاری  یند بافندگیآفر
           Weaving process            

 44 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 321 کد درس

 نظری - اصلی   نوع درس

 و فرآیندهای ریسندگی زمان( یا هم2ریاضی عمومی ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 تاری پودیمات بافندگی و بافندگی آالت مقدآشنایی دانشجویان با فرآیند و ماشین

 

 رئوس مطالب:

 تعریف بافندگی و نخهای تار و پود. –تولید پارچه به روش تاری پودی  -روشهای تولید پارچه -

 مراحل آماده سازی نخهای تار و پود ، نمودار مراحل مقدمات بافندگی، خصوصیات نخهای تار و پود  -

 انواع بسته های نخ و خصوصیات آنها.  -

 چی بخشی.چله پی –چله پیچی مستقیم  -محاسبات بوبین پیچی –انواع روشهای بوبین پیچی  –بوبین پیچی  -

 قسمتهای اصلی یک ماشین آهار زنی. -پارامترهای انتخاب مواد آهاری –خواص مواد آهاری  –آهار زنی  -

 ندگی. معرفی اجزای یک ماشین بافملیات اصلی در بافندگی، سیکل بافندگی، سرعت بافندگی و توان پودگذاری، ع -

 انواع دهنه. -انواع روشهای تشکیل دهنه -

 های پایه)تافته، سرژه، ساتین(پودی؛ نقشه نخ کشی شانه؛ نقشه حرکت وردها؛ بافت-های تاریساختار پارچه -

 افندگی.ب کاربرد انواع ماشینهای بافندگی با توجه به روشهای تقسیم بندی ماشین های -انواع روشهای پودگذاری -

 ماشین بافندگی چند فازی. -پود گذاری جت آب -پودگذاری جت هوا -پودگذاری راپیری -پودگذاری پروژکتایل -

 دفتین زنی؛ انواع روش های دفتین زنی -

 پیچیدن پارچه -بازکننده نخ تار -

 محاسبات تولید بافندگی. -
 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "مکانیزم و تکنولوژی ماشین های بافندگی  "هوشمند بهزادان، شاپور وزیر دفتری،  .1

1176. 

2. P. R. Lord, M. H. Mohamed," Weaving: Conversion of Yarn to Fabric", Merrow Publishing, 

1982. 

3. S. Adanur, " Handbook of Weaving", Technominc Publishing, 2002. 
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 پودی-تاری یند بافندگیآکارگاه فر
Weaving Process Workshop 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 322 کد درس

 عملی - اصلی    نوع درس

 زمانیند بافندگی یا همآفر نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 

 رئوس مطالب:

 کارعملی با ماشین بوبین پیچی.  -آشنایی با ماشین بوبین پیچی -

 آشنایی با ماشین چله پیچی و کار عملی با آن. -آشنایی با ماشین ماسوره پیچی -

ـــین بافندگی و کار آنها  - ـــینهای بافندگی مختلف –معرفی اجزاء یک ماش ـــی انواع  -عملیات راه اندازی ماش بررس

 بررسی مکانیزم بازکردن نخ تار و پیچیدن پارچه.  -بررسی انواع مکانیزمهای پودگذاری -مکانیزمهای تشکیل دهنه

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1176، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "زم و تکنولوژی ماشین های بافندگیمکانی"هوشمند بهزادان، شاپور وزیر دفتری،  .1

2. P. R. Lord, M. H. Mohamed," Weaving: Conversion of Yarn to Fabric", Merrow Publishing, 

1982. 

3. S. Adanur, " Handbook of Weaving", Technominc Publishing, 2002. 
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 بافندگی حلقوی هاییندآفر
Knitting Processes 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 323 کد درس

 نظری - اصلی    نوع درس

 ریسندگی هایفرآیند نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 کلی درس:اهداف 

بات نوع ماشین آالت و محاس و چگونگی کارکرد با این های حلقویافت پارچههای مختلف تولید و ساختمان بروشآشنایی با 

 تولید
 

 رئوس مطالب:

 بخش اول: بافندگی حلقوی پودی 

اری و حلقوی تتاریخچه تعاریف و اصطالحات بافندگی حلقوی، مقایسة برخی از ویژگی های بافندگی پودی و بافندگی  -

 مصارف هر یک، انواع سوزن و قسمتهای مختلف هر سوزن و موارد کاربرد هریک، ا

صول تشکیل انواع حلقه )بافت، نیم بافت، نبافت( عالئم انواع حلقه و تقسیم بندی ماشین ها و بافت های حلقوی پودی  -

 و کاربرد آن،  Gatingتعریف زمان بندی سوزنها و کاربرد آن، تعریف 

نیزم تشکیل انواع حلقه ماشین تخت باف، مکانیزم تشکیل حلقه ماشین های گردباف یک سیلندر غیرژاکارد و آشنایی با مکا -

بافت های پایه یک رو سیلندر و تجزیه آنها، مکانیزم تشکیل حلقه ماشین های گردباف دو سیلندر غیرژاکارد و آشنایی با بافت 

نترل طول حلقه و واحدهای تغذیة نخ، محاسبات تولید بافندگی حلقوی پودی، تعریف های پایه دو رو سیلندر و تجزیه آنها. ک

 مکانیزم ژاکارد و انواع بافت های حلقوی پودی ژاکارد.

 بخش دوم: بافندگی حلقوی تاری

رکت حاصطالحات بافندگی حلقوی تاری، طبقه بندی ماشین آالت حلقوی تاری، مراحل بافندگی ماشین های تریکو و راشل،  -

های لپینگ استاندارد، پارچه های یک شانه، مکانیزم های مکانیکی )دیسک طرح و استوانه ای طرح(، پارچه های دو شانه )با 

نخ کشی کامل و نخ کشی بخشی( مکانیزم های تغذیة نخ، مکانیزم مکانیکی برداشت پارچه، ماشین های راشل توربافی، پارچه 

 شل دو میله سوزن و اصول بافندگی آنها، محاسبات بافندگی حلقوی تاری.این، معرفی ماشین های را-های لید

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1179 نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر،، مرکز "بافندگی حلقوی پودی گردباف/ساختمان ماشین و روش تولید"مسعود لطیفی، ایرمامل اشج، مترجم  .1

 .1179، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "بافندگی حلقوی پودی گردباف/بافت، مواد اولیه و عیوب بافت"ایرمامل اشج، مترجم مسعود لطیفی،  .2

 .1171امیرکبیر،  ، انتشارات")جلد اول، دوم و سوم( مکانیزم بافندگی حلقوی تاری"پالینگ، مترجم: ع. ا. اصغریان جدی،  .1

 .1181، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "مکانیزم بافندگی حلقوی پودی"طوسی، دیوید اسپنسر، ترجمه زهرا خرم .4



   

68 

 

 کارگاه فرآیندهای بافندگی حلقوی                                     

    Knitting Processes Workshop        
 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 324 کد درس

 عملی - اصلی نوع درس

 زمانفرآیندهای بافندگی حلقوی یا هم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

ای ساده هباف و گردباف و تولید پارچهآالت حلقوی پودی )یک سیلندر و دو سیلندر( تختبررسی عملی انتقال حرکت بر روی ماشین

 شانه و دوشانه بر روی آنهاای یکههای تریکو و راشل و تولید پارچهو همچنین بررسی عملی ماشین

 

 رئوس مطالب:

 بخش اول: بافندگی حلقوی پودی 

 های تخت باف دستی و تنظیمات آن همراه با تولید پارچه.بررسی قسمتهای مختلف ماشین 

  تخت بافی برقی و تولید بافتهای پایه. قسمتهای مختلف ماشینبررسی 

 .بررسی قسمتهای مختلف ماشین گردباف یکرو سیلندر غیر ژاکارد و تولید پارچه 

 .بررسی قسمتهای مختلف ماشین گردباف دو سیلندر غیر ژاکارد و تولید پارچه 

 .بررسی قسمتهای مختلف ماشین گردباف اینترالک و تولید پارچه 

 

 بخش دوم: بافندگی حلقوی تاری

 های کتن و راشل و تنظیمات آنها.بررسی قسمتهای مختلف ماشین 

 های یک شانه.بررسی چیدن زنجیر طرح و تولید پارچه 

 گیری طول جاری و بررسی تاثیر آن بر تراکم پارچه.روش اندازه 

 های دوشانه استاندارد.بافت پارچه 

 لی-بافت پارچه با نخ این. 

 

 ارزیابی:روش 

 عملکردی            آزمون نوشتاری                آزمون نهایی                  میان ترم           ارزشیابی مستمر

 فهرست منابع:

 .1181، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "کارگاه بافندگی حلقوی پودی"زهرا خرم طوسی،  .1

صغریان جدی، پال .2 صغر ا سوم(مکانیزم ب"ینگ، مترجم علی ا شگاه ، "افندگی تاری )جلد اول، دوم،  شر دان مرکز ن

 صنعتی امیرکبیر. 

 .1181،مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، "مکانیزم بافندگی پودی" ،دیوید اسینسر، مترجم زهرا خرم طوسی .1
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 ماشین ابزار() 2عمومی کارگاه                                       
       General Workshop (II) 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 325 کد درس

 عملی -اصلی  نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 

 رئوس مطالب:

 شود.میتوسط گروه مربوط تعیین 

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 
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 اصول رنگرزی
Dyeing Principles 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 326 کد درس

 نظری - اصلی نوع درس

 زمان شیمی فیزیک یا هم و م الیافوشیمی آلی و عل نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های جذب مواد رنگزا توسط الیافپدیدهآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

 .، رنگدانه، رنگرزی، رنگزاپیگمنتتعاریف: رنگ،  -

 مواد رنگزا.بندی کاربردی دسته -

 .تأثیر آن بر جذب رنگزاهاساختار مولکولی الیاف و  -

 ماهیت اتصاالت بین رنگزاها و الیاف.  -

ـــی ترمودینامیکی رنگرزی: نقش  - ـــیمیائی، افینیتی حرارتبررس ـــیل ش ، تعادل رنگرزی، انرژی فعالیت نفوذ، پتانس

 .حرارت رنگرزی استاندارد،

 های رنگرزی. . مکانیزمر، فرندلیچویهای جذب: نرنست، النگ مایزوترمهای رنگرزی: دونان و .... تئوری -

 .رنگرزی یینتیک رنگرزی: مراحل رنگرزی، قانون فیک، قانون هیل، زمان نیمهس -

 نفوذ وتجمعات رنگزاها. -

 .ریآبی و خاکست هایمقیاسهای ثبات رنگ، آزمونبندی هدست. هاهای رنگی و فاکتورهای مؤثر براین ثباتثبات  -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. A. Johnson, “The Theory of Coloration of Textiles”, 2nd Ed., SDC, BradFord, 1989. 

2. A. D. Broadbent, “Basic Principles of Textile Coloration”, SDC, BradFord, 2001. 
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 آز رنگرزی
       Dyeing Laboratory         

 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 322 کد درس

 عملی -اصلی  نوع درس

 زمانیا هم اصول رنگرزی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 شدههای منسوج رنگو بررسی ویژگیهای مختلف مواد رنگزا رنگرزی و چاپ الیاف با دستهعملی با فرایند آشنایی 

 رئوس مطالب:

سازی مواد نساجی ) مواد سازی محلول مواد رنگزا، محاسبات رنگرزی، آمادهآشنایی با مواد رنگزا و روش آماده -

آزمایشگاه، آشنایی با روش ارزیابی ثبات شیمیایی  و کاالی مورد رنگرزی( برای رنگرزی، اصول ایمنی در 

های استاندارد و ها، آشنایی با نمونه عمقکاالی نساجی . معیار آبی و معیارهای خاکستری و نحوۀ کاربرد آن

 ها.یندکس و روش استفاده از آن، روش تهیة گزارش کار و مقایسة نمونهانحوۀ استفاده از آن، آشنایی با کالر

 با رنگزاهای اسیدی و بررسی اثر اسیدیته و غلظت نمک در رنگرزی.رنگرزی کاالی پشمی  -

 رنگرزی پنبه با رنگزاهای راکتیو و بررسی اثر نمک و قلیا. -

رنگرزی الیاف سلولزی با رنگزاهای مستقیم و انجام عملیات بعد از رنگرزی و ارزیابی ثبات تر کاالی رنگرزی  -

 شده قبل و بعد از عملیات تثبیت.

 با مواد رنگزای خمی. رنگرزی پنبه -

 رنکرزی الیاف مصنوعی مختلف با مواد رنگزای دیسپرس تحت شرایط یکسان و بررسی اثر دما. -

 .pHرنگرزی نایلون با مواد رنگزای دیسپرس و بررسی اثر  -

 با مواد رنگزای اسیدی و بررسی عوامل مؤثر در کیفیت رنگرزی. ینایلونکاالی  رنگرزی -

های متداول و بررسی اثر عوامل مختلف بر کیفیت ا مواد رنگزای دیسپرس به روشب یاسترپلیکاالی رنگرزی  -

 رنگی کاالی حاصل.

 با رنگزاهای کاتیونیک، بررسی اثر دما و غلظت ریتاردر در رنگرزی. یاکریلیککاالی رنگرزی  -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. D. G. Duff, R. S. Sinclair, “Giles’s Laboratory Course in Dyeing”, 4th Ed., SDC, 

BradFord, 1989. 
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 تکمیل هاییندآفر
    Finishing Processes     

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 324 کد درس

 نظری - اصلی    نوع درس

 و علوم الیاف شیمی آلی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 هاول و مبانی تکمیل انواع پارچهاصآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:
ئی، های مکانیکی و شیمیاشامل روشهای تکمیل تعریف فرایند و اهمیت تکمیل در تولید منسوجات، تکمیل مقدماتی و عالی، انواع روش -

های خشک نمودن کاالی کشی، پد کردن و پوشش دادن، ماشین آالت و روشهای انتقال مواد تکمیلی به کاال شامل رمقتجهیزات و روش

 نساجی.

 ه. گیری از آب بطور فشردهای کلی سختیها،  نقش آب و سختی آب در تکمیل، روشکانیزم فرایند شستشو، سطح فعالم -

سازی کاالی سلولزی شامل پرزسوزی نخ و پارچه، آهارگیری، پخت، مرسریزاسیون و سفیدگری )اکسیداسیونی با کلر های آمادهانواع روش -

 ا.ههای بافته شده تاری پودی و کشباف و تفاوت آنسازی پارچههای نوری و معرفی ماشین آالت مربوطه، آمادهو آب اکسیژنه(، سفیدکننده

شوئی، کربونیزاسیون، نمدی کردن، ضد نمدی کردن، سفیدگری اکسیداسیونی و ی پشمی و فاستونی شامل پشمسازی و تکمیل پارچهآماده -

 احیائی، تثبیت ابعادی به روش کربنیگ، خشک نمودن و استنتر کردن، اطو زدن، تراش، دکاتایزینگ، ضد بید کردن و ...

 وعی و مخلوط آنها با الیاف سلولزی.سازی کاالی تهیه شده از الیاف مصنآماده -

های پرزدار، معرفی پتوی مینک و سیلک )چاپی( و فرایند پولیش در تکمیل ی پارچهزنی، خارزنی و تهیههای مکانیکی تکمیل: سنبادهروش -

 پتو، تثبیت ابعادی حرارتی، امباسینگ، شرینگ.

 کنندگی، ضدآب، ضد لک، ضد آتش، معطر، سفید  و .های شیمیائی منسوجات شامل پرکنندگی، نرم شرح مختصر تکمیل -

 های نانو بیوشیمیاییشرح مختصر تکمیل -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع
1. W.S. Simpson, G.H. Crawshaw, “Wool: Science and Technology”, Woodhead Publishing, Cambridge, England, 

2000. 

2. J. A. Maclaren, B. Milligan, “Wool Science-The Chemical Reactivity of the Wool Fibre”, Science Press, 

Marrickille, NSW, 1987. 

3. W. D. Schindler, and P.J. Hauser, “Chemical finishing of textiles”, Woodhead Publishing Limited, Cambridge 

Enland, 2004. 

 .1164، جهاد دانشگاهس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "تکمیل کاالی نساجی"میرهادی سید اصفهانی، علی شمس ناتری،  .4
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 پنجمفصل 

 تخصصیسرفصل دروس 
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 دروس تخصصی گرایش مهندسی شیمی نساجی 
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 شیمی تجزیه                                                 
Analytical Chemistry 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 431 کد درس

 نظری - تخصصی  نوع درس

 شیمی آلی  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 مچنینه های مربوطه و تحلیل نتایج بدست آمده ومواد و چگونگی طراحی آزمایشآشنایی دانشجویان با آنالیز کیفی و کمی 

 های آنالیزکم بر کارکرد دستگاهکالسیک و مدرن آنالیز و اصول عملی حاهای آشنایی با روش

 رئوس مطالب:
 ها و عبارات مرسوم در آن.آشنایی با علم شیمی تجزیه، تعاریف اولیه و واژه -

 تحلیل نتایج در شیمی تجزیه.محاسبات آماری و  -

 ای در شیمی تجزیه.سازی نمونه و ابزار پایهنمونه برداری، آماده -

 ها.ی آنها و روش تهیهشیمی آب، محلول -

 ی ثابت تعادل.تعادالت و محاسبه -

 اسیدها و بازها و تعادالت مربوطه. -

 های وزن سنجی و حجم سنجی.روش -

 ینتیکی.سهای روش -

 های اکسیداسیون و احیا.الکتروشیمی و واکنش -

 سنجی.های هدایتروش -

 ها.ها، فعالیت و غلظت یونمحلول PHگیری پتانسیومتری و اندازه -

 های اسپکتروفتومتری.روش -

 ها در سنجش و تعیین غلظت رنگزاهامرئی و کاربرد آن -سنجی فرابنفشجذب -

 استخراج حاللی.  -

 (.HPLCکروماتوگرافی )کاغذ، ستون، گاز،  -

 ... در شیمی تجزیه. و A.A ،FTIR ،NMR ،ICPمطالب ویژه کاربرد  -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. S. R. Crouch, F. J. Holler, D. M. West, D. A. Skoog, “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. 

  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.tehrandabir.ir%2Fpost%2F39&ei=JdvNUYT2N8vCswag3YGYCQ&usg=AFQjCNE9nsYAca3KVp-yJjA0sS3Vy38ZLA&sig2=v7w7Y5TH7VkG9D2ZJ1K6cg&bvm=bv.48572450,d.Yms
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 مهندسی شیمیاصول                                               
Principles of Chemical Engineering  

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 432 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 ترمودینامیک عمومی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 مقدمات مهندسی شیمی و اصول انتقال حرارت و انتقال جرم آشنایی با با

 

 رئوس مطالب:

 ی ماده و انرژی، محاسبات مهندسی شیمی.مقدمات مهندسی شیمی، موازنه -

 ها، کندانسورها.ی تبخیرکنندههای مبدل حرارتی، کورههای انتقال حرارت، دستگاهمبانی انتقال حرارت: روش -

 مبانی مکانیک سیاالت. -

 های دوجزئی و چندجزئی، اصول تبخیر.انتقال جرم: اصول کلی نفوذ در سیستم -

 اصول عملیات واحد صنعتی: استخراج، تقطیر، فیلتراسیون، خرد کردن. -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. J. R. Welty, C. E. Wicks, R. E.Wilson, G. L. Rorrer, “Fundamentals of momentum, Heat, and Mass 

Transfer”, John Wiely & Sons, New York, 2001. 
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 شیمی پلیمر                                                    
Polymer Chemistry 

 44 تعداد ساعت 23 تعداد واحد 433 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 شیمی آلی  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 اصول اولیه شیمی  و مواد پلیمری آشنایی با

 

 رئوس مطالب:

-کولی مولهای پلیمر، اندازهساختمان وماهیت کالفی مولکولبندی پلیمرها، نظم فضایی در پلیمرها، مقدمه، تاریخچه، طبقه -

 های پلیمر.

 های وزن مولکولی، روشای، وزن مولکولی در پلیمرها و میانگینمحلول پلیمری، رفتار حرارتی پلیمرها و دمای انتقال شیشه -

 های تولید محصوالت پلیمری.روش، GPCی ویسکومتر وتعیین وزن مولکولی به وسیله

 های سنتز پلیمرها، سوسپانسیونی، امولسیونی.روش -

ای رادیکالی، آغازگرها شامل آغازگرهای حرارتی و نوری و... از قبیل پر پلیمریزاسیون زنجیره _بندی لیمریزاسیون و طبقه- -

 انتقال زنجیر –رودکس  _اکسید

پلی  -لریدکوینیلپلی -سیویمانند پی آنیونی و کاتیونی، سنتز پلیمری شدن مونومرهای ونیلی -های یونیپلیمریزاسیون -

 پروپیلن.پلی -اتیلنپلی -استایرن

 ناتا  _های کاتالیزوری زیگلرپلیمریزاسیون کوئوردینانسی، سیستم -

(،  6و نایلون  66ای، پلیمریزاسیون استرها )پلی اتیلن ترفتاالت(، پلیمریزاسیون آمیدها )نایلون های مرحلهپلیمریزاسیون -

 .r2و  r1 ی مقادیرهای محاسبهیون فرم آلدهیدها با اوره، مالمین و فنل، کوپلیمریزاسیون، روشپلیمریزاس

 روشهای قالب گیری مواد پلیمری شامل اکستروژن، تزریق و غیره  -

 

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. G. G. Odian, “Principles of polymerization”, Wiley, 1981.  

2. F. W. Billmeyer, “Text Book of Polymer Science”, Wiley, 1984. 

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. 

5. H. R. Allcock & F. W. Lampe, “Contemporary Polymer Chemistry”, Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs, NJ, 1981.  
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 شیمی الیاف طبیعی
Chemistry of Natural Fibers 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 434 کد درس

 نظری -اختیاری نوع درس

 علم الیاف نیازیا دروس پیشدرس 

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ساختار شیمیایی الیاف طبیعی مانند سلولز، پروتئین، ابریشم و ... آشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

 ها.های شیمیایی کربوهیدراتواکنشساکاریدها( ها )مونوساکاریدها و پلیکربوهیدرات -

 های شیمیایی و بیوشیمیایی سلولز.واکنش -

 های سلولز گیاهی، کیتوزان.ی سلولز از گیاهان، ناخالصیهای تهیهمشتقات سلولزی، روش -

 و های شیمیاییها، واکنشهای مهم آمینو اسیدها، پپتیدها و پروتئینها، واکنشآمینو اسیدها و خواص شیمیایی آن -

 ها.سنتز پپتید و پروتئین، ساختار فیزیکی و شیمیایی پتیدها و پروتئین

 های مهم در پشم.تأثیر مواد شیمیایی و واکنش -

 های مهم در الیاف ابریشم.ساختار ابریشم، تأثیر مواد شیمیایی و واکنش -

 الیاف پروتئینی بازیافته. -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. R. R. Mather, R. H.Wardman, “The Chemistry of Textile Fibres”, The Royal Society 

of Chemistry, October 28, 2010. 
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 شیمی رنگ
Dyes Chemistry 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 435 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 شیمی آلی  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 اصول شیمیایی مواد واسطه و مواد رنگزاآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:
 فتوکرمیسم. ،سلواتوکرمیسم، هالوکرمیسمعاریف اولیه: رنگ، دلیل رنگی دیدن اشیاء، فلورسنس، فسفرسنس، ت -

 .بین رنگ و ساختمان شیمیائی یرابطه -

ولی، های مولکرنگی،  تئوری رزونانس، تئوری اربیتال یبین رنگ و ساختمان شیمیائی ماده یهای مربوط به رابطهتئوری -

 .رنگ یها با پدیدههای مولکولی و ارتباط آنهای الکترونی در اربیتالانتقال

 .فضائی مولکول یکروموفر، اثر هندسه هتئوری الکترون آزاد، اثر به هم پیوستن دو گرو -

، ان، زانتنمتفنیلمتان، تریفنیلدی ،نیتروزو، آزو ،های نیتروزاها: رنگبر اساس ساختمان شیمیائی آن زارنگ مواد بندیدسته -

تالوسیانینی، آزین، ف ،وئیدی و تایو ایندیگوئیدی، آنتراکینونیتایازول، ایندیگ ،متین، سیانینآکریدین، کینولین، متین و پلی

 .وریهای ناستیلبن و سفیدکنندهی ها بر پایهزاگوگردی، رنگ_های خمیزاگوگردی، رنگ ،اکسازین، تایازین، کینون ایمین

های جایگزینی هسته آروماتیک، واکنش یهای جایگزینی الکترون دوستی روی حلقهرنگزاها، واکنش یشیمی مواد واسطه -

 .آروماتیک یدوستی روی حلقه

رافتس، کهای فریدلآمیناسیون، واکنش، های آروماتیکحلقه، دارکردنهیدروکسیل ،هالوژناسیون، نیتراسیون و سولفوناسیون -

سنتز  فرمیالسیون، نیتروزودار کردن، ،Kolbe-Schmidtواکنش  های حلقوی، اکسیداسیون،آلکیالسیون و آریالسیون آمین

   .کلراید، ماسک کردنهای سیانوریکحلقه

 .آزوته کردن و کوپل کردن و شرایط آنهای آزو: دیزاسنتز رنگ -

 .ینتراکینونهای آزاسنتز رنگ -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. K. Hunger, “Industrial Dyes,Chemistry, Properties, Application”, Wiley-VCH, 2003. 

2. E. N. Abrahart, “Dyes and Their Intermediates”, Hodder Arnold, 1977. 
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 علم رنگ
Color Science 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 436 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 اصول رنگرزی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 هاگیری کمی رنگول فیزیک اندازهاص آشنایی با

 

 رئوس مطالب:

 ها.ی نور با آنهای رادیومتری و فوتومتری و رابطهکمیت -

 های فلورسنس و فسفرسنس.پدیده -

 مانک._المبرت و کیوبلکا_آن با نور، قوانین بیری تعامل جسم و نحوه -

جسم سیاه، دمای رنگ و منابع نوری طبیعی و مصنوعی، راندمان منابع نوری و تأثیر منابع نوری بر رنگ اجسام و  -

 استانداردهای روشنایی.

 ی استاندارد، بررسی خصوصیات طیفی و سطحی اجسام.کنندهاصول ساختمانی چشم و مشاهده -

 ها.های مشتق شده از آنو سامانه CIERGBی ی مانسل، سامانهی رنگ منظم واقعی و فرضی، سامانههاسامانه -

 گیری رنگ، کالریمترها و اسپکتروفتومترها.وسایل اندازه -

 گیری و کنترل رنگ.اندازه -

 متاماریزم و اندیس متاماریزم. -

 های سفیدی و زردی.محوری، اندیسهای تکمقیاس -

 اختالط افزایشی، کاهشی)ساده و پیچیده( و بخشی. اصول اختالط رنگ، -

 های رنگ همانندی )کالریمتری و اسپکتروفتومتری(.روش -

 همانندی اسپکتروفتومتری کاهشی ساده و پیچیده )یک ثابتی و دو ثابتی(.رنگ -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

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. 

 .1186، اصفهان ارکان دانش، "رنگ محاسباتیفیزیک "حسین امیرشاهی،  .1
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 فناوری تکمیل
Finishing Technology 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 432 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 تکمیل هایفرایند نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 مطالعه دقیق فرایندهای مختلف تکمیل و مواد تکمیلی مورد استفاده در صنعت نساجی

 رئوس مطالب:
 ی دستیابی به اطالعاتها در جهان، معرفی نحوهسازی و تکمیل نهائی پارچه و میزان مصرف آنمعرفی انواع مواد تکمیلی مصرفی در آماده -

 .تکمیلی مصرفیکاربردی و ایمنی هر ماده 

ای ههای سفیدگری اکسیداسیونی انواع الیاف، مکانیزم عمل مواد اکسیدکننده در سفیدگری، اثر عوامل موثر بر این فرایند و روشمعرفی روش -

های کنترل کیفیت مواد مصرفی، روش ارزیابی سفیدی نهائی حاصل شده بر کاال و روش ارزیابی میزان کنترل غلظت مواد فعال و روش

 تخریب انجام شده بر کاال در فرایند سفیدگری.

ر سنگ ها دها در آهارگیری و پولیش بیولوژیکی منسوجات، کاربرد آنزیمهای مصرفی در نساجی، کاربرد آنزیمها و انواع آنزیممعرفی آنزیم -

ابل ی پشمی قی تولید پارچهین نحوهچنزدائی و همهای مرسوم فلسی آن با روششور کردن جین، کاربرد در فلس زدائی پشم و مقایسه

 شستشو در ماشین لباسشوئی.

سازی شده، تغییر ساختار سلولز در فرایندهای های مرسریزه و کاستیفیکه کردن پارچه و اثرات هر یک بر خواص کاالی آمادهانواع روش -

 عمل نمودن با قلیا، بازیابی هیدروکسید سدیم و آشنائی با ماشین مرسیزاسیون.

گریزی، تأخیر در اشتعال، ضد باکتری و چگونگی تغییر زیر دست ل شیمیائی منسوجات به طور مفصل شامل تکمیل ضد چروک، آبتکمی -

 تکمیل های نانو و ... پارچه )نرم و پر کنندگی(،

ر های عملی دصورت ی مورد نظر بههای بررسی میزان تأثیرگذاری هر ماده و روش تکمیلی در ارتباط با میزان کیفیت حاصل شدهروش -

رق گیری زمان نفوذ قطره و یا زمان غواحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان مثال نرمی و یا پری پارچه و یا ارزیابی قابلیت نفوذ آب با اندازه

 شدن پارچه در آب. 

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. W. S. Simpson, G. H. Crawshaw, “Wool: Science and Technology”, Woodhead Publishing, Cambridge, 

England, 2000.  

2. J. A. Maclaren,  B. Milligan, “Wool Science-The Chemical Reactivity of the Wool Fibre”, Science 

Press, Marrickille, NSW, 1987. 

3. W. D. Schindler, P.J. Hauser, “Chemical finishing of textiles”, Woodhead Publishing Limited, 

Cambridge England, 2004. 
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 کارگاه تکمیل
Finishing Workshop 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 434 کد درس

 عملی -تخصصی  نوع درس

 زمانفناوری تکمیل یا هم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

  تلف تکمیل بر روی منسوجات نساجیانجام عملیات مخآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:
 ای. آهارزدایی، پخت پارچه پنبهای بطور کامل آموزش داده شود، تکمیل ی خام پنبهانجام عملیات تکمیل مقدماتی بر روی پارچه -

 های سفیدگری.گیری غلظت آب اکسیژنه در محلولای با استفاده از پراکسید هیدروژن، اندازهی پنبهسفیدگری پارچه -

 شدگی و تغییر خواص کاالی عمل شده.  های تحت کشش و آزاد و ارزیابی میزان جمعای به روشمرسریزاسیون کاالی پنبه -

کربونیزاسیون پشم، کلرینه کردن و در نهایت نمدی کردن کاالی پشمی بطور عملی و بررسی عوامل موثر بر کیفیت تکمیل انجام عملیات  -

 ارزیابی گردد. 

کارائی  یکشی و پد و مقایسههای رمقهای غیریونی، آنیونی، کاتیونی و سیلیکونی بر حداقل دو نمونه پارچه به روشکنندهبه کارگیری نرم -

 های مصرفی. کنندهنرم

 مختلف. یکننده بر پارچه، انجام تکمیل پرکنندگی زیردست با استفاده از مواد پرکنندهی نرمی مصرف مادهروش بدست آوردن غلظت بهینه -

 ی برگشت از چروک.ی کارائی تکمیل در افزایش میزان زاویهو مقایسه ٪111ی پنبه و ویسکوز تکمیل ضد چروک پارچه -

 تأخیردهندگی شعله بر کاالی پنبه و مخلوط به صورت موقت و دائمی و ارزیابی میزان تکمیل ایجاد شده بر کاال.کمیل  -

 ای و یا مخلوط پنبه و الیاف مصنوعی و ارزیابی میزان نفوذ آب به درون کاال. ی پنبهکنندگی پارچهگریز و دفع آبتکمیل آب -

ارچه ی میزان رشد کپک در حالتی که پیابی کیفیت حاصله به یک روش کیفی مانند مشاهدهتکمیل ضدباکتری و یا ضد قارچ پارچه و ارز -

 به یک ماده مانند شیر آغشته شده است.

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. W. S. Simpson, G. H. Crawshaw, “Wool: Science and Technology”, Woodhead Publishing, Cambridge, 

England, 2000.  

2. J. A. Maclaren,  B. Milligan, “Wool Science-The Chemical Reactivity of the Wool Fibre”, Science 

Press, Marrickille, NSW, 1987. 

3. W. D. Schindler, P.J. Hauser, “Chemical finishing of textiles”, Woodhead Publishing Limited, 

Cambridge England, 2004. 
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 چاپ                                                    
          Printing 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 431 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 اصول رنگرزی نیازپیشدرس یا دروس 

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های مختلف چاپ پارچهفناوری آشنایی با

  

 رئوس مطالب:
 سازی کاال )طبیعی و مصنوعی(.های آمادهی چاپ، روشتاریخچه -

یم، های مستقغلطکی، شابلونی تخت و روتاری، جوهر افشان و ترانسفر )انتقالی(، معرفی چاپآالت چاپ شامل معرفی ماشین -

 برداشت و مقاوم.

 ها.دکنندهیزم عملکرد و کاربرد سفیمکان، هادکنندهیساختمان مولکولی سف، هادکنندهیسف -

 ها.دهندهموارد کاربرد غلظت، هادهندهساختمان مولکولی غلظت، هادهندهغلظت -

 های چاپ.کیها و تکنروش، اپچ -

 ت.یهای تثبروش، ر چاپیی اجزاء متشکله خمهیزم عملکرد کلیبررسی و مکان، زم و تئوری چاپیمکان، چاپ کاالی سلولزی -

 ت.یثبهای تروش، ر چاپیی اجزاء متشکله خمهیزم عملکرد کلیبررسی و مکان، زم و تئوری چاپیمکان، نییچاپ کاالی پروتئ -

 ت.یهای تثبروش، ر چاپیی اجزاء متشکله خمهیزم عملکرد کلیبررسی و مکان، زم و تئوری چاپیمکان، استاتیچاپ کاالی  -

های روش، ر چاپیی اجزاء متشکله خمهیزم عملکرد کلیبررسی و مکان، زم و تئوری چاپیمکان، دییآمچاپ کاالی پلی -

 تیتثب

های روش، ر چاپیی اجزاء متشکله خمهیزم عملکرد کلیمکانبررسی و ، زم و تئوری چاپیمکان، استریچاپ کاالی پلی -

 ت.یتثب

 .ر چاپیی اجزاء متشکله خمهیزم عملکرد کلیبررسی و مکان، زم و تئوری چاپیمکان، لییتریلونیاکرچاپ کاالی پلی -

 عی، مصنوعی(.یهای مخلوط )طبچاپ پارچه -

 ها در چاپ کاالی نساجی.ها و موارد کاربرد آنگمنتیپ -

 انتقالی.چاپ  -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. W. Clarke, “An Introduction to Textile Printing”, Wiley, 1974. 

2. L.W.C. Miles, “Textile Printing”, The Dyers Company Publications Trust, 1981. 
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 چاپ کارگاه
Printing Workshop 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 413 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 زمانچاپ یا هم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ...  شابلونی وهای مختلف چاپ غلتکی و دستگاهآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:
ی تفکیک رنگی و مشخص نمودن رنگ، در این آزمون نحوه 1تفکیک رنگی یک طرح و ساخت شابلون دستی برای چاپ یک طرح ساده  -

 دد.گری شابلون معرفی میزنی و تهیهها معرفی شده و انواع مواد مصرفی برای الکی تنظیم طرح بر شابلونطول تکرار طرح و نحوه

ی مش شابلون و محاسبات مربوط به درصد مناطق باز شابلون و استخراج های روتاری و روش مشخص نمودن نمرهشناسائی انواع شابلون

 شود.ها نیز آموزش داده میاطالعات از بروشورهای مربوط به توری

 شود.داده می های طبیعی، مصنوعی و امولسیونی آموزشدهندهی انواع غلظتمحاسبات چاپ و روش تهیه -

 چاپ کاالی سلولزی با رنگزای راکتیو. -

ی رنگرزی شده با رنگزای راکتیو و یا مستقیم، برداشت چاپ کاالی سلولزی با رنگزای خمی و چاپ برداشت با رنگزای خمی بر زمینه -

 سفید و رنگی.

 چاپ کاالی پشمی با رنگزای کمپلکس فلزی. -

 )کاتیونی(.های بازیک چاپ کاالی اکریلیک با رنگینه  -

 استر با رنگزای دیسپرس در شرایط بخار اشباع و سوپرهیت و ترموفیکس.چاپ کاالی پلی -

 پلی استر با رنگزاهای دیسپرس و خمی و دیسپرس و راکتیو. _چاپ کاالی پنبه -

 استر، چاپ با پالستیزول.پلی_ چاپ سوخت بر کاالی مخلوط ویسکوز یا پنبه  -

 دیسپرس.چاپ کاالی استات با رنگزای  -

 ها.آمید با رنگزای اسیدی و بررسی ثبات شستشویی آنچاپ کاالی پلی -

 چاپ چروک. -

 چاپ انتقالی. -

 چاپ پیگمنت. -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. W. Clarke, “An Introduction to Textile Printing”, Wiley, 1974. 
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2. L.W.C. Miles, “Textile Printing”, The Dyers Company Publications Trust, 1981. 
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 فناوری رنگرزی
Coloring Technology 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 411 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 اصول رنگرزی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 کارگیری آن بر روی منسوجاتوه بههای مختلف مواد رنگزا و نحکالسآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

 رابطه با رنگرزی.الیاف در و ویژگی ساختمان بررسی  -

 کارگیری مواد رنگزای اسیدی )کمپلکس فلزی( در رنگرزی.به  -

 ای در رنگرزی.کارگیری مواد رنگزای دندانهبه -

 استفاده از مواد رنگزای رآکتیو در رنگرزی الیاف. -

 استفاده از مواد رنگزای مستقیم. -

 کارگیری ترکیبات آزوئیک در رنگرزی.به -

 کارگیری مواد رنگزای خمی.رنگرزی الیاف با به -

 استفاده از مواد رنگزای گوگردی. -

 سپرس.کارگیری مواد رنگزای دیبه -

 رنگرزی با استفاده از مواد رنگزای کاتیونیک. -

 رنگرزی الیاف مخلوط. -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. J. Park, J Shore, “Practical Dyeing”, SDC, BradFord, 2004. 

2. D.M. Lewis, “Wool Dyeing”, SDC, BradFord, 1993. 

3. J. Shore, “Cellulosic Dyeing”, SDC, BradFord, 1995. 

4. C. Hawkyard, “Synthetic Fiber Dyeing”, SDC, BradFord, 2004. 

5. J. Shore, “Blends Dyeing”, SDC, BradFord, 1998. 
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 آز فناوری رنگرزی
           Coloring Technology Laboratory 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 412 کد درس

 عملی -تخصصی  نوع درس

 زمانفناوری رنگرزی یا هم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های مختلف رنگزابا دستهرنگرزی الیاف با فرایند عملی  آشنایی

 

 رئوس مطالب:

 دادن قبل، همزمان و بعد از رنگرزی.دندانه به سه روش ای(رنگرزی پشم با مواد رنگزای اسیدی )دندانه -

ــبیه - ــم با روناس و ش ــتفاده از رنگزاهای متالرنگرزی پش ــله با اس ــازی رنگ حاص های کمپلکس و ارزیابی ثباتس

 حاصله.

 کشی، پدبج، پداستیم و پدترموفیکس.ی رمقهارنگرزی کاالی سلولزی با رنگزای راکتیو به روش -

 رنگرزی کاالی سلولزی با رنگزای خمی  -

 رنگرزی کاالی سلولزی با رنگزای گوگردی. -

 ای با رنگزای ایندیگو.نگرزی کاالی  پنبهر -

ــی ویزگی - ــنوعیبررس ــپرس روی الیاف مص ــت؛ نرخ یکنواختی های مواد رنگزای دیس ؛ محدوده دما؛ میزان برداش

 رنگرزی 

 پنبه با رنگزای خمی محلول. -استررنگرزی کاالی مخلوط پلی -

ستررنگرزی کاالی مخلوط پلی - سپرس -ا ستفاده از رنگزاهای دی سپرس -پنبه با ا سپ -خمی، دی  -رسراکتیو و دی

 مستقیم.

 اسیدی. -پشم با مواد رنگزای دیسپرس -استررنگرزی کاالی مخلوط پلی -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. D. G. Duff, R. S. Sinclair, “Giles’s Laboratory Course in Dyeing”, SDC, BradFord, 

1989. 
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 نویسیروش تحقیق و گزارش  
Research Methods & Report Writing 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 413 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 نویسیمبانی روش تحقیق و تدوین گزارشآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

سؤاالت، فرضیات و متغیرها، منابع دانش، بررسی متون و گردآوری مبانی روش تحقیق: انتخاب مسئله، تعیین اهداف،  -

های روش -های اطالعاتی و....(ابزار گردآوری اطالعات از منابع کالسیک )کتاب و...( و ابزار مدرن )بانک -اطالعات

یر سپردازش و تحلیل و تف -تحقیق برای حل مسئله ) روش تحلیلی، روش توصیفی و طراحی آزمایشات تجربی(

-هبندی و بودجاخالق در پژوهش، زمان -افزارهای موجودهای نرماطالعات و اعتبارسنجی نتایج و آشنایی با قابلیت

 نویسی.

 یهای متدوال در تدوین یک گزارش علمی، نحوهقالب -تدوین گزراش: آئین نگارش، گزراش علمی به زبان فارسی -

 ی گزارش.ارها و ابزار ارائهافزی شفاهی نتایج تحقیق، آشنایی با نرمارائه

 ی گزارش کتبی و شفاهی.انجام یک تحقیق علمی و ارائه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

ردوس، تهران، ف "ی علمیپژوهشی و مقالهنامه، رساله، طرح تدوین پایان" ،جمال الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشایی .1

1188. 

 .1185، تهران: نشر وتبلیغ بشری، "های تحقیق کیفیروش" ، پور سرور پرویزی، مهوش صلصالیمحسن ادیب .2

ها و رویکردهای ها، طرحها، استراتژیهای تحقیق )پارادایمتوصیفی جامع از روش" احمدی، وحید سعید نهایی،علیرضا علی .1

 .1186تهران، تولید دانش،  "ی و ترکیبی(کمی و کیف

4. G. Lancaser, “Reseach methods in Management: A concise introduction to research in 

management and business consultancy”, Butterworth-Heinemann, 2005. 

5. J. Gill, P. Johnson, “Research Methods for Managers”, Thousand Oaks, Calif: Sage 

Publication, 2002. 
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 زبان تخصصی
English for Textile Engineer 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 413 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 درس:اهداف کلی 

 آشنا نمودن دانشجو با اصطالحات رایج در صنعت نساجی و پوشاک

 

 رئوس مطالب:

ی در این درس عالوه بر آشنا نمودن دانشجو با اصطالحات رایج در صنعت نساجی و پوشاک الزم است تا نحوه -

ماشین خاص و یا چنین کتبی برای اخذ اطالعات الزم مثالً اطالعات در خصوص یک برقراری ارتباط شفاهی و هم

 ی خاص به دانشجو آموزش داده شود.ماده

 اشد.بترین هدف این درس میتقویت قدرت صحبت کردن و نگارش دانشجویان برای مکاتبات فنی نساجی مهم -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1185، اشراقی، صفار، "فرهنگ لغات و اصطالحات تخصصی نساجی"، نیامعصومه شکوهی، نیاشکوهیداود  .1

 گردد.توسط استاد مربوط مشخص می .2
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 دروس تخصصی گرایش مهندسی الیاف
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 اصول مهندسی شیمی
Principles of Chemical Engineering  

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 531 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 ترمودینامیک عمومی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 اصول انتقال حرارت و انتقال جرم آشنایی با با مقدمات مهندسی شیمی و

 

 رئوس مطالب:

 ی ماده و انرژی، محاسبات مهندسی شیمی.مهندسی شیمی، موازنه مقدمات -

 ها، کندانسورها.ی تبخیرکنندههای مبدل حرارتی، کورههای انتقال حرارت، دستگاهمبانی انتقال حرارت: روش -

 مبانی مکانیک سیاالت. -

 های دوجزئی و چندجزئی، اصول تبخیر.انتقال جرم: اصول کلی نفوذ در سیستم -

 عملیات واحد صنعتی: استخراج، تقطیر، فیلتراسیون، خرد کردن.اصول  -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. J. R. Welty, C. E. Wicks, R. E.Wilson, G. L. Rorrer, “Fundamentals of momentum, Heat, and Mass 

Transfer”, John Wiely & Sons, New York, 2001. 
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 شیمی پلیمر
Polymer Chemistry 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 532 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 شیمی آلی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های سنتز پلیمرهاپلیمر شامل روشاصول اولیه شیمی  آشنایی با

 

 رئوس مطالب:
 های پلیمر.ی مولکولهای پلیمر، اندازهبندی پلیمرها، نظم فضایی در پلیمرها، ساختمان وماهیت کالفی مولکولمقدمه، تاریخچه، طبقه -

های وزن مولکولی، روش تعیین وزن مولکولی به ای، وزن مولکولی در پلیمرها و میانگینانتقال شیشهمحلول پلیمری، رفتار حرارتی پلیمرها و دمای  -

 های تولید محصوالت پلیمری.روش، GPCی ویسکومتر ووسیله

 های سنتز پلیمرها، سوسپانسیونی، امولسیونی.روش -

 رودکس. _آغازگرها شامل آغازگرهای حرارتی و نوری و... از قبیل پر اکسیدای رادیکالی، پلیمریزاسیون زنجیره _بندی پلیمریزاسیون و طبقه -

 ها.های انتقال زنجیره و سینتیک واکنشسینتیک پلیمریزاسیون زنجیری رادیکال، واکنش -

 ها.اثرخود تسریعی و بازدارنده -مونومر، اثرقفس -آغازگر –ی انتقال زنجیره به حاللهای محاسبهروش -

-وینیلپلی -سییوآنیونی و کاتیونی، سینتیک پلیمریزاسیون آنیونی و کاتیونی، سنتز پلیمری شدن مونومرهای ونیلی مانند پی -ی یونیهاپلیمریزاسیون -

 پروپیلن.پلی -اتیلنپلی -پلی استایرن -کلرید

 تالوسن. ها، کاتالیزرهای مناتا ومکانیزم آن _های کاتالیزوری زیگلرپلیمریزاسیون کوئوردینانسی، سیستم -

ای در حضور و بدون حضور کاتالیزور. پلیمریزاسیون استرها )پلی اتیلن ترفتاالت(، ای، سینتیک پلیمریزاسیون مرحلههای مرحلهپلیمریزاسیون -

 _هانیورتاپلی _اورهپلی _کربناتمالمین و فنل، پلیمریزاسیون پلی _(، پلیمریزاسیون فرم آلدهیدها با اوره6و نایلون  66پلیمریزاسیون آمیدها )نایلون 

 .r2و  r1 ی مقادیرهای محاسبهآنیدریدها، کوپلیمریزاسیون، روشپلی _پلی بنزیمیدازول ها

 تخریب در پلیمرها. -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. G. G. Odian, “Principles of polymerization”, Wiley, 1981.  

2. F. W. Billmeyer, “Text Book of Polymer Science”, Wiley, 1984. 
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. 

5. H. R. Allcock, F. W. Lampe, “Contemporary Polymer Chemistry”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1981.  
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 آزمایشگاه شیمی پلیمر
 Polymer Chemistry Laboratory 

 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 533 کد درس

 عملی -اصلی  نوع درس

 زمانشیمی پلیمر یا هم نیازدروس پیش یادرس 

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ...( )پلیمری شدن اضافی، تراکمی وهای مختلف سنتز پلیمرها  آشنایی با روش

 

 رئوس مطالب:

 کو بال یونیبه روش محلول و سوسپانس یاضاف ونیزاسیمریپل هایبه روش مریسنتز چند نوع پل -

  یتراکم ونیزاسیمریبه روش پل مریسنتز پل -

 مریسنتز کوپل -

 ییمختلف شناسا هایو دستگاه لیبر شناخت اصول کار با وسا دیتأک -

 مرهایپل یجرم مولکول یابیارز -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

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

2. M. E. Rogers, T. E. Long, “Synthetic Methods in Step-Growth Polymers”, Wiley-

Interscience, 2003. 
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 شیمی تجزیه
Analytical Chemistry 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 534 کد درس

 نظری -اصلی     نوع درس

 شیمی آلی  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

های مربوطه و تحلیل نتایج بدست آمده و همچنین مواد و چگونگی طراحی آزمایشآشنایی دانشجویان با آنالیز کیفی و کمی 

 های آنالیزکم بر کارکرد دستگاههای کالسیک و مدرن آنالیز و اصول عملی حاآشنایی با روش

 

 رئوس مطالب:

 ها و عبارات مرسوم در آن.آشنایی با علم شیمی تجزیه، تعاریف اولیه و واژه -

 تحلیل نتایج در شیمی تجزیه.محاسبات آماری و  -

 ای در شیمی تجزیه.سازی نمونه و ابزار پایهنمونه برداری، آماده -

 ها.ی آنها و روش تهیهشیمی آب، محلول -

 ی ثابت تعادل.تعادالت و محاسبه -

 اسیدها و بازها و تعادالت مربوطه. -

 های وزن سنجی و حجم سنجی.روش -

 های سینتیکی.روش -

 های اکسیداسیون و احیا.الکتروشیمی و واکنش -

 سنجی.های هدایتروش -

 ها.ها، فعالیت و غلظت یونمحلول PHگیری پتانسیومتری و اندازه -

 های اسپکتروفتومتری.روش -

 ها در سنجش و تعیین غلظت رنگزاهامرئی و کاربرد آن -سنجی فرابنفشجذب -

 استخراج حاللی.  -

 (.HPLCکروماتوگرافی )کاغذ، ستون، گاز،  -

 و... در شیمی تجزیه. A.A ،FTIR ،NMR ،ICPمطالب ویژه کاربرد  -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. S. R. Crouch, F. J. Holler, D. M. West, D. A. Skoog, “Fundamentals of analytical chemistry”, Aunders 

College Pub., 1988. 

2. H. H. Willard, L. L. Merritt, J. A. Dean, “Instrumental Methodes Analysis”, Van Nostrand, 1974. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.tehrandabir.ir%2Fpost%2F39&ei=JdvNUYT2N8vCswag3YGYCQ&usg=AFQjCNE9nsYAca3KVp-yJjA0sS3Vy38ZLA&sig2=v7w7Y5TH7VkG9D2ZJ1K6cg&bvm=bv.48572450,d.Yms
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 شیمی الیاف طبیعی
Chemistry of Natural Fibers 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 535 کد درس

 نظری -اختیاری نوع درس

 علم الیاف نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ساختار شیمیایی الیاف طبیعی مانند سلولز، پروتئین، ابریشم و ... آشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

 ها.کربوهیدرات های شیمیاییساکاریدها( واکنشها )مونوساکاریدها و پلیکربوهیدرات -

 های شیمیایی و بیوشیمیایی سلولز.واکنش -

 های سلولز گیاهی، کیتوزان.ی سلولز از گیاهان، ناخالصیهای تهیهمشتقات سلولزی، روش -

و  های شیمیاییها، واکنشهای مهم آمینو اسیدها، پپتیدها و پروتئینها، واکنشآمینو اسیدها و خواص شیمیایی آن -

 ها.تئین، ساختار فیزیکی و شیمیایی پتیدها و پروتئینسنتز پپتید و پرو

 های مهم در پشم.تأثیر مواد شیمیایی و واکنش -

 های مهم در الیاف ابریشم.ساختار ابریشم، تأثیر مواد شیمیایی و واکنش -

 الیاف پروتئینی بازیافته. -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    نوشتاریآزمون  آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

2. R. R. Mather, R. H.Wardman, “The Chemistry of Textile Fibres”, The Royal Society 

of Chemistry, October 28, 2010. 
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 یهای پلیمرشیمی فیزیک محلول
Physical Chemistry of Polymer Solutions 

 32 ساعتتعداد  2 تعداد واحد 536 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 شیمی فیزیک نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 آنردهایی کارب وهای پلیمری دانشجویان با اصول نظری )ترمودینامیک و شیمی فیزیک( محلول ییآشنا

 

 مطالب:رئوس 

 هاهای حاوی کوچک مولکولمحلول -

 های حقیقی های حقیقی، خواص محلولهای پلیمری، مطابقت با محلولمحلول -

 ها تأثیر متقابل حالل و پلیمر، انحالل پلیمرها، تورم پلیمرها در محلول -

 های پلیمری جز به جز کردن محلول -

 های پلیمری ه رفتار ترمودینامیکی محلولهای پلیمری، توابع ریاضی مشخص کنندترمودینامیک محلول -

 های اسمزی پدیده -

 های پلیمری پایداری سیستم -

 های تکمیلی ی فلوری هاگینز و نظریههای پلیمری، نظریههای مربوط به محلولنظریه -

 تعادالت فازی -

 بینی خواص ترمودینامیکی های پلیمری برای پیشی محلولاستفاده از نظریه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. K. Kamide, T. Dobashi, “Physical Chemistry of Polymer Solutions (Theorical 

Background)”, Elsevier Science Ltd, 2000. 

2. T. Teraoka, “Polymer Solutions (An Introduction to Physical properties)”, Wiley-

Interscience, 2002. 
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 نویسیروش تحقیق و گزارش
Research Methods & Report Writing 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 532 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 نویسیمبانی روش تحقیق و تدوین گزارشآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

ردآوری گمبانی روش تحقیق: انتخاب مسئله، تعیین اهداف، سؤاالت، فرضیات و متغیرها، منابع دانش، بررسی متون و  -

های روش -های اطالعاتی و....(ابزار گردآوری اطالعات از منابع کالسیک )کتاب و...( و ابزار مدرن )بانک -اطالعات

سیر پردازش و تحلیل و تف -تحقیق برای حل مسئله ) روش تحلیلی، روش توصیفی و طراحی آزمایشات تجربی(

-هبندی و بودجاخالق در پژوهش، زمان -افزارهای موجودی نرمهااطالعات و اعتبارسنجی نتایج و آشنایی با قابلیت

 نویسی.

 یهای متدوال در تدوین یک گزارش علمی، نحوهقالب -تدوین گزراش: آئین نگارش، گزراش علمی به زبان فارسی -

 ی گزارش.افزارها و ابزار ارائهی شفاهی نتایج تحقیق، آشنایی با نرمارائه

 ی گزارش کتبی و شفاهی.رائهانجام یک تحقیق علمی و ا -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

ردوس، تهران، ف "ی علمینامه، رساله، طرح پژوهشی و مقالهتدوین پایان" ،جمال الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشایی .6

1188. 

 .1185، تهران: نشر وتبلیغ بشری، "های تحقیق کیفیروش" ، پور سرور پرویزی، مهوش صلصالیمحسن ادیب .7

ها و رویکردهای ها، طرحها، استراتژیهای تحقیق )پارادایمتوصیفی جامع از روش" احمدی، وحید سعید نهایی،علیرضا علی .8

 .1186تهران، تولید دانش،  "کمی و کیفی و ترکیبی(

9. G. Lancaser, “Reseach methods in Management: A concise introduction to research in 

management and business consultancy”, Butterworth-Heinemann, 2005. 

10. J. Gill, P. Johnson, “Research Methods for Managers”, Thousand Oaks, Calif: Sage 

Publication, 2002. 
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 شیمی الیاف
Fibers Chemistry 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 534 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 شیمی پلیمر نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

  گیردکه بین مواد و الیاف شکل میهای شیمیایی اصول شیمیایی پلیمرهای سازنده الیاف و واکنش آشنایی با

 

 رئوس مطالب:

 گردد. موضوعات مربوط در چهار بخش ارائه می

های مربوط به سلولز از منابع مختلف گیاهی است. تبدیل شیمیایی بخش اول در رابطه با شیمی سلولز و واکنش -

 سلولز به مواد هیدروکربنی دیگر نیز مورد توجه می باشد. 

ی الیاف پشم ههای تشکیل دهندباشد. پروتئیندوم شیمی پروتئین به خصوص کراتین و فیبروئن و سرسین می بخش -

 گیرد. و ابریشم بیشتر مورد توجه قرار می

اشد. بگیرد میبخش سوم شامل شیمی پلیمرهای مصنوعی که در ساخت الیاف بشرساخت مورد استفاده قرار می -

 شود. ها بحث میی آنها، اتیلن گلیکل، پروپیلن، آدیپیک اسید و مشابهتامشیمی تولید موادی مانند الک

بخش چهارم شامل شیمی عملیاتی است که روی الیاف و در سطح الیاف ممکن است انجام گیرد. این عملیات  -

دباکتری ضهای معروف روی الیاف به منظور باشد. شیمی پیوندزنیشیمیایی برای بهبود و یا ایجاد خواص معینی می

های شیمیایی در این بخش مورد توجه باشد. بدیهی است که مکانیزمکردن، ضدآتش کردن و مشابه مورد توجه می

 گیرد.  قرار می

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. M. Lewin, “Handbook of Fiber Chemistry”, Taylor & Francis, Third Edition, 2007. 
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 تولید الیاف ناوریف
Fibers Production Technology 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 531 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 فرایند تولید الیاف نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

یات و ویژگی خصوصچنین الیاف با با فرآیندهای غیر متداول تولید الیاف و هم "مهندسی نساجی"آشنایی دانشجویان گرایش مهندسی الیاف رشته  

 های خاص می باشد

 

 رئوس مطالب:
 ،ریسندگی ژل، ریسندگی تغییر فاز ،ترریسی  ریسی، تولید الیاف مانند خشکبحث و بررسی نظری و تجربی فرآیندهای کمتر متداول،  -

 الکتروریسی و تولید نانو الیاف و غیره ...، تعلیقیریسندگی واکنشی، ریسندگی از امولسیون و 

 .و الیوسل تنسل مانندفرآیند تولید، ساختار و خواص الیاف سلولزی بازیابی شده جدید  -
و  فرایند تولید الیاف  PPT, PBTاسترهای خاص و با خواص ویژه مانند آمیدها و پلیخواص الیاف پلی فرآیند تولید، ساختار و -

 مزدوج 
ن فرآیند تولید، ساختار و خواص الیاف پلی پروپیل و مداکریلیک فرآیند تولید، خواص و کاربرد الیاف اکریلیک خاص با خواص ویژه -

 خاص و با خواص ویژه.

 مطالعه خواص الیاف( -رنگی )تکنیک مختلف تولید، رفتار پلیمر در فرآیندفرآیند تولید الیاف  -

 فرآیند تولید الیاف توخالی، مونوفیالمنت، دوجزیی -

 های کاربرد(کاربرد لعاب ریسندگی در فرآیند تولید الیاف )خصوصیات لعاب، روش -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    نوشتاریآزمون  آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. D. R. Salem, “Structure Formation in Polymeric Fibers”, Editor: Hanser Publications, Nunich, 2000. 

2. T. Nakajima, J. E. Mcintyre, pro, K. Kajiwara, “Advanced Fiber Spinning Technology”, Mcintyre, 2000. 

3. J. Preston, M. lewin, “High Technology Fibers”, 1988. 

4. M. Ahmed, “Polypropylene Fibers, Science and Technology”, Elsevier Scientific Pub. Co., 1982. 

5. J. C. Masson, “Acrylic Fibers Technology and Application”, Marcel Dekker Incorporated, 1995. 

  

http://www.alibris.com/search/books/author/T-Nakajima?aid=3561198
http://www.alibris.com/search/books/author/J-E-McIntyre%2C-Pro?aid=3293135
http://www.alibris.com/search/books/author/K-Kajiwara?aid=2563062


   

111 

 

 های تکسچرهتولید نخ ناوریف
Yarn Texturing Technology 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 513 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 فرایند تولید الیاف نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های یکسرهکل فیالمنت و تولید نخفرایندهای متداول تغییر شآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:
 تکسچره. هاینخ اولیه خواص و تکسچره کردن تعریف -

 مورد استفاده متداول مصنوعی الیاف حرارتی خواص بررسی و الیاف خواص بر حرارتی تثبیت و کشش عملیات تأثیر با آشنایی -

 تکسچره کردن.  مختلف هایروش در

 تکسچره کردن(.  ی)تاریخچه کنون تا آغاز از تکسچره کردن مختلف هایروش بر مختصر مروری -

 هوا، مجازی و جت تابدر  کاررفته به هایفناوری و تجهیزات مصنوعی، تکسچره کردن الیاف متداول هایفرایند با آشنایی -

 ی تراکمی و بافت و شکافت. جعبه

 الیاف. نهایی خواص بر تکسچره کردن متداول فرایندهای از هر یک مؤثر عوامل بررسی -

 متداول. هایروش در تکسچره کردن شرایط تنظیم و محاسبات هایروش با آشنایی -

 متداول.  هایروش از حاصل تکسچره هاینخ خواص بررسی -

 موجی(.  خواص و کششی خواص نخ، )عیوب شده تکسچره هاینخ کیفیت کنترل -

 دنده و ضربه.های غیر متداول تکسچره کردن نخ مثل لبه، چرخروشتوضیح در رابطه با  -

 الیاف بریده از حجیم های نخ تجعد، ایجاد ینحوه و جزئی دو تکسچره، الیاف هاینخ تولید متداول کمتر هایروش با آشنایی -

  …و اکریلیک

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. B. Piller, “Bulked Yarns”,Textile Trade Press, Manchester, 1973. 

2. J.W.S. Hearle, L. Hollick, D.K. Wilson, ”Yarn Texturing Technolgoy”, CRC Press, 2001. 
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 رئولوژی پلیمرهااصول 
Principle of Polymers Rheology 

 32 تعداد ساعت 2 واحدتعداد  511 کد درس

 نظری -اصلی  نوع درس

 شیمی پلیمر مکانیک سیاالت و نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با رفتار جریان پلیمرهای لیفی

 

 رئوس مطالب:
 گیری مشخصات غیر نیوتنیسیاالت غیرنیوتنی و مشخصات هر یک، اندازهبندی طبقه -      

 ها و رابطه فشار و سرعت در جریان آرام و ناآرام جریان سیاالت غیرنیوتنی در لوله -      

 گیری مشخصات سیالی پلیمرهای لیفی وسایل اندازه -      

 (... وایزنبرگ، شکست مذاب و بررسی پدیده های ویسکواالستیک )تورم منفذی، اثر -      

 تشریح مدلهای پیش بین کننده رفتار سیاالت ویسکواالستیک و مقایسه آنها )پاورال، کرو، کراس، سیال الیس و ...( -      

 تروتونی(تحلیل رفتار سیال ویسکواالستیک )پلیمرهای لیفی( در میدان کششی )ویسکوزیته تروتونی و غیر -      

 های سوسپانسیونولوژئر -      

 ولوژی(ئولوژی، ماکرورئهای پلیمری با تمرکز بر الیاف آمیخته پلیمری )میکرورولوژی افزودنی و آمیختهئر -      

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. H. A. Barnes, J. F. Hutton, K. Walters, “An Introduction to Rheology”, Elsevier, Amsterdam, 

1991. 

2. J. Ferguson, Z. Kemblowski, “Applied Fluid Rheology”, Elsevier Science Publishers Ltd., 

London 1991. 

3. B. Bird, R. C. Armstrong, C. Hassager, “Dynamics of Polymeric Liquids, Vol. 1 (Fluid 

Mechanics)”, John Wiley & Sons, New York, 1984. 

4. R. Beyreuther, H. Brunig, “Dynamics of Fiber Formation and Processing”; Modeling and 

Application in Fibre and Textile Industry, Springer, Berlin, 2007. 
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 کارگاه تولید الیاف
Fibers Production workshop 

 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 512 کد درس

 عملی -اصلی  نوع درس

 زمانهای تکسچره یا همو فرآیندهای تولید نخ زمانهم ای فناوری تولید الیاف نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های عملی تولید الیاف و تکسچرآیزینگروش آشنایی با

 

 رئوس مطالب:

 گیری شاخص جریان مذاب پلیمرهااندازه -

 سازی مواد اولیه پلیمری جهت تولید الیافاصول آماده -

 ریسیاصول فرآیند تولید الیاف به روش ذوب -

 اصول فرآیند کشش و تثبیت حرارتی -

 اصول فرآیند تکسچرایزینگ به روش تاب مجازی و جت هوا -

 گیری خواص موجی نخهای تکسچره و استرچ اندازه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 شود.توسط استاد از تعدادی قابل توجهی کتاب استفاده می
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 زبان تخصصی
English for Textile Engineer 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 513 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 آشنا نمودن دانشجو با اصطالحات رایج در صنعت نساجی و پوشاک

 

 رئوس مطالب:

ی این درس عالوه بر آشنا نمودن دانشجو با اصطالحات رایج در صنعت نساجی و پوشاک الزم است تا نحوهدر  -

چنین کتبی برای اخذ اطالعات الزم مثالً اطالعات در خصوص یک ماشین خاص و یا برقراری ارتباط شفاهی و هم

 ی خاص به دانشجو آموزش داده شود.ماده

 اشد.بترین هدف این درس میدانشجویان برای مکاتبات فنی نساجی مهم تقویت قدرت صحبت کردن و نگارش -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1185، اشراقی، صفار، "فرهنگ لغات و اصطالحات تخصصی نساجی"، نیامعصومه شکوهی، نیاداود شکوهی .1

 گردد.توسط استاد مربوط مشخص می .4
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دروس تخصصی گرایش مهندسی 

 فناوری نساجی
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 های ریسندگیاصول و مکانیزم                                   
            Principles and Mechanism of Spinning 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 631 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 ریسندگی هاییندآفر نیازدروس پیش درس یا

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ریسندگی الیاف کوتاه و بلندموجود در خطوط های آشنایی جامع با اصول و مکانیزم

 رئوس مطالب:

 گیری آن، نحوه ارزیابی کیفیت مخلوط الیاف.نقش و اهمیت اختالط الیاف فرآیندهای شکل -

 سازی الیاف جهت تغذیه به خط حالجی و بررسی اجزاء خط حالجی الیاف کوتاه.اهداف و چگونگی آماده -

ارد، های مختلف ماشین کبررسی نحوه تغذیه اتوماتیک الیاف به ماشین کارد )سیستم شوت فید(، نقش و اهمیت بخش -

 ای شدن الیاف و نیروهای وارده بر الیاف در ماشین کارد.نظریه حلقهچگونگی انتقال الیاف، 

 های کشش غلتکی و بررسی رفتار الیاف در منطقه کشش.تعریف نپ و نقش و اهمیت آن، آشنایی با سیستم -

 های کنترل و ترمیم نایکنواختی.های نساجی و تنوع آن و آشنایی با سیستمبررسی مفهوم نایکنواختی در سازه -

 زنی و بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر این فرآیند، بررسی تئوری ضایعات جیگوف.ش و اهمیت فرآیند شانهنق -

 تاب و دالیل استفاده از آن و چگونگی اعمال تاب به نیمچه نخ تولیدی.مرحله نیم -

 های مکانیکی و الکترونیکی جهت پیچش نیمچه نخ.آشنایی با سامانه -

گیری بالن و پیچش نخ بر روی ماسوره، روابط بین ن در فرآیند تولید نخ، چگونگی شکلمرحله تمام تاب و اهمیت آ -

 نیرو و کشش در مرحله پیچش نخ به وسیله شیطانک، کشش ریسندگی.

 های ریسندگی فاستونی و پشمی.مروری بر ویژگیهای مهم الیاف در سیستم -

ماشین آالت و محاسبات مربوطه. تهیه نیمچه نخ فاستونی و زنی فاستونی، عملیات گیل، کارد فاستونی و اجزاء آن، شانه -

 مراحل نهایی رسیدگی.

و  زنی به الیاف. سری کارد پشمیکنی و روغنریسندگی پشمی، ساختار نخ تولیدی در مقایسه با نخ قاستونی، مخلوط -

 ویژگیهای مهم آن، مرحله نهایی ریسندگی پشمی.

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1182، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پاییز "تابهای شانه، کشش و نیماصول و تکنولوژی ماشین" مجید صفر جوهری ، .1

 .1182امیرکبیر، پاییز ، مرکز نشر دانشگاه صنعتی "رینگ ریسندگی ماشین تکنولوژی و اصول" مجید صفر جوهری ، .2

3. C. A. Lawrence, “Fundamentals of Spun Yarn Technology”, CRC Press, 2003. 

4. R. T. D. Richards , A. B. Sykes, “Woolen Yarn Manufacture”, The Textile Institute, Manchester, 1994. 

 

5. W. S. Simpson, G. H. Crawshaw, “Wool: Science and Technology”, Woodhead Publishing, Cambridge, England, 2000.  
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 های ریسندگیکارگاه مکانیزم
    Spinning Mechanisms Workshop 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 632 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 زمانهای ریسندگی یا هماصول و مکانیزم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

ندگی آالت ریسآالت ریسندگی الیاف کوتاه و ماشینهای مختلف در ماشیندانشجویان به صورت عملی با مکانیزمآشنایی 

 الیاف بلند

 

 رئوس مطالب:

آالت ریسندگی الیاف کوتاه از قبیل حالجی، کارد، های مختلف در ماشیندانشجویان به صورت عملی با مکانیزم -

 شوند.تاب، رینگ و غیره آشنا میچندالکنی، شانه، نیم

شاهده و ها را مظیماندازی و انواع تنزنی، توقف و راهانتقال حرکت و انتقال مواد و تأثیر متقابل ماشین و مواد، پیوند -

 نمایند.آزمایش می

کارد پشمی،  هایآالت ریسندگی الیاف بلند از قبیل دستگاههای مختلف در ماشینصورت عملی با مکانیزم آشنایی به -

 تاب و تمام تاب پشمی و ...فتیله، نیمماشین 

 نمایند.و آزمایش می ها را مشاهدهاندازی و انواع تنظیمانتقال حرکت و انتقال مواد و توقف و راه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. W. W. Klein, “The Technology of Short-staple Spinning”, Textile Institute, 1987. 

 .1181دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ، "اصول وتکنولوژی ماشین ریسندگی رینگ"مجید صفرجوهری،  .2

3. Y. Lipenkov, “Wool Spinning”, Mir Publishers, 1983. 
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 های نوین ریسندگیسامانه
Modern Systems of Spinning 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 633 کد درس

 نظری -تخصصی نوع درس

 های ریسندگیاصول و مکانیزم نیازدرس یا دروس پیش

 تکمیلی:آموزش 

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:
 ندهای جدید تولید نخآیاصول و فر آشنایی با

 

 رئوس مطالب:
 محدودیت های سیستم ریسندگی رینگ بررسی -

 محاسبه کشش ریسندگی و چگونگی تعدیل آن جهت افزایش تولید -

 آنمثلث ریسندگی و اهمیت  -

 بررسی اصالحات ساختاری صورت گرفته بر روی سیستم ریسندگی رینگ -

 هاآشنایی با خصوصیات نخ تولیدی آن سایرو و  ریسندگی تجمعی وهای سیستمبررسی اصول و مکانیزم  -

 بررسی اصول و مکانیزم ریسندگی با تاب مجازی -

 با خصوصیات نخ تولیدی آن آشناییدورپیچ و ریسندگی خودتاب و های سیستمبررسی اصول و مکانیزم  -

 اصول و مکانیزم سیستم های ریسندگی با انتهای آزادآشنایی با  -

 اهآشنایی با خصوصیات نخ تولیدی آن اصطکاکی و و ، جت هواایو مکانیزم سیستم ریسندگی چرخانه بررسی اصول -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1188دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  مرکز نشر ،"ریسندگی مدرن"مجید صفرجوهری،  .1

 .1178، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "ایتکنولوژی ریسندگی چرخانه"قره آغاجی،  ترومر، ترجمه مجید صفرجوهری، علی اکبر .2

3. H. Ernst, “Volume 5-Rotor Spinning”, Rieter Machine Works Ltd., 2014. 

4. H. Stalder, “Volume 6- Alternative Spinning Systems”, Rieter Machine Works Ltd., 2014.  

 .1195 مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال ،"سیستمهای ریسندگی مدرن" حسین حسنی،سعید شیخ زاده نجار،  .5
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 پودی-تاری بافندگی هایاصول و مکانیزم                             
            Principles and Mechanisms of Weaving  

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 634 کد درس

 نظری -تخصصی نوع درس

 پودی-تاری یند بافندگیآفر نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 پودی-بافندگی تاریهای ماشین آالت دانشجویان با انواع مکانیزمآشنایی 

 

 رئوس مطالب:
 بازکننده الکترونیکی(   -رگوالتور -انواع مکانیزم بازکننده نخ تار )ترمز -

 انواع مکانیزمهای پیچیدن پارچه و کاربرد آن ها ) محاسبات مکانیزم پیچش پارچه( -

ین بافندگی  اتوماسیون در فرایند بافندگی و ماش -مکانیزمهای کنترل و مراقبت مکانیکی و الکترونیکی در ماشینهای بافندگیانواع  -

 محاسبات تولید بافندگی -محاسبه تعداد ماشین بافندگی تخصیص داده شده به یک بافنده 

 روش تشکیل دهنه بادامکی، تقسیم بندی انواع بادامک ها -

 دابی چرخشی با کنترل مکانیکی و الکترونیکی(  -دابی یک باالبرو دو باال بر -روش تشکیل دهنه دابی )دابی تیغه ای -

 انواع مکانیزمهای تشکیل دهنه ژاکارد )مکانیکی و الکترونیکی(  -

 اصول و تکنولوژی مکانیزم پودگذاری پروژکتایل  -

 نیروی وارده به نخ تار و پود در ماشین راپیری  -اصول و تکنولوژی انواع مکانیزم پودگذاری راپیری -

 محاسبه نیروی وارده به نخ پود در مکانیزم جت هوا -اصول و تکنولوژی ماشینهای بافندگی جت هوا -

 اصول و تکنولوژی ماشین بافندگی جت آب -

 ( M8300 -موازی -انواع ماشینهای بافندگی چندفازی )سری -

 ب دفتین(بررسی حرکت دفتین )مسافت، سرعت و شتا -

 نیروهای کشش وارده به نخ تار در ماشین بافندگی -

 ارتباط بین کشش نخهای تار و پارچه و مقاومت بافندگی  -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 . 1176انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ، "مکانیزم و تکنولوژی ماشین های بافندگی  "هوشمند بهزادان، شاپور وزیر دفتری،  .1

2. P. R. Lord, M. H. Mohamed," Weaving: Conversion of Yarn to Fabric", Merrow Publishing, 1982. 

3. S. Adanur, " Handbook of Weaving", Technominc Publishing, 2002. 

4. R. Marks, A.T.C. Robinson, " Principles of Weaving", The Textile Institute Publishing, 1976.  

5. L. Vanghluwe," Air Jet Weft Insertion ", Textile Progress, Volume 29, No. 4, The Textile Institute 

Publishing, 1999. 
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 تاری پودی های بافندگیکارگاه مکانیزم
Weaving Mechanisms Workshop 

 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 635 کد درس

 عملی -تخصصی  نوع درس

 زمانیا هم پودی-تاری های بافندگیمکانیزماصول و  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

ربوط به بات مهای مختلف در ماشین آالت بافندگی مختلف و محاسکارکرد و مکانیزم بابه صورت عملی  آشنایی دانشجویان

 آنها

 

 رئوس مطالب:

  مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی -

 تعویض بادامکها در ماشین بافندگی و انجام تنطیمات الزم -

 طراحی بادامک -

 چرخشی( -باالبردو  -بررسی مکانیزم انواع دابی ها )دابی یک باالبر -

 بررسی مکانیزم ژاکارد -

 بررسی مکانیزم های کنترل و مراقبت روی ماشین بافندگی -

 بررسی مکانیزمهای مختلف بازکننده نخ تار و پیچیدن پارچه -

 بررسی مکانیزم و تنظیمات ماشین بافندگی پروژکتایل  -

 بررسی مکانیزم و تنظیمات ماشین بافندگی راپیر -

 بررسی مکانیزم و تنظیمات ماشین بافندگی جت هوا  و جت آب  -

 طراحی و تولید نمونه پارچه ها متناسب با انواع ماشینهای بافندگی موجود -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 . 1176، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "مکانیزم و تکنولوژی ماشین های بافندگی  "هوشمند بهزادان، شاپور وزیر دفتری،   .1

2. P. R. Lord, M. H. Mohamed," Weaving: Conversion of Yarn to Fabric", Merrow Publishing, 1982. 
3. S. Adanur, " Handbook of Weaving", Technominc Publishing,2002. 

4. R. Marks, A.T.C. Robinson, " Principles of Weaving", The Textile Institute Publishing, 1976.  
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 های بافندگی حلقویمکانیزم                                      
           Knitting Mechanisms 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 636 درس کد

 نظری -تخصصی  نوع درس

 بافندگی حلقوی هاییندآفر نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:
ی بررسی عملکرد کنترل باالی الکترونیک و های ویژهمکانیزم ماشین آالت برای تولید پارچه ،های مختلف ژاکارد و طراحی شناخت و بررسی مکانیزم

 کارگیری کامپبوتر در آنهات و بهبر روی ماشین آال

 

 رئوس مطالب:
 بخش اول: بافندگی حلقوی پودی 

مکانیزم بافت ماشین های تخت و گردباف دوبله سیلندر مکانیزم بافت سوزن مرکب و بافت های خاص، مکانیزم های انتقال حلقه، بافت  -

و خابدار، مکانیزم های واحدهای طراحی ژاکارد و تعیین ابعاد طرح ژاکارد، مکانیزم تولید انواع بافت پشت ژاکارد، مکانیزم های کشسان 

 بافت و ژاکارد ماشین الکترونیکی تخت باف، مکانیزم بافت و ژاکارد ماشین گردباف الکترونیکی.

 

 بخش دوم: بافندگی حلقوی تاری

 -محاسبات بافندگی حلقوی تاری، کاربرد کامپیوتر و الکترونیک در بافندگی حلقوی تاری، مکانیزم فالمرور اجمالی بر اصطالحات و  -

پلیت، مکانیزم های ماشین های راشل ژاکارد، مکانیزم ماشین های راشل دومیله سوزن و انواع بافت ها بر روی آن، مکانیزم ماشین های 

 ماشین های تولید پارچه های کشسان، مکانیزم ماشین های گردباف حلقوی تاری.تریکو برای تولید پارچه های پرزدار، مکانیزم 

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 فهرست منابع: 

مرکز نشــر دانشــگاه صــنعتی ، "باف، ســاختمان ماشــین و روش تولیدبافندگی حلقوی پودی گرد"، ابرمامل اشــج، مترجم مســعود لطیفی .1

 .1179 ،امیرکبیر

 ، رمرکز نشــر دانشــگاه صــنعتی امیرکبی ،"بافندگی حلقوی پودی گردباف، مواد اولیه و عیوب بافت"، ابرمامل اشــج، مترجم مســعود لطیفی .2

1179. 

صغریان جدی .1 صغر ا سوم(مکانیزم بافندگی حلقوی "، بالینگ، مترجم علی ا صنعتی امیرکبیر  ،"تاری )جلد اول، دوم،  شگاه  شر دان مرکز ن

1171. 

 .1171 ،مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،"مکانیزم بافندگی حلقوی پودی )جلد اول، دوم، سوم("رم طوسی، مسعود لطیفی، زهرا خ .4

 .1181مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ،"پودی حلقوی مکانیزم بافندگی" ،دیوید اسینسر، مترجم زهرا خرم طوسی .5
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 های بافندگی حلقویکارگاه مکانیزم                                  
        Knitting Mechanisms Workshop 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 632 کد درس

 عملی -تخصصی نوع درس
 زمانهمهای بافندگی حلقوی یا مکانیزم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:
ار، دهای ویژه )سوراخو پیاده کردن طرح و تولید پارچه، تولید پارچه باف و گردباف(های حلقوی پودی ژاکارد )تختبررسی عملی بر روی ماشین

 های حلقوی تاریاه( بر روی ماشینپودگذاری شده و راه ر

  
   رئوس مطالب: 

 بخش اول: بافندگی حلقوی پودی

  های مختلف ماشین گردباف یک سیلندر ژاکارد و تولید پارچهبررسی قسمت 

 های مختلف ماشین گردباف دو سیلندر ژاکارد و تولید پارچهبررسی قسمت 

 ژاکارد و تولید پارچه بافی یک سیلندرهای مختلف ماشین جوراببررسی قسمت 

 بافی الکترونیکیهای مختلف ماشین تختبررسی قسمت 

 باف الکترونیکی و تولید پارچهافزار طراحی بافت ماشین تختآشنایی با نرم 

  

 بخش دوم: بافندگی حلقوی تاری

 سوراخدار مختلف پارچه های تولید 

 پارچه وزن تعیین 

 از استفاده با برجسته طرح ایجاد Fall plate  

 شکسته و چهارخانه  راه راه پارچه های بافت 

 جدید نمونه تولید و طراحی پارچه، تجزیه پروژه 

 
 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 فهرست منابع: 

یرکبیر، مرکز نشر دانشگاه صنعتی ام ،"گردباف، ساختمان ماشین و روش تولیدبافندگی حلقوی پودی "، ابرمامل اشج، مترجم مسعود لطیفی .1

1179. 

 ،یرمرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکب ، "بافندگی حلقوی پودی گردباف، مواد اولیه و عیوب بافت"، ابرمامل اشج، مترجم مسعود لطیفی .2

1179. 

  ،مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "وی تاری )جلد اول، دوم، سوم(مکانیزم بافندگی حلق"، بالینگ، مترجم علی اصغر اصغریان جدی .3

1171. 

 .1171 ،مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،"مکانیزم بافندگی حلقوی پودی )جلد اول، دوم، سوم("،زهرا خرم طوسی، مسعود لطیفی  .4

 .1181 ،نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز، "مکانیزم بافندگی حلقوی پودی" ،دیوید اسینسر، مترجم زهرا خرم طوسی .5
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 آماریکنترل کیفیت 
 Statestical Quality Control 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 634 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 ریسندگی هاییندآفرآمار و احتماالت مهندسی و  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های مختلف نساجیهای کنترل سالنهای پایه ای برای بهبود کبفیت و نمودارابزار آشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

های کیفی، مدل کانو در تعریف مقدمات، تعریف، کیفیت، وجوه و ابعاد مختلف کیفیت، مشخصالت و تلرانس -

 های کیفیت، سطوح کیفیت، آموزش و انگیزش در کیفیت.هزینههای کیفی، ویژگی

 (.QFDهای کیفی )طراحی کیفیت: طراحی کیفیت محصول، مدل توسعه فعالیت -

یل ها، نمودار و تحلهای ارائه دادهها، هیستوگرام و روشهای کنترل و ثبت دادهای بهبود کیفیت: برگهابزارهای پایه -

 ها، نمودار پراکنش.معلول، نمودار تمرکز نقص پارتو، نمودار و تحلیل علت و

 های مختلفگیری تصادفی ساده، روشگیری، نمونهگیری، اصطالحات نمونهگیری: اهمیت و ضرورت نمونهنمونه -

 بندی شده.ای، طبقهگیری سیستماتیک، خوشهنمونه

 ی و آزمایش، نواقص، تغییرپذیری.گیرهای بازرسی، اندازهکنترل کیفیت: بازرسی و انواع آن، تعیین ایستگاه  -

 مقدمات کنترل کیفیت آماری: یادآوری نکاتی از آمار. -

ا، هگیری و تحلیل نمودارهای کنترل، نمودارهای کنترل وصفینمودارهای کنترل: مبانی نمودارهای کنترل، مبانی نتیجه -

 نمودارهای کنترل متغیرها.

 متغیرها. ها،گیری برای رد یا قبول: وصفیهای نمونهطرح -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1191، چاپ چهاردهم، دانشگاه علم وصنعت ایران، "کنترل کیفیت آماری"، رسول نورالسناءداگالس سی. مونتگومری، ترجمه . 1

2.  G.A.V. Leaf, “Practical Statistics for the Textile Industry: Part II”, Textile Institute. 1987. 

3.  A.J. Chuter, “Quality Management in the Clothing and Textile Industries”, Textile Institute, 2002, Chapter 1-3, pp. 1-65. 
 .1171، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، "های آماریت: سیستم، سازماندهی، روشکنترل کیفی"گروه مهندسی صنایع جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، . 4

 .1179، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "مار عملی در نساجیآ"کیش، . محمد حقیقت5
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 کنترل کیفیت آماری مایشگاهآز
Quality Control Laboratory 

 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 631 کد درس

 عملی -تخصصی  نوع درس

 زمانیا هم آماریکنترل کیفیت  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ملی روی خواص کیفی کاالهای نساجیصورت عانجام آزمایشات به

  

 رئوس مطالب:
 گیری استاندارد تعیین رطوبت نخ و کاالی نساجی. نمونه -

 ی تار و پود، تراکم، وزن در متر مربع. تعیین مشخصات پارچه برای بافت مجدد تعیین نمره -

 تعیین مقاومت پارچه در برابر نفوذ آب. -

 تعیین مقاومت پارچه در برابر عبور هوا. -

  تعیین مقاومت سایشی پارچه. -

  تعیین میزان خمش پارچه. ه.ی پرزگیری پارچتعیین درجه -

  تعیین ضخامت و استحکام پارچه. -

  ی میکروسکوپ.ی تاب بوسیلهبررسی عیوب ظاهری نخ، تعیین قطر نخ و زاویه -

  های سنجش نایکنواختی.طرز کار و کالیبراسیون دستگاهآشنایی با  -

بررسی  نایکنواختی و بررسی محل ایجاد عیب. های سنجشی دستگاهبررسی نایکنواختی مواد واسطه ریسندگی )فتیله( بوسیله -

 های سنجش نایکنواختی و بررسی محل ایجاد عیب.ی دستگاهنایکنواختی مواد واسطه ریسندگی )نیمچه نخ( بوسیله

  های سنجش نایکنواختی و بررسی محل ایجاد عیب.ی دستگاهبررسی نایکنواختی نخ بوسیله -

  گیری تاب نخ.اندازه -

 . گیری استحکام کالف(ال و کالف )با دستگاه استحکام سنج و دستگاه اندازهتحکام نخ تکگیری اساندازه -

  ظرافت مواد واسطه ریسندگی، ظرافت نخ. -

  ی میکروسکوپ.ظرافت الیاف پشم بوسیله ی عبور جریان هوا.ظرافت الیاف پشم بوسیله -

 ای.صورت دستهه بهی عبور جریان هوا، استحکام الیاف پنبظرافت الیاف پنبه بوسیله -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

جهاد دانشگاهی واحد  ،"پارچههای فیزیکی الیاف، نخ و اصول و نظریات آزمایش"، وجیهه ملکی ،ناهید انصاری .1

 .1187، صنعتی امیرکبیر

http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1373143
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 ماشین یطراحی اجزا                                                   

Machine Components Design 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 613 کد درس

 یتخصص-ینظر نوع درس

 (1و نقشه کشی صنعتی ) دینامیک ،(1) مقاومت مصالح نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ای از مسائل کاربردی، به دانشجویانمند و در قالب مجموعهدهعآشنایی با اصول اولیه طراحی اجزاء ماشین با استفاده از رویکردی ساده، قا

 ی مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی کارشناسمقطع 

 

 رئوس مطالب:
اصول طراحی مهندسی؛ مراحل انجام طراحی مهندسی، مفاهیم ضریب اطمینان و قابلیت اطمینان، کاربرد خواص مکانیکی مواد مهندسی در  -

 استانداردها.گذاری فوالدها و طراحی بر اساس کُدها و انتخاب ماده، فرایندهای عملیات حرارتی، سیستم نام

 های ساده و مرکب، هایی از بارگذاریانواع مختلف بارگذاری، انواع مختلف تیرها، ارائه مثال مروری بر مباحث مکانیک جامدات؛ -

های ساخته شده از مواد نرم و ُترد در حاالت بارگذاری ساده و مرکب، تئوری طراحی استاتیکی سازه طراحی برای بارگذاری استاتیکی؛ -

م تنش عمودی، تئوری ماکزیمم تنش برشی )ترسکا(، تئوری انرژی واپیچش )فون میسز(، تئوری کولمب موهر، تئوری کولمب ماکزیم

 موهر بهبود یافته، 

طراحی برای بارگذاری دینامیکی؛ پدیده خستگی و اهمیت آن در طراحی اجزاء ماشین، بارگذاری کامالً معکوس شونده، دیاگرام وُِلر، مفهوم  -

 های نوسانی م، معادله مارین، تنشحد دوا

درت، های انتقال قهای انتقال قدرت، جداول طراحی پیچشناسی اتصاالت پیچی، مکانیسم عملکرد پیچهای انتقال قدرت؛ واژهطراحی پیچ -

 .های انتقال قدرتهای خود قفل کُن و خود باز شو، راندمان پیچ، تحلیل تنش در پیچپیچ

های لغزشی و غلتشی، عمر یاتاقان، عمر محک، بار محک استاتیکی و دینامیکی، نحوه انتخاب اع مختلف یاتاقانها؛ انوطراحی یاتاقان -

 های غلتک مخروطی.ای، بارگذاری شوک، بارگذاری متغیر، نحوه انتخاب یاتاقانای و غلتک استوانههای غلتک ساچمهیاتاقان

ای )ساده، مارپیچ، مخروطی، حلزون و چرخ حلزون(، لغات و های چرخدندهسامانهمعرفی انواع مختلف  اصول طراحی چرخدنده؛ -

ام ای، کنترل استحکای، نحوه محاسبه بار اعمالی در یک سیستم چرخدندههای چرخدندهها، قوانین بنیادی سامانهاصطالحات فنی چرخدنده

 چرخدنده های یکهای یک چرخدنده، کنترل استحکام سایشی دندانهخمشی دندانه

های انتقال گشتاور، تحلیل تنش و انتخاب محدوده صحیح برای پارامترهای ها و انطباقات، معرفی روشاصول طراحی محور؛ مفاهیم تلرانس -

های شکست خستگی و استاتیکی در طراحی محور، طراحی آالت نساجی، کاربرد تئوریانطباق، تعریف پروژه طراحی محور یکی از ماشین

 ای و طراحی سیستم انتقال گشتاور.های چرخدندها، طراحی سامانههیاتاقان

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

جهاد دانشگاهی واحد ، "های فیزیکی الیاف، نخ و پارچهو نظریات آزمایشاصول "، وجیهه ملکی ،ناهید انصاری .1

 .1187، صنعتی امیرکبیر

http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1373143
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 تکنیک بافت
     Weave Technique 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 611 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 فرآیندهای ریسندگی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 پودی، در کاربردهای گوناگون-های تاریآشنایی با مبانی طراحی بافت انواع پارچه

 

 رئوس مطالب:
 پارچه( روی بر افکت و طرح ایجاد مقدمه )اهمیت طراحی، نقش طراح در یک کارخانه بافندگی، انواع روشهای -

 پانامای ساده و مطرح( -مشتقات بافت تافته )ریب تاری، پودی، مورب و مطرحطراحی  -

 طراحی مشتقات بافت سرژه )سرژه صلیبی، گاباردین، جناغی، زیگزاگ و شکسته( -

 طراحی مشتقات بافت ساتین )ساتین نامنظم، ریب ساتین و پاناما ساتین( -

 دمی، کائوچو، النه زنبوری و کرپهای دانه گنهای متنوع شامل طرح بافتی طراحی بافتنحوه -

 های ژاکارداصول طراحی پارچه -

 های ضخیم و دوالیهاصول طراحی پارچه -

 های دورواصول طراحی پارچه -

 ایهای عریض و کیسهاصول طراحی پارچه -

 طرح پیکه -

 های پرزداراصول طراحی پارچه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

  :فهرست منابع

1. N. Gokarneshan, “Fabric Structure and Design”, New Age International Publications, 2005. 

2. S. Alderman,  “Mastering Weave Structures”, Interweave Press, 2004. 

3. J. Wilson,  “Handbook of Textile Design”, Woodhead Publications, 2001. 

 .1179انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ،"های بافندگیمکانیزم و تکنولوژی ماشین" ،وزیردفتریشاهپور  ؛بهزادانهوشمند  .4

5. W. Watson, “Advanced Textile Design”, Longmans publications, 1913. 
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 کامپیوتر باپارچه و محاسبات بافت طراحی تجزیه فنی، 
  Technical Analysis, Design and Calculations of Fabrics Construction with 

Computer 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 612 کد درس

 عملی - تخصصی نوع درس

 و برنامه نویسی کامپیوترتکنیک بافت  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:
  پودی به کمک کامپیوترهای تاریآشنایی با اهمیت و اصول تجزیه فنی پارچه، تعیین مشخصات پارچه و طراحی پارچه

 

 رئوس مطالب:

 آشنایی با اصول و ابزارهای تجزیه فنی بافت پارچه  -

ها شدگی نخهای تار و پود، میزان جمعپود، پشت و رو، تراکم تار و پود، نمره نختعیین مشخصات پارچه شامل جهت تار و  -

 و وزن واحد سطح پارچه

 تعیین نوع مواد اولیه مصرفی )نوع نخ، الیاف و درصد مخلوط( -

 کشی، رسم کارت ضربه و مشخصات حاشیه پارچههای تار و پود، نقشه بافت، نختعیین رنگبندی نخ -

 پیچی )تعداد باند و عرض هر باند(شانه بافندگی، محاسبات چلهتعیین نمره و عرض  -

 محاسبات مقدار نخ و مواد اولیه الزم برای بافت پارچه -

 پودی به صورت عملیهای تاریهای متنوعی از پارچهی نمونهتجزیه -

 افزارهای کامپیوتریپودی به کمک نرمهای تاریآشنایی با اصول طراحی پارچه -

 افزار طراحی پارچههای دابی به کمک نرمحی پارچهتجزیه فنی و طرا -

 افزار طراحی پارچههای ژاکارد به کمک نرماصول طراحی پارچه -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

  :فهرست منابع

1. N. Gokarneshan,  “Fabric Structure and Design”, New Age International Publications, 2005. 

2. S. Alderman,  “Mastering Weave Structures”, Interweave Press, 2004. 

انتشارات دانشگاه صنعتی  ،"های بافندگیمکانیزم و تکنولوژی ماشین" ،وزیردفتریشاهپور ؛ بهزادانهوشمند  .1

 .1179امیرکبیر، 

4. Dobby and Jacquard Designer Software’s Manual. 
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 مکاترونیک و آزمایشگاه

Mechatronic and Laboratory 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 613 کد درس

 نظری - تخصصی نوع درس

 زمانمبانی مهندسی برق یا هم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 هاآوری دادههای جمعروشهای الکترونیکی و طرز کار آنها و آشنایی با مدارهای منطقی، قطعات و دستگاهآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:
 . هاو تئوری کار آن  Flip  Flopها، آشنایی با ها، ساخت مدارهای ساده آنی شناسایی پایهطریقه ،AND ،OR، XoR ،Notهای شناخت مدارهای منطقی: آشنایی با گیت -

 .گیریگیری و انتگرالفایرها و کارکردشان، طرز ساخت مدارهای مشتقها: آشنایی با آمپلیو تئوری آن OP-Ampsفایرها آمپلی -

 .ارهای ساده با این قطعاتراحی مدها: شناخت طرز عملکرد این قطعات و طرز طها، مقاومت خازنآشنایی با قطعات الکترونیکی ترانزیستورها، ترستورها، رله -

 . های مختلف کار سنسورهای مکانیزمها: معرفی انواع حسگرها و ارائهحسگرها و طرز کار آن -

 .هانویسی آنو برنامه ADCو   ACو طرز کاربردهای  Parallel Pont  /Serielنویسی ها، طرز کار و برنامهآوری دادههای جمعی روش: ارائه(DAQ)ها آوری دادهجمع -

 ,Brexd Boardگردد که شامل موارد آشنایی با وسایل آزمایشگاه: کار با اسیلوسکوپ مواردی به شرح زیر یا انتخاب استاد به صورت آزمایشگاهی نیز ارائه می -

Multimeter, Function Generator ، طرز خواندن خازن، مقاومت، ساخت فیلترهای 1آشنایی با قطعات الکتریکی :RCهای ولتاژ، مقسم ولتاژکننده، تقویتRC ،

ی های ولتاژ، آشنایی با مدارها: کار با ترانزیستورها، تریستور، کانتکتور، رله، ساخت منبع تغذیه، تنظیم کننده2آشنایی با قطعات الکتریکی ، RCگیر ، انتگرالRCگیر مشتق

  ،Flip Flop ،Clock ،Counter: 2و. ..، آشنایی با مدارهای منطقی  Flop Flip، انواع Hexتبدیل  AND ،OR ،NAND ،NOR ،NOTهای : کار با گیت1منطقی 

Timer، ADC ،DAC ،فایرها: آشنایی با آمپلیOpamp،  کار باOpamp گیر، فیلتر ، گیر، انتگرالی ولتاژ، مشتقکنندهساخت تقویتPID آشنایی با سنسورها: کار با ،

 Ladder: یادگیری PLC، برنامه نویسی Photo Cell ،Encoder،  LVDT ،Timer،  Counter ،Read Relay، فشار، Proximityر انواع سنسورهای مختلف نظی

Logic  و برنامه نویسیPLC ، آشنایی باActuator  ها: کار با موتورهایDC ،AC تک فاز، سه فاز ( ،)Invertor ،Stepper Motor ،Servo Motor  موتورهای

ها و خواندن  Portی الکتریکی نظیر موتور از طریق این کنترل یک وسیله ، Serial/Parallel Port: برنامه نویسی   Serial/Parallel Portاز طریق  DAQ، مغناطیسی

 ها.اطالعات از آن

 .Stepper Motorبرای یک  Driver، ساخت Micro Controllerکار با میکروکنترلر: برنامه نویسی  -

 . نویسیی برنامهو طریقه Ladder Logicها، آشنایی با و دلیل استفاده از آن PLCشناخت  :PLCبرنامه نویسی  -

 . موتورها  Stepperی برنامه نویسی ها و طریقهساز آنها، آشنایی با مدار فعالموتورها و شناخت طرز کار آن  Stepper: معرفی انواعActuatorانواع  -

 گریپرهای مغناطیسی، سرو موتورها.، موتورهای پنرو،  DCموتورهای  -

- Micro Controller  ها: شناخت طرز كارMicro Controller  ها، معرفي چندMicro Controller هامعروف، آشنایي و طرز برنامه نویسي یك نمونه از آن. 

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 گردد.توسط استاد مربوط مشخص می

 

 هافناوری کفپوش
Floor Covering Technology 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 614 کد درس
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 نظری - اختیاری نوع درس

  یپود-یتار یبافندگ ندیفرآ نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ها های تولید فرش ماشینی، موکت و دیگر کفپوشآشنایی با روش

 

 رئوس مطالب:
 .تولید فرش ماشینی مورد مصرف و فرآیند یهای ماشینی، مواد اولیهصنعت کفپوش یمعرفی منابع درس، تاریخچه -

 .ماشینی نخ خاب فرش یو شیمیایی انواع مواد اولیههای فرش ماشینی و توضیح خصوصیات فیزیکی ویژگی -

 تثبیت حرارت شده.های و توضیح نخ (های مصرفی برای انجام بافت )از لحاظ استحــکام، ازدیاد طول، کشیدگیشرایط الزم نخ -

 .های مختلف یک ماشین بافندگی فرشتوضیح قسمت -

 .راپیر و دو راپیر های تکهای ماشینتوضیح بافت -

 .UCLهای سه راپیر وهای ماشینبافتتوضیح  -

 .های تک پودی، دو پودی و سه پودیبافت توضیح -

 .های برجسته و دابل پایل و تولید ماشین بافندگی فرش و محاسبات مربوطهتوضیح بافت -

 .بافت و مزایا و معایب این منسوجاتتوضیح منسوجات بی -

 .الیه یتوضیح فرآیند موکت نمدی و روش تهیه -

 .الیه بصورت کاردینگ و کراس لپر یروش تهیه -

 .الیه با استفاده از جریان هوا یروش تهیه -

 .زنیتوضیح دستگاه سوزن -

 .زنی و نمودارهای مربوطههای سوزنهای الیهزنی، ویژگیثر در سوزنؤپارامترهای م -

 .توضیح ماشین موکت تافتینگ. های مورد استفادهسوزن هایزنی( و بیان ویژگیزنی )خاردار و طرحهای مورد استفاده در سوزنانواع سوزن -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1185، مرکز فناوری فرش، "فرش ماشینی"مهدی یکتا،  .1

2. A. F. Turbak, “Nonwovens: Theory, Process, Performance and Testing”, Tappi Pr 1997. 
 .1331، ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر"های ماشینیفرش و کفپوش"محمد سعید توسلی، رضا رنجبر پازوکی،  .3

 

 

 هاطراحی مکانیزم                                           
            Mechanisms Design 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 615 کد درس
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 نظری - اختیاری نوع درس

 طراحی اجزای ماشین نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 هاها و انتقال قدرت توسط جعبه دندهبادامکبندیها، آشنایی با اهرم

 

 رئوس مطالب:

ها. روش ترسیم کثیراالضالع سرعت و شتاب. روش مرکز آنی. بندیها: آنالیز سرعت و شتاب در اهرمبندیاهرم -

 های نساجی.بندی مکانیزم. مروری بر مکانیزمروش اعداد موهومی. ترکیب

ی بادامک. معرفی چند مکانیزم ها. طراحی اندازهی بادامکطراحی منحنی بدنهها. ها: معرفی انواع بادامکبادامک -

 ها.بادامکی و محاسبات آن

ی اای و منظومههای منظومههای ساده و مرکب. آنالیز جعبه اندازهاندازه ها: آنالیز جعبهدندهانتقال قدرت توسط جعبه -

 های کاهنده و افزاینده.مرکب. آنالیز جعبه اندازه

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1184، دانشگاه هرمزگان، "هابندی مکانیزمتحلیل و ترکیب"ا. اچ. سونی، ترجمه عباس راستگو،  .1

 

 

                                

 

 

 

 

 

 نویسیروش تحقیق و گزارش
Research Methods & Report Writing 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 616 کد درس
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 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 نویسیگزارشمبانی روش تحقیق و تدوین آشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

مبانی روش تحقیق: انتخاب مسئله، تعیین اهداف، سؤاالت، فرضیات و متغیرها، منابع دانش، بررسی متون و گردآوری  -

های روش -های اطالعاتی و....(ابزار گردآوری اطالعات از منابع کالسیک )کتاب و...( و ابزار مدرن )بانک -اطالعات

سیر پردازش و تحلیل و تف -) روش تحلیلی، روش توصیفی و طراحی آزمایشات تجربی(تحقیق برای حل مسئله 

-هبندی و بودجاخالق در پژوهش، زمان -افزارهای موجودهای نرماطالعات و اعتبارسنجی نتایج و آشنایی با قابلیت

 نویسی.

 یوین یک گزارش علمی، نحوههای متدوال در تدقالب -تدوین گزراش: آئین نگارش، گزراش علمی به زبان فارسی -

 ی گزارش.افزارها و ابزار ارائهی شفاهی نتایج تحقیق، آشنایی با نرمارائه

 ی گزارش کتبی و شفاهی.انجام یک تحقیق علمی و ارائه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

ردوس، تهران، ف "ی علمینامه، رساله، طرح پژوهشی و مقالهتدوین پایان" ،الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشاییجمال  .11

1188. 

 .1185، تهران: نشر وتبلیغ بشری، "های تحقیق کیفیروش" ، پور سرور پرویزی، مهوش صلصالیمحسن ادیب .12

ها و رویکردهای ها، طرحها، استراتژیهای تحقیق )پارادایماز روشتوصیفی جامع " احمدی، وحید سعید نهایی،علیرضا علی .11

 .1186تهران، تولید دانش،  "کمی و کیفی و ترکیبی(

14. G. Lancaser, “Reseach methods in Management: A concise introduction to research in 

management and business consultancy”, Butterworth-Heinemann, 2005. 

15. J. Gill, P. Johnson, “Research Methods for Managers”, Thousand Oaks, Calif: Sage 

Publication, 2002. 
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دروس تخصصی گرایش مهندسی 

 پوشاک
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 مبانی طراحی پوشاک                                          
           Fundamentals of Clothing Design 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 231 کد درس

 عملی - صیتخص نوع درس

 (1کشی صنعتی )نقشه نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

ها و نحوه استفاده از ان ها برای طراحی فرم شناخت رنگ و و نن در لباس های گوناگوآنیاز های  با بدن انسان و رفع دانشجوآشنایی 

 لباس

 

 رئوس مطالب:

باشد لذا در این درس به تشریح اصول طراحی که شامل موارد ای بر تولید پوشاک مطلوب میکه طراحی پوشاک مقدمهاز آنجا

 شود:زیر است پرداخته می
 ی پوشاک.فرهنگی به تاریخچهتوجه به روند تاریخی طراحی پوشاک. دیدگاه اجتماعی و  -

 های طراحی پوشاک برای دستیابی به هارمونی و باالنس طراحی.گسترش تئوری -

 دهد.های پوشاک مختلف و تعاریفی که همه انواع پوشاک و متعلقات آن را تحت پوشش قرار میدرک عبارت -

 اصول کلی طراحی صنعتی کلکسیون پوشاک. ها.های طراحی کلکسیون، کیفیت، پیام، کاربرد و سایر خواص آنتئوری شیوه -

 های رنگ و درک رنگ. دست آوردن دید عملی در مورد اصول زیبایی. تئوری ترکیببه -

های بیان خواص بدن انسان. حجم اصلی لباس، مبانی طراحی کلیات مد، خطای چشم و تأثیر آن بر داشتن آگاهی و بینش در مورد تکنیک -

 بدن.

ویر ریزی تصها بر بدن انسان. طراحی پوشاک، طراحی و برنامهای )زیردست( مواد. تأثیر فیزیولوژیکی و رنگخواص کاربردی و المسه -

 کننده.شناختی، اقلیمی، ارتباطات و نیازهای فردی مصرفکلی کلکسیون از نظر کارکردی، اقتصادی، فناوری، بوم

 های نمایش و ابزراهای ارتباطی بازاریابی. کارگیری تکنیکبه -

 های طراحی در صنعت پوشاک ومد. اهمیت استفاده از روش -

 های مختلف صنعت پوشاک.دهی فرایند تولید پوشاک در بخشنقش طراح و سازمان -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. R. Tiner, “Figure Drawing without a Model”, David & Charles Publishers (August 1997). 

2. C. Blackman , “100 Years of Fashion Illustration”, Laurence King Publishing, 2007. 

3. J. W. V. Goethe, “Theory of Colors”, MIT Press (MA), 1970. 

 .1187کارنگ،   ،"(جلد 7) اهمنشینی رنگ ه"، ترجمه فریال دهدشتی شاهرخ، هیداکی شی جی وا .4

 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cally+Blackman%22
http://www.goodreads.com/author/show/285217.Johann_Wolfgang_von_Goethe
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 ساختمان پوشاک                                                   

Clothing Construction 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 232 کد درس

 نظری  - تخصصی نوع درس

 مبانی طراحی پوشاک نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

  سایزبندی و الگو ترسیم الگو، طراحی مختلف روشهای با آشنایی بدن، گیری آشنایی دانشجویان با نحوه اندازه

 

 رئوس مطالب:

 بدن، گیری زهاندا به درس این در است، پوشاک تولید فرآیند مبنای مناسب الگوی ایجاد و بدن گیری نظر به اینکه اندازه

 :شود می پرداخته زیر شرح به الگو ترسیم و الگو مختلف اجزای با آشنایی

 پوشاک انبوه تولید در بدن های لزوم ایجاد جدول اندازه -

 بدن های اندازه جداول ایجاد فرآیند -

 آنها گیری اندازه نحوه و بدن اندازه های با آشنایی -

 آنها در ساختار الگو نقش و بدن عرضی و طولی های اندازه شناخت -

 آشنایی با خطوط اصلی بدن -

 الگوسازی فرآیند در الگو قطعات به بدن اندازه بندی تقسیم -

 الگوسازی  مختلف روشهای -

 مادر الگوی ایجاد -

 درز جای چرت، آستر، سجاف، نظیر آنها کاربرد و الگو اجزای با آشنایی -

 پوشاگ از نمونه چند برای الگوسازی عملی اجرای -

 با فرآیند سایزبندی، محاسبه تغییرات سایز بین الگوهای مختلف و اجرای آنآشنایی  -

 آشنایی با فرآیند چیدمان الگوها و تهیه مارکر -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. W. Aldrich, “Metric Pattern Cutting for Menswear”, Blackwell Publishing, 2003. 

2. S. P. Ashdown, “Sizing in clothing”, WoodHead Publishing, 2007. 

3. J. Price, B. Zamkoff, “Grading technique for pattern design”, Fairchild Publishing, 1997. 

4. G. Cooklin, “Pattern’s grading for women’s clothes: the technology of grading”, Wiley 

Publishing, 1990. 
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 کارگاه ساختمان پوشاک
Clothing Construction Lab. 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 233 کد درس

 عملی  - تخصصی نوع درس

 ساختمان پوشاک نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:
 رد آن از مرحله طراحی الگو تا تهیه فایل مارکر جهت برش پارچهکارب نحوه و مارک چینی و سایزبندی الگو، تکمیل و اصالح الگو، طراحی افزارهای آشنایی دانشجویان با نرم

 

 رئوس مطالب:
تجاری در فرآیند تولید پوشاک از مرحله تهیه الگو تا بدست آوردن فایل کارکرنهایی جهن عملیات برش، در این کارگاه دانشجویان با یکی  افزارهای موجودبا توجه به اهمیت استفاده از نرم

 افزار انجام خواهند داد که مباحث آن به شرح زیر است:افزارهای تجاری متداول آشنا و این فرآیند را به کمک نرماز نرم

 الگو سایزبندی و اصالح طراحی، افزارهای نرم ترین اصلی از یکی عنوان به Gerber Technology افزار نرم با آشنایی -

 آشنایی با اجزای الگو شامل انواع نقاط و خطوط و مفهوم آنها، افزاری آنافزارها و بخشهای سخت نرم با کلی آشنایی -

  الگوها به Notch کردن اضافه نحوه، P-Notch جدول تهیه -

 الگو تغییر بر آن تاثیر و نامتقارن و متقارن قطعات انواع با آشنایی -

 الگوها انواع روشهای اصالح -

 جدید الگوی یک ایجاد نحوه -

 شکل داخل از مختلف الگوهای استخراج مختلف روشهای -

 آشنایی با انواع روشهای تهیه سجاف -

 افزودن اجزای لباس به الگو مانند دکمه، جای درز و سجاف -

 ها اندازه اصالح و الگو خطوط گیری اندازه روشهای -

 Rule Table تعریف -

 سایزبندی قوانین تعریف جدول از استفاده با قطعات سایزبندی، نیاز مورد سایزهای تعیین و سایزهای ، سایزبندی سیستم تعریف نحوه -

 آن مختلف مراحل با آشنایی و دیجیتایزر با کارکردن نحوه، سیستم در الگو تهیه دوم روش عنوان به دیجیتایزر با آشایی -

و نحوه ایجاد آنها براساس نوع پارچه و مشخصات آن، تجهیزات کارخانه و سفارش،  مارکر تهیه برای نیاز مورد جداول با ،آشنایی الگو به شده دیجیت فایل تبدیل نحوه -

 ایجاد فایل مارکر برای یک سفارش

 آشنایی با نحوه چیدمان دستی و اتوماتیک -

 افزار مارکر و کاربردهای آنهامارکر و نحوه استفاده از آن و آشنایی با منوهای نرم Toolboxآشنایی با  -

 انجام تنظیمات مربوط به جداول پالت الگو و مارکر -

 گیری از الگوها و مارکرنحوه پالت -

 سایزهای مختلف برای Dropنحوه ایجاد  -

 دار طرح های پارچه ایجاد انطباق طرح در -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع
1. Gerber Technology Documentation, “Acuumark Manual (Pattern design)”, Version 9.1. 

2. Gerber Technology Documentation, “Marker making Manual”, Version 9.1. 

3. Aldrich, W; “Metric Pattern Cutting for Menswear”, Blackwell Publishing, 2003. 
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 خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک                                       
     Mechanical properties of textile materials in clothing 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 234 کد درس

 نظری  - تخصصی نوع درس

 ( و فیزیک الیاف1مقاومت مصالح ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 یچشیپ و یخمش ،یبرش ،یفشار ،ینخ و پارچه از جمله رفتار کشش اف،یمطرح در ال یکیبا خواص مکان انیدانشجو ییآشنا

 آن  دیتول یپوشاک در ارتباط با فناور ییموثر بر دوام و کارا

 

 رئوس مطالب:

 پوشاک و مصرف دیتول ندیآن در فرا یکیخواص مکان تیمورد استفاده در پوشاک و اهم یبا مواد نساج ییآشنا -

 دوخت، ...(  های نخ ها، یی)پارچه، ال یینها

 های برشی، خمشی، پیچشیکششی، فشاری، کمانش، تنش یبا مفاهیم پایه در مکانیک الیاف: رفتارها آشنایی -

 .یپارگ کیوخستگی الیاف. آسیب دیدگی حرارتی و مکانیکی الیاف، نخ و مکان

مورد استفاده در پوشاک: تأثیر تاب و ساختمان نخ بر خواص مکانیکی، رفتار نخ در  های نخ یمکانیک خواص -

 تأثیر متقابل خواص مکانیکی الیاف و نخ. ،یکلیس یروهایای کششی، خمشی و تحت نهتنش

، و عوامل مؤثر بر آن یساختمان یپارامترها ی: بررسبافت¬یو ب یحلقو ،یپود یتار های پارچه یکیمکان خواص -

ات خواص مختلف پارچه و منسوج ینخ و پارچه بر ساختمان منسوج، بررس اف،یال یکیمتقابل خواص مکان راتیتأث

 و ... یبرش ،یکشش ،یبافت از جمله خواص خمش-یب

 پارچه. ردستزی و انداختنکاسه  ،یرپذی شدن سطح، چروک ای گلوله ،یجرخورگ زش،یآو یبررس -

 پوشاک. یکینوع اتصال و دوخت بر خواص مکان ریتأث -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. J. W. S. Hearle, P. Grosberg , S. Backer, “Structural Mechanics of Fibers Yarns and fabrics”, 

John Wiley & Sons Inc, New York, 1969. 

2. A.D. Boos, , D. Tester, “SiroFAST: Fabric Assurance by Simple Testing”, CSIRO, 1994. 
3. J. Hu, “Structure and Mechanics of Woven Fabrics”, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 

2004. 
4. H. M. Behrera (Ed.), “Effect of Mechanical and Physical Properties on Fabrics Hand”, 

Woodhead publishing Ltd.,Cambridge, 2005. 
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 (1) فناوری تولید پوشاک                                        
Technology of Clothing Manufacture (1) 

 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 235 کد درس

 نظری  - تخصصی نوع درس

 زمانهم ایساختمان پوشاک  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:
 آشنایی دانشجویان با مراحل مختلف تولید پوشاک نظیر چیدمان الگوها و فرآیند برش، اتصال ، دوخت و مونتاژ قطعات 

 

 رئوس مطالب:
 الت مورد استفاده در خطوط تولیدآآشنایی با خط تولید پوشاک و آشنایی کلی با ماشین -

 های مختلفپوشاک در بخشد تولید طراحی و سازماندهی فرآین -

های کاهش ضایعات پارچه، تاثیر تعداد و سایزهای های پارچه، راهتاثیر طرح و نقش در آرایش الگوها، نحوه پهن کردن پارچه و تهیه الیه -

رش، مورد نیاز و طرح بهای چینی در برنامه تولید، نحوه محاسبه تعداد الیهمختلف الگوها در آرایش الگوها، اثر طول میز برش و تعداد الیه

اصول کدبندی، شمارش و مشخص کردن قطعات برش خورده در خط تولید، بررسی اثر خصوصیات پارچه در عملیات پهن کردن پارچه 

 ولیدها با توجه به ظرفیت و برنامه تریزی تعیین تعداد الیهو برش، راندمان برش، تکنولوژی برش، آشنایی با انواع روشهای برش، برنامه

استاندارد، آشنایی با  (Seams)و اتصاالت  (Stitch)های دوخت، تاریخچه ماشین دوخت، آشنایی با دوخت آشنایی با تکنولوژی ماشین -

های استاندارد، ارزیابی کارایی اتصاالت در حین مصرف، عوامل مهم در انتخاب ماشین دوزندگی، نحوه انتخاب ماشین ساختار انواع دوخت

های دوزندگی و موارد مورد استفاده آنها، انواع ماشینهای تصال، دوخت و جنس پارچه، انواع روشهای تغذیه پارچه در ماشینبا توجه به نوع ا

 کاربرد آنها در خط تولید پوشاک دوخت و

خواص و گذاری سوزن نخ دوخت شامل سوزن، اجزاء و قسمتهای مختلف سوزن، انواع سوزن برای کاربردها و موارد مختلف، روش نمره -

 خوردگی دوخت و روشهای پیشگیری گیری دوخت، انواع کیسانواع آن، خواص ویسکواالستیک الیاف و کیفیت آن در استحکام و شکل

 ت دوخت و نحوه برطرف نمودن آنهاآشنایی با اشکاال -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. G. Cooklin, “Introduction to Clothing Manufacture”, Black well Publishing Company, 1991.  

2. G. Cooklin, “Fusing Technology”, The Textile Institute 1990.  

3. W. Fung, “Coated and laminated Textiles”, Woodhead Publishing Ltd, 2002. 

4. I.  Jones , G. K. Stylios, “Joining Textiles, Principles and Applications”, Woodhead Publishing Ltd, 

2013. 

، چاپ دوم ر،یرکبیام یواحد صنعت ی، انتشارات جهاد دانشگاه"پوشاک دیتول یو تکنولوژ تیریمد"، انیریدبهادی  ؛یرآبادیخهادی  .5

1195. 
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 (1)کارگاه فناوری تولید پوشاک                                       
         Garment Manufacturing Lab (1) 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد  236 کد درس

 عملی - تخصصی  نوع درس

درس یا دروس 

 نیازپیش

 زمان( یا هم1فناوری تولید پوشاک ) 

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد  

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

های انواع مکانیزم(، Seams) و اتصاالت (Stitch)های دوخت، انواع استانداردهای دوخت آشنایی با فناوری ماشین

 های دوزندگی در یک پوشاکموجود در ماشین دوزندگی، کاربرد هر یک از ماشین

 رئوس مطالب:

 .(Seams)و اتصاالت  (Stitch)های دوخت، آشنایی با انواع استانداردهای دوخت آشنایی با فناوری ماشین -

ــتاندارد مانند الکآشــنایی با ســاختار انواع دوخت -  chain)و دوخت زنجیر (Lockstitch)اســتیچ های اس

stich). 

شنایی با انواع مکانیزم - شین دوزندگی.آ شنایی با اجزای ما شین دوزندگی، آ شنایی با انواع های موجود در ما آ

 ها.ی آنهای دوزندگی و موارد مورد استفادهی پارچه در ماشینهای تغذیههای دوزندگی، انواع روشماشین

گذاری های مختلف ســوزن، انواع ســوزن برای کاربردها و موارد مختلف، روش نمرهســوزن، اجزا و قســمت -

 های دوزندگی در یک پوشاک.یک از ماشینسوزن. کار کردن با ماشین دوزندگی، آشنایی با کاربرد هر 

 ها. ی پیگیری و رفع آنآشنایی با عیوب دوخت و نحوه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، ، "مدیریت و تکنولوژی تولید پوشاک"هادی خیرآبادی؛ هادی دبیریان،  .1

 .1195چاپ دوم، 
2. H. Carr, B. Latham, “Technology of clothing manufacture”, Wiley-Blackwell, 1994. 

3. E. Hannelore,H. Hermann, H. Marianne, R. Kilgus, “Clothing Technology (from Fiber 

to Fashion)”, Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, 2008. 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Eberle%20Hannelore&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Hermeling%20Hermann&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Hornberger%20Marianne&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=Roland%20Kilgus&search-alias=books&sort=relevancerank
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 (2)فناوری تولید پوشاک                                               

Technology of Clothing Manufacture (2) 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 232 کد درس

 نظری  - تخصصی نوع درس

 ( و آمار و احتماالت مهندسی1)فناوری تولید پوشاک  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 پلیمری، وادم توسط سازی الیه پوشاک، پرس فیوزینگ، اتصال ها، بافت بی و منسوجات از سازی آشنایی دانشجویان با الیی

 پوشاک خاص  انواع تولید

 رئوس مطالب:

تکنولوژی پرس، فاکتورهای موثر در کیفیت انجام پرس، تاثیر فشار، حرارت ، بخارآب و زمان بر خواص فیزیکی  -

 فشار عتوزی نحوه ، ها و مکانیکی پارچه

  contact stresses theoryو  shear lag theoryشامل  یو دوخت یاتصاالت چسب جادیا یکیتئور یمبان -

ل خواص ترموپالستیک ، بررسی تاثیر متقاب های تکنولوژی فیوزینگ، فاکتورهای موثر در کیفیت فیوزینگ، رزین -

مکانیکی پارچه و الیی برای رسیدن به زیردست مناسب، ارزیابی پارامترهای فیوزینگ، به کارگیری و ارزیابی انواع 

 مختلف تجهیزات فیوزینگ، کنترل کیفیت فیوزینگ

 چسب از استفاده و گیری ایی با روش های غیرمتداول اتصال پارچه مانند جوش، قالبآشن -

و اثر  هابافتبی مختلف های تکمیل با آشنایی و بافت بی یهاهیاز ال سازیالیی تکنولوژِی بافت، بی های الیی -

 ها بر خواص پوشاکآن

 (Coating and Laminationشده ) یساز هیال هالی و دار پوشش های و کاربرد الیه دیتول -

و  ینعتتکنولوژی تولید پوشاک ص ،یتکنولوژی تولید پوشاک ورزش ،یپوشاک هوشمند با حافظه شکل دیاصول تول -

 حفاظتی.

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. H. Caver, B. Latham, “The Technology of Clothing Manufacture; revised by David J. Tyler, Fourth edition”, 

Blackwell Publishing, 2008. 

2. G. Cooklin, “Introduction to Clothing Manufacture”, Black well Publishing Company, 1991. 

3. W. Fung, “Coated and laminated Textiles”, Woodhead Publishing Ltd, 200.  

4.   I. Jones, G.K. Stylios, “Joining Textiles: Principles and Applications”, Woodhead Publishing Ltd, 2013 

 1195، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "فناوری الیه گذاری در پوشاک"، ، مسعود لطیفیینازنین اعزاز شهاب، فاطمه موسی زادگان .5
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 (2) تولید پوشاککارگاه فناوری 
                                      Garment Manufacturing Lab (II) 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 234 کد درس

 عملی -تخصصی نوع درس

 زمانیا هم (2)تولید پوشاک  فناوری نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 پارامترهای مهم فرآیند موثر بر کیفیت محصوالت آنها پرس، شناسایی و بررسی  و فیوزینگ هایماشین باو کار  آشنایی

 

 

 رئوس مطالب:

 ،هارزینالستیک طبیعت ترموپشناسایی کیفیت فیوزینگ،  برمؤثر  شناسایی عوامل، و کار با ماشین فیوزینگ آشنایی -

 بررسی تأثیر متقابل خواص مکانیکی پارچه و الیی برای رسیدن به زیردست مناسب. 

 شده، ا، زمان و فشار بر کیفیت کاالی فیوزتأثیر پارامترهای فیوزینگ مانند دمعملی ، بررسی هاآشنایی با انواع الیی -

ها ب بر خواص مکانیکی و فیزیکی پارچهتأثیر فشار، حرارت و بخار آبررسی عملی  آشنایی و کار با ماشین پرس، -

 ی پرس.در مرحله

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. H. Carr, B. Latham, “Technology of Clothing Manufacture”, Wiley-Blackwell, 

1994. 
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 ارزیابی کار و زمان و باالنس خط تولید                                       

Work & Time Study and Production Line Balancing 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 231 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 (1آمار و احتماالت مهندسی و فناوری تولید پوشاک ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

محصول  کی دیتول یالزم برا یکار یهاستگاهیا نییزمان استاندارد انجام کار، تع نییو بهبود کار، تع یابیآشنایی دانشجویان با نحوه ارز

 دیخط تول یبهره ور یو بهساز یسازمشخص و متعادل

  

 رئوس مطالب:
مختصری از تاریخچة ارزیابی کار و زمان ، کارآیی تولیدی و طریقه افزایش آن )تعریف کارآیی و نقش آن در باالبردن سطح زندگی، نقش  -

قش آن در کار و ن منابع تولید در کارایی تولیدی، اسکلت بندی زمان انجام کار و طریقه کنترل آن در جهت افزایش کارایی تولیدی ، مطالعه

 انسانی در مطالعه کار ، شرایط کار و نقش آن در افزایش کارایی تولیدی( .  یافزایش کارایی تولیدی ، نقش موثر فاکتورها

تجزیه و تحلیل عملیات، مطالعه  ات،یموجود عمل تیثبت وضع یهامطالعه و بهبود کار: تجزیه و تحلیل اجزاء عملیات، روش یهاروش -

ترین وسائل و تجهیزات، رابطه انسان و ماشین در کار ، طراحی حرکت و موارد استفادۀ آن ، استفاده از مناسب یحرکات و اصول اقتصاد

 ها استفاده ارزیابی کار و زمان در طرح عملیات ، محل کار ، ابزار ، وسایل و سرویس مواردمیز کار ، تئوری و 

زمان استاندارد انجام کار: زمان سنجی به وسیلة ساعتهای متوقف شونده )کرنومتر(، سرعت انجام  نییکار و تع یریگهای اندازهروش العهمط -

 هزیزمان استاندارد. تج نییو محاسبات مربوط به تع هاوهیگیری کار، شدر اندازه ازیهای مجاز و غیر مجاز در کار،  وسایل مورد نکار، بیکاری

برداری از کار و طریقه ، روش نمونهMTMهایی نظیر سنجی با سیستمگیری کار  بوسیلة اطالعات استاندارد، زمانهای اندازهو تحلیل روش

 های مرتبط با رشته پوشاک .گیری کار با مثالاندازه

 ها،ستگاهیزمان ا یسازمتعادل یهاوهیش ،یکار کلیزمان هر س نییتع ،یکار یهاستگاهیو ا هاتیکار به فعال میتقس یهاروش یبررس -

  خط یورتعادل خط،  ارتقاء بهره یارهایمع

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 1181تهران،  ر،ی، نشر بص "کار و زمان یابیارز" ،ی.. مرعشدنصرایس .1

 1179تهران،  ر،ی، نشر بص "یزمانسنج یهاستمیس" ،ی.. مرعشدنصرایس .2

 ر،یرکبیام یانتشارات دانشگاه صنعت ،یصادق نی، ترجمه: عبدالحس"پوشاک دیدر تول عیصنا یمهندس"رامش بابو،  .3

 1191تهران، 

 اصول انتقال جرم و حرارت
                                              Mass and Heat Transfer 
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 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 213 درسکد 

 نظری -تخصصی  نوع درس

 ترمودینامیک عمومی و مکانیک سیاالت نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:
 حرارت در مواد نساجی به عنوان عاملی مهم در راحتی پوشاک جرم و آشنایی دانشجویان به اهمیت انتقال 

 

 رئوس مطالب:
د های مربوطه، ابعاهمراه مثال های انتقال حرارت هدایتی، انتقال حرارت همرفتی و تشعشعی بهای بر انتقال حرارت شامل انواع روشمقدمه -

 و خواص مورد استفاده.

ها، ضرایب انتقال بعدی در جامدات، ضرایب کلی هدایت حرارتی، ضرایب عایقانتقال حرارت یکانتقال حرارت هدایتی، قانون فوریه،  -

 بعدی شامل صفحه، استوانه و کره.های مختلف در انتقال حرارت یکحرارت مورد استفاده در منسوجات، بررسی هندسه

جامد و سیاالت، بررسی تأثیر نوع جریان و خواص سیال  انتقال حرارت همرفتی، ضرایب انتقال حرارت همرفتی، انتقال حرارت بین سطوح -

 های عملی.ی مثالدر انتقال حرارت، ارتباط بین اصطکاک سیال با سطح و انتقال حرارت، ارائه

 رفتی و هدایتی، انتقال حرارت همرفتی با جریان اجباری یا طبیعی سیال روی سطوح مختلف.زمانی انتقال حرارت همهم -

ی حرارت، خواص تشعشعی سطوح، ضریب شکل سطوح، انتقال حرارت شعشعی، تشریح عملکرد قانون توان چهارم درجهانتقال حرارت ت -

ی ، ارائههای عملی پوشاکبین سطوح غیرسیاه، تشعشع از گازها، تشعشع حرارتی خورشید، ضرایب انتقال حرارت تشعشعی، بررسی مثال

 های حل مسئله.های انتقال حرارت و روشبا در نظر گرفتن انواع روشهای عملی در تولید و هنگام مصرف پوشاک مثال

ایلی ای، مسهای انتقال جرم، بررسی علل بروز جریانات جرمی، نفوذ مولکولی و تودهای بر انواع فرایندهای انتقال جرم، مرور مکانیزممقدمه -

ی، ااستفاده، نفوذ مولکولی، نفوذ در گازها، مایعات ساکن با حرکت الیهکنند، آحاد و اصول مورد که مبتنی بر فرایند انتقال جرم عمل می

طرفه و معادالت اول و دوم قانون فیک، ضرایب انتقال جرم، ضرایب انتقال جرم در حرکت ی شار جرمی در نفوذ یکضرایب نفوذ، محاسبه

زمان جرم و های انتقال جرم و حرارت، انتقال همبین پدیده ی مرزی، تئوری فیلمی، تشابهی انتقال جرم در الیهای و درهم، پدیدهالیه

ی های عملطرفه و متقابل، بررسی مثالها در جامدات، نفوذ یکحرارت، نفوذ به همراه تغییر فاز، نفوذ در جامدات، ضرایب نفوذ مولکول

 ائل مربوط به راحتی در ارتباط با انتقال جرم. ی مرطوب روی سطوح، مسها. تعریق، ایجاد الیهدر صنعت پوشاک، جذب مایعات در پارچه

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. J. Holman, “Heat Transfer”, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2009. 

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

2006. 

3. R. E. Treybal, “Mass Transfer Operation”, McGraw-Hill Book Company; 3rd edition, 

January 1,1980. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jack%20Holman&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22M.+Thirumaleshwar%22
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20E.%20Treybal&search-alias=books&sort=relevancerank
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 کراحتی پوشا
                                        Clothing Comfort 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 211 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 اصول انتقال جرم و حرارتدر پوشاک،  یمواد نساج یکیمکان مبانی طراحی پوشاک، خواص نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:
 آشنایی دانشجویان با علم راحتی پوشاک و عوامل تاثیر گذار بر آن

 

 رئوس مطالب:
 مفهوم راحتی پوشاک  -

   راحتی فیزیولوژیکی پوشش ، های مطرح در راحتی لباستئوری، راحتی پوشاک از دیدگاه فیزیولوژیکی و روانشناسی -

 عوامل مؤثر بر راحتی پوشاک -

   جنبه های فیزیولوژیکی بدن انسان بویژه مکانیزم کنترل درجه حرارت بدن  -

 خواص مواد مصرفی در لباس در ارتباط با انتقال گرما و بخار آب -

 انتقال حرارت و خواص حرارتی مواد نساجی، عوامل موثر بر خواص حرارتی منسوجات -

 حفاظت در مقابل حرارت،گیری میزان عایق حرارتی اندازه ،مکانیزم عبور حرارت -

عوامل موثر بر عبور رطوبت به صورت بخار از پارچه، رابطه عبور رطوبت به صورت بخار از پارچه  ،گیری آنعبور رطوبت و روش اندازه -

    گیری خواص جذب رطوبت منسوجاتاندازه،عبور رطوبت به صورت مایع و جذب آب منسوجات  ،و راحتی پوشاک

  رابطه بین عبوردهی هوا و سایر عوامل ساختاری ، گیری گذردهی هوانحوۀ اندازه ،گذردهی هوا و مبانی تئوریکی -

 (  بر راحتی پوشاک ، الکتریسیته ساکن و راحتی پوشاک، نحوه کاهش الکتریسیته ساکن  Porosityاثر سایز مناسب و تاثیر میزان تخلخل) -

   و کاربرد های آن در راحتی پوشاک  (Psychophysicsمبانی تئوریکی علم روان فیزیک ) ،آنهاصفات راحتی و نحوه کمی کردن  -

   های ورزشی راحتی در پوشاک محافظ، ضد باد و لباس -

   های فشاری بر راحتی پوشاک پوشاک فشاری ونقش تنش ،های پوستیراحتی پوشاک از نقطه نظر حساسیت -

   مهندسی نمودن پوشاک از نقطه نظر راحتی با توجه به کاربردهای لباس بر راحتی و تأثیر الیه -

 های حفاظتیوص ایجاد راحتی در لباسمخص هایتکنیک ،راحتی پوشاک درشرایط حاد محیطی و شرایط خطرناک -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. Y. Li, X. Dai., “Biomechanical Engineering of Textiles and Clothing”, Woodhead Publishing_in_Textiles, 

2006. 

2. Y. Li, A.S.W. Wong, “Clothing Biosensory Engineering”, Woodhead Publishing_in_Textiles, 2006. 

3. Y. Li, “The Science of Clothing and Comfort”, Textile Progress, Vol. 31, Number 1/2, The Textile 

Institute, 2001. 

4. Pan, P. Gibson, “Thermal and Moisture Transport in Fibrous Materials, 1st Edition”, Woodhead Publishing 

in Textiles, 2005. 

5. L. Fourt , R.S. Norman, Hollies, “Clothing: Comfort and Function, Fibre Science Series”, Marcel Dekker 

Inc., New York, 1997. 
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 هاطراحی مکانیزم                                           
            Mechanisms Design 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 212 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 طراحی اجزای ماشین نیازدرس یا دروس پیش

 تکمیلی:آموزش 

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 هاها و انتقال قدرت توسط جعبه دندهبندیها، بادامکآشنایی با اهرم

 

 رئوس مطالب:

مرکز آنی.  ها. روش ترسیم کثیراالضالع سرعت و شتاب. روشبندیها: آنالیز سرعت و شتاب در اهرمبندیاهرم -

 های نساجی.بندی مکانیزم. مروری بر مکانیزمروش اعداد موهومی. ترکیب

ی بادامک. معرفی چند مکانیزم ها. طراحی اندازهی بادامکها. طراحی منحنی بدنهها: معرفی انواع بادامکبادامک -

 ها.بادامکی و محاسبات آن

ی اای و منظومههای منظومههای ساده و مرکب. آنالیز جعبه اندازههانداز ها: آنالیز جعبهدندهانتقال قدرت توسط جعبه -

 های کاهنده و افزاینده.مرکب. آنالیز جعبه اندازه

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1184، دانشگاه هرمزگان، "هابندی مکانیزمترکیبتحلیل و "ا. اچ. سونی، ترجمه عباس راستگو،  .2
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 نویسیروش تحقیق و گزارش
Research Methods & Report Writing 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 214 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 نویسیمبانی روش تحقیق و تدوین گزارشآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

مبانی روش تحقیق: انتخاب مسئله، تعیین اهداف، سؤاالت، فرضیات و متغیرها، منابع دانش، بررسی متون و گردآوری  -

های روش -های اطالعاتی و....()کتاب و...( و ابزار مدرن )بانک ابزار گردآوری اطالعات از منابع کالسیک -اطالعات

سیر پردازش و تحلیل و تف -تحقیق برای حل مسئله ) روش تحلیلی، روش توصیفی و طراحی آزمایشات تجربی(

-هبندی و بودجاخالق در پژوهش، زمان -افزارهای موجودهای نرماطالعات و اعتبارسنجی نتایج و آشنایی با قابلیت

 نویسی.

 یهای متدوال در تدوین یک گزارش علمی، نحوهقالب -تدوین گزراش: آئین نگارش، گزراش علمی به زبان فارسی -

 ی گزارش.افزارها و ابزار ارائهی شفاهی نتایج تحقیق، آشنایی با نرمارائه

 ی گزارش کتبی و شفاهی.انجام یک تحقیق علمی و ارائه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

ردوس، تهران، ف "ی علمینامه، رساله، طرح پژوهشی و مقالهتدوین پایان" ،جمال الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشایی .16

1188. 

 .1185، تهران: نشر وتبلیغ بشری، "تحقیق کیفیهای روش" ، پور سرور پرویزی، مهوش صلصالیمحسن ادیب .17

ها و رویکردهای ها، طرحها، استراتژیهای تحقیق )پارادایمتوصیفی جامع از روش" احمدی، وحید سعید نهایی،علیرضا علی .18

 .1186تهران، تولید دانش،  "کمی و کیفی و ترکیبی(

19. G. Lancaser, “Reseach methods in Management: A concise introduction to research in 

management and business consultancy”, Butterworth-Heinemann, 2005. 

20. J. Gill, P. Johnson, “Research Methods for Managers”, Thousand Oaks, Calif: Sage 

Publication, 2002. 
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 فیزیک رنگ
Color Physics 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 215 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 اصول رنگرزی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 علم رنگ و سنجش رنگ آشنایی با 

 

 رئوس مطالب:
 های فلورسنس و فسفرسنس.انتشار و انتقال نور. پدیده های شکست، جذب، انعکاس،برخورد نور با اجسام و بررسی پدیده -

 بررسی خصوصیات سطحی جسم. -

 مانک._المبرت و کیوبلکا_قوانین بیر -

 جسم سیاه، دمای رنگ و منابع نوری طبیعی و مصنوعی. -

 راندمان منابع نوری و تأثیر منابع نوری بر رنگ اجسام و استانداردهای روشنایی. -

 ی استاندارد.کنندهمشاهده اصول بینایی رنگی و تعریف -

 های رنگ منظم واقعی و فرضی.سامانه -

 ها.های مشتق شده از آنو سامانه CIERGBی مانسل، سامانه سامانه -

 هارمونی رنگی، تباین رنگی و مبانی هنری رنگ. -

 گیری رنگ، کالریمترها و اسپکتروفتومترها.های اندازهاصول دستگاه -

 اختالف رنگ و کنترل رنگ.های گیری رنگ، فرمولاندازه -

 های متاماریزم.ی اندیسمتاماریزم، اصول محاسبه -

 تأثیر منبع بر رنگ اجسام و اندیس مربوطه. -

 های سفیدی و زردی.محوری، اندیسهای تکمقیاس -

 های انتخاب شید.روش -

 اصول اختالط رنگ. -

 های افزایشی، کاهشی و بخشی.همانندی در سامانههای رنگاصول مدل -

 های یک ثابتی و دوثابتی کاهشی پیچیده.ال در مدلهمانندی اسپکتروفتومتری ایدهرنگ -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 
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 تولید الیاف صنعتی ناوریف
Technical Fibers Production Technology 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 431 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 آیند تولید الیاففر نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

مانند نخ تایر، الیاف در مهندسی عمران، مهندسی کشاورزی، صنایع آشنایی دانشجویان با تولید، خواص و کاربرد الیاف صنعتی 

 خودروسازی، هوائی و فضائی، مهندسی پزشکی، بهداشتی، فیلتراسیون، صنایع دفاع و غیره

 

 رئوس مطالب:

 ها.های آنالیاف صنعتی و ویژگیآشنایی با انواع پلیمرهای مورد استفاده در تولید  -

 سایشی و....( و مقایسه با الیاف متداول. -حرارتی -کششی -ی الیاف صنعتی ) مکانیکیآشنایی با خواص ویژه -

ذوب ، محلول ریسی، ژل ریسی آشنایی با جزئیات فناوری فرایندهای تولید الیاف صنعتی ) به ترتیب اولویت کاربرد(: -

 ریسی.

تیلن با االیاف پلی، الیاف آرامیدی ها:فرایندهای تولید الیاف صنعتی و عوامل مؤثر بر خواص نهایی آنآشنایی با جزئیات  -

با مقاومت  الیاف الیاف با مقاومت حرارتی بسیار زیاد. الیاف سرامیک.، الیاف کربن، الیاف شیشه، وزن مولکولی بسیار زیاد

 .(HM-HT)مقاومت حرارتی زیاد از پلیمر های خطی الیاف با مدول بسیار زیاد و  شیمیایی بسیار زیاد.

، (پارچه )تخت یا کشباف، نخ، الیاف آشنایی با انواع محصوالت صنعتی )از نظر شکل محصول( از الیاف صنعتی متداول: -

 منسوج نبافته.

ظتی، پزشکی، محافآشنایی با انواع کاربردهای صنعتی این الیاف در صنایع مختلف )راه و ساختمان سازی، نظامی، ورزشی،  -

 های تقویت شده(.حمل و نقل، فیلتراسیون، کامپوزیت

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. F.  Fourne, “Synthetic Fibers: Machines and Equipment, Manufacture, Properties”, 

Carl Hanser Verlag GmbH & Co (February 1999) 2000. 

2. D. R. Salem, “ Structure Formation in Polymeric Fibers”, Hanser Gardner Pubns, 

2001. 

3. H.H. Yang, “KEVLAR Aramide Fibers”, Wiley, 1993. 

4. M . Lewin ,J. Preston , “High Technology Fibers”, M. Dekker, 1989. 

5. M. Dekker, “High Modulus, Wholly Aromatic Fibers”, Black and Preston, 1986. 
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 و کاربردها منسوجات صنعتی
Industrial Textiles and Applications 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 432 کد درس

 نظری -تخصصی نوع درس

 تولید الیاف صنعتیفناوری بافندگی، فرایند بافندگی حلقوی و  فرآیند نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های مربوطه روش تولید آنها متناسب با کاربردهای منسوجات صنعتی و آشنایی با ساختار

 

 رئوس مطالب:

ن کل او اهمیت منسوجات صنعتی و جایگاه آن در میتعریف منسوجات صنعتی، تاریخچه و طبقه بندی آن، نقش  -

 تولیدات صنایع نساجی جهان

مختلف تولید منسوجات  هاییاف و نخ های مورد استفاده(، روشمواد مورد نیاز جهت تولید منسوجات صنعتی )ال -

 ((spacer fabrics)های سه بعدی و پارچه های دوجداره های دوبعدی، پارچهی تولید پارچههاصنعتی )روش

اده ها، منسوجات پزشکی، منسوجات مورد استفها، فیلترتایل ها، کامپوزیتموارد کاربرد منسوجات صنعتی )ژئوتکس -

 و پوشاک ورزشی(در اتومبیل، پوشاک محافظ، پوشاک نظامی 

 ویژگی های مهم منسوجات صنعتی ) ویژگی های فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و خواص راحتی( -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. R. Horrocks, S. Anand, “Handbook of technical textiles”, Woodhead Pub, 2000. 

2. R. Senthil Kumar, “Textiles for Industrial Applications”, Taylor & Francis, 2013. 

3. M. G. Litton, M. Litton “Handbook of Technical Textile Design”, Printed in the U.K. by 

the authors, 2011. 

4. S C Anand, J F Kennedy, M Miraftab and S Rajendran, “Medical and healthcare 

textiles”, Woodhead Publishing in Textiles, 2010. 

5. Ingold, Terry S, “Geotextiles Handbook”, Thomas Telford Publishing, 1988.  
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 خواص فیزیکی و مکانیکی منسوجات صنعتی
Physical & Mechanical Properties of Technical Textiles 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 433 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 فیزیک الیاف ومنسوجات صنعتی و کاربردها  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

  آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی منسوجات صنعتی

 

 رئوس مطالب:

 مقدمه ای بر خواص فیزیکی و مکانیکی منسوجات صنعتی )اهمیت، دسته بندی، کاربرد( -

مکانیکی الیاف کربن، شیشه، سرامیک، آرامید، الیاف مقاوم در برابر مواد شیمیایی و حرارت در حین وارد رفتار  -

 های خمشی و پیچشیضی و طولی(، برشی، حرارتی و ممانشدن تنش های کششی، فشاری )عر

انتقال  ت،خواص فیزیکی منسوجات صنعتی در کاربرد های مختلف از قبیل، رفتار ترشوندگی، عبوردهی سیاال -

 حرارت، خواص الکتریکی

 هاواص فیزیکی و مکانیکی ژئوتکستایلخ -

 خواص منسوجات صنعتیتاثیر شرایط محیطی از قبیل رطوبت، حرارت و تابش نور بر  -

 آسیب دیدگی منسوجات صنعتی و حفاظت در برابر آسیب دیدگی ها -

 های خستگیرفتار در برابر بار -

 ایفتار در برابر بارهای ضربه -

 رفتار پارگی الیاف، نخ و منسوجات صنعتی -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. J. W. S. Hearle, “High Performance Fibers”, Woodhead Publishing Ltd, 2001. 

2. J. W. S. Hearle, B. Lomas, W.D. Cooke, “Atlas of Fiber Fracture and Damage to Textiles”, 

Woodhead Publishing Ltd, 1997. 

3. S. Park, “Carbon Fibers”, Springer Series in Materials Science, Vol. 210, 2015. 

4. R. Alagirusamy, A. Das, “Technical Textile Yarns- Industrial and Medical Applications”, 

Woodhead Publishing, 2010. 
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 (2مقاومت مصالح  )
Strength of  Materials (II) 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 434 کد درس

 نظری -تخصصی نوع درس

 (1مقاومت مصالح ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

اری ی، پایدهای انرژی و کار مجازی مایل، خیز در تیرهای نامعین، روشهای تنش و کرنش در روی یک صفحهمؤلفه آشنایی با

 هاتعادل در ستون

 

 رئوس مطالب:

رشی، های اصلی، تنش بی مایل، تنشهای تنش در روی یک صفحهتبدیل تنش و کرنش در مختصات مختلف، مؤلفه -

ی مایل، های کرنش در روی یک صفحهی مور، مؤلفههای مختلف در ترسیم دایرهی مور، روشماکزیمم، دایره

 های تنشی مور تنش و کرنش، مولفهی بین دایرهها، رابطهسنجی مور کرنش، انواع کرنشهای اصلی، دایرهکرنش

 های اصلی و دایره.ی مایل، تنشدر روی صفحه

گیری، روش پراتز شکسته، روش لنگر مساحت، روش جمع آثار، روش سه : روش انتگرالمعینخیز در تیرهای نا -

 پذیری.لنگر، روش سختی، روش انعطاف

های انرژی االستیک کرنشی و کار خارجی، تعیین خیز از روش بقا انرژی، روشهای انرژی و کار مجازی: روش -

های نامعین، تغییر مکان مجازی در مسائل تعادلی، کار سیستمکار مجازی، تغییر مکان مجازی، نیروی مجازی در 

های مها در حل سیستهای مجزا انرژی کرنشی و انرژی مکمل، قضایای کاستیگلیانو و استفاده از آنمجازی در سیستم

 نامعین.

اویلر  عیین بار حدیها، تمفهوم پایداری و ناپایداری حالت تعادل، تئوری پایداری ستونها: یداری تعادل در ستونپا -

های فرمول اویلر، بارهای محوری خارج از مرکز و فرمول گاهی متفاوت، محدودیتهای با شرایط تکیهبرای ستون

 های تجربی.ها با استفاده از فرمولها، طراحی ستونستون_سکانت، تیر

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

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. 
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 مواد مرکب                                                
        Composites 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 435 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 (1فرایند تولید الیاف ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 مختلف تولید مواد مرکبآشنایی با انواع، کاربردها و روش های 

  

 رئوس مطالب:
 مواد مرکب و تاریخچه.تعریف  -

 ها. ذرات مصرفی در تقویت کامپوزیت ای، کربنی، سرامیکی و پلیمریهای فلزی، شیشهها، ماتریسها و ماتریسبندی آنای بر طبقهمقدمه -

 پلیمرهای طبیعی و مصنوعی. نرم و گرما سخت،ها، پلیمرهای گرما بندی آنپلیمرهای مصرفی در ساخت مواد مرکب و طبقه -

رهای خطی، استآمیدها، پلی کربنات، پلیها، پلیها از جمله پلیمرهای استال، پلیمرهای سلولزی، فلوروپالستیکهای سنتز و خواص آنروش -

 اتیلن، پلی وینیل کلراید. یورتان، پلی پروپیلن، پلیپلی

 های وینیل استری.های فنلی، رزین، رزیناستریهای پلیها و رزیناپوکسی رزین -

 ها، پایدارسازهای حرارتی، عوامل پخت و غیره.کنندهها، ضد اکسیدکنهای مصرفی در پلیمرها از قبیل پرافزودنی -

 سازی مواد مرکب از جمله الیاف کربن، الیاف شیشه.الیاف مصرفی برای مقاوم -

 از نوع باز و انواع بسته. (moldingگیری )های ساخت مواد مرکب مانند قالبروش -

و  سازی و غیره. طراحی مواد مرکب با الیافدهی و آغشتهگری، ترموفورینگ، اکستروژن، تزریق بادی، پوششهای تولید ممتد، ریختهشیوه -

 پارامترهای مؤثر در آن.

 تقویت شده.  PVCیدها، تولهای النه زنبوری و روش تولید و خواص آنهای کامپوزیتی، ورقهتولید لوله -

 های تقویت شده با ذرات و الیاف.روش ساخت گرانول -

 ها.های تقویت شده با ذرات و خواص آنکامپوزیت -

 ها.نانو کامپوزیت -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. B. D. Agoawal, “Analysis and Performance of Fiber Composites”, John Wiley & Sons 

Newyork, 1990. 

 

 

 



   

142 

 

 

 کارگاه مواد مرکب                                             
       Composits Workshop 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 436 کد درس

 عملی -تخصصی نوع درس

 زمانمواد مرکب یا هم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های تعیین خواص مکانیکی آنها.چنین با روشو هم ت مواد مرکب پلیمریهای مختلف ساخدانشجویان با روشآشنایی 

 

 رئوس مطالب:

 ها.خواص آنبررسی آزمایش و  مرتبطو رزین مختلف با استفاده از الیاف  GRPی محصوالت تهیه -

 راخ کردن و تراش دادن، جوش دادن.های اره کردن، سوروش -

 

 

 

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. B. T. Astrom, “Manufacturing of Polymer Composites”, Chapman & Hall London, 

1995. 
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 منسوجی مکانیک مواد مرکب

 Mechanic of textile composite materials 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 432 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 (2مواد مرکب و مقاومت مصالح ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های منسوجیخواص مکانیکی کامپوزیت آشنایی با

 

 رئوس مطالب:
ها(، بررسی متغییرهای ساختمانی و خواص فیزیکی و های مکانیکی کامپوزیتای بر مواد مرکب)با رویکرد ویژگیمقدمه -

 های لیفی)لیف، نخ و پارچه(. مکانیکی سازه

هنده کرنش اجزای تشکیل د-یک الیه)رفتار الیاف، نخ یا پارچه در ساختار کامپوزیت؛منحنی تنش رفتار مواد تشکیل دهنده -

 کامپوزیت(.

ینی بی لیفی در ساختار کامپوزیت(  میکرو مکانیک)پیشها؛ آرایش سازهتغییر شکل تک الیه -)نیرو رفتار مکانیکی تک الیه -

ها؛ روابط نیمه تجربی در تحلیل رفتار قانون مخلوط شدهخواص الیه بر حسب خواص اجزاء()قانون مخلوطها؛ اصالح 

 کامپوزیت(. 

 های سفتی و نرمی در کامپوزیت(. های مختلف تقارن؛ بدست آوردن ماتریسرفتار االستیک ناهمسانگردها)مواد در حالت -

های طراحی؛ ضریب های حرارتی. طراحی مخازن کامپوزیتی )روشرهای شکست. تنشها. معیارفتار مکانیکی چند الیه -

 اطمینان؛ محاسبه بارهای وارده(

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1189انتشارادانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ،"های مرکب)مکانیک مواد و طراحی(سازه"صدیقی م.،  .1

2. B. Neckar, D. Das, “Theory of structure and mechanics of fibrous assemblies”, Woodhead Pub., 2012. 

3. R. M. Jones, “Mechanics of composite materials”, McGraw Hill, 1975. 
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 روش اجزاء محدود مقدماتی
Introduction to the Finite Element Method 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 434 کد درس

 نظری -تخصصی نوع درس

 (1و مقاومت مصالح ) ریاضیات مهندسی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 لتغییر شک -حدود، پیش بینی نیرومحدود، تحلیل استاتیکی و دینامیکی اجزای م اجزایآشنایی با ریاضیات حاکم بر روش 

 

 رئوس مطالب:
 مقدماتی از محاسبات عددی -

 عددی، خطا، پایداری  مفاهیم روش -

 هامبانی ماتریس -

 های تکراری ها به روشحل دستگاه -

 مفهوم درونیابی -

 دیفرانسیل جزئی معادالتای بر مقدمه -

 هایی کالسیک از معادالت دیفرانسیل جزئی از قبیل، معادالت پخش، موج و الپالسنمونه -

 شرایط مرزی دیریکله، نیومان و ترکیبی -

 فرم ضعیف معادالت دیفرانسیل جزئی -

  (Galerkin( و گالرکین)Ritzهای ریتز)روش -

 مراحل حل به روش اجزاء محدود -

 مسالهبندی دامنه شبکه -

 های مربعی، مثلثی، مکعبی، هرمیشبکه -

 ( یک، دو و سه بعدیShape functionتوابع شکل) -

 هاها صفحات و پوستهروش اجزاء محدود برای تحلیل ورق -

 ، نرم افزار آباکوس و یا ...(Matlabهای اجزاء محدود)نرم افزار سازی کامپیوتری روشپیاده -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. J. Fish and T. Belytschko (2007), A first course in finite elements, Wiley, USA. 

2. A Khennane (2013), Itroduction to finite element analysis using MATLAB and ABAQUS, CRC Press 

3. T. Hughes (2000), The finite element method, Dover, USA. 

 .1181، تهران گسترش علوم پایه، ویرایش دوم، "محاسبات عددی"نیکوکار، م.   .4
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 تکمیل منسوجات صنعتی

Finishing of Technical Textiles 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 431 کد درس

 نظری -تخصصی نوع درس

 فرآیندهای تکمیل نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با عملیات تکمیلی کاربردی بر روی منسوجات صنعتی مختلف، 

 

 رئوس مطالب:

 تکمیل ضدباکتری و ضد قارچ -

 آب، دفع روغن، ضد آب با قابلیت تنفستکمیل دفع  -

 تکمیل دفع چرک -

 تکمیل آنتی استاتیک -

 تکمیل تاخیر شعله -

 تکمیل ضد حشرات -

 پوشش دهی و لمینیت -

 تکمیل رزینی و کراس لینک -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

  فهرست منابع:
1.  “Textile finishing edited by Derek Heywood”, The Society of Dyers and Colorists, UK, 2000. 

2. A. R. Horrocks and S. C. Anand, “Handbook of technical textiles”, Woodhead Publishing 

Cambridge, UK, 2000. 

3. Richard A. Scott “Textiles for protection”, Woodhead Publishing Cambridge, UK, 2005.  

4. M. Gulrajani, “Advances in the dyeing and finishing of technical textiles”, Woodhead 

Publishing Cambridge, UK, 2013. 
5. R. Paul “Functional finishes for textiles: Improving comfort, performance and protection”, 

Woodhead Publishing Cambridge, UK, 2015. 
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 نویسیروش تحقیق و گزارش
Research Methods & Report Writing 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 413 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 نویسیمبانی روش تحقیق و تدوین گزارشآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

مبانی روش تحقیق: انتخاب مسئله، تعیین اهداف، سؤاالت، فرضیات و متغیرها، منابع دانش، بررسی متون و گردآوری  -

های روش -های اطالعاتی و....(ابزار مدرن )بانکابزار گردآوری اطالعات از منابع کالسیک )کتاب و...( و  -اطالعات

سیر پردازش و تحلیل و تف -تحقیق برای حل مسئله ) روش تحلیلی، روش توصیفی و طراحی آزمایشات تجربی(

-هبندی و بودجاخالق در پژوهش، زمان -افزارهای موجودهای نرماطالعات و اعتبارسنجی نتایج و آشنایی با قابلیت

 نویسی.

 یهای متدوال در تدوین یک گزارش علمی، نحوهقالب -گزراش: آئین نگارش، گزراش علمی به زبان فارسیتدوین  -

 ی گزارش.افزارها و ابزار ارائهی شفاهی نتایج تحقیق، آشنایی با نرمارائه

 ی گزارش کتبی و شفاهی.انجام یک تحقیق علمی و ارائه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

ردوس، تهران، ف "ی علمینامه، رساله، طرح پژوهشی و مقالهتدوین پایان" ،جمال الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشایی .21

1188. 

 .1185وتبلیغ بشری، ، تهران: نشر "های تحقیق کیفیروش" ، پور سرور پرویزی، مهوش صلصالیمحسن ادیب .22

ها و رویکردهای ها، طرحها، استراتژیهای تحقیق )پارادایمتوصیفی جامع از روش" احمدی، وحید سعید نهایی،علیرضا علی .21

 .1186تهران، تولید دانش،  "کمی و کیفی و ترکیبی(

24. G. Lancaser, “Reseach methods in Management: A concise introduction to research in 

management and business consultancy”, Butterworth-Heinemann, 2005. 

25. J. Gill, P. Johnson, “Research Methods for Managers”, Thousand Oaks, Calif: Sage 

Publication, 2002. 
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 مبانی فیلترهای لیفی
Principle of fibrious filter 

 32 ساعتتعداد  2 تعداد واحد 412 کد درس

 نظری - پایه نوع درس

  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 

  رئوس مطالب:

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :منابعفهرست 
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 بسته اختیاری شیمی نساجی و الیاف
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 های صنعتیپساب و آلودگی
   Industrial Pollutions and Wastewater 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 1151 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 شیمی تجزیه نیازیا دروس پیش درس

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ه آلودگی آب و پساب و راهکارهای کاهش و حذف آن در صنعت بویژه صنعت نساجی الآشنایی دانشجویان با مس

 

 رئوس مطالب:

 در آلودگی محیط زیست.آلودگی و مفاهیم اولیه  -

 سازی آب برای صنایع.های آمادهشیمی آب و روش -

 صنعت نساجی و آلودگی در آن. -

 فرایندهای تر در نساجی و آلودگی آب. -

 های نساجی.های کالسیک و مدرن تصفیه پسابروش -

 های نوین بازیافت مواد در نساجی.روش -

 نساجی.شیمی سبز و جایگزینی مواد شیمیایی خطرناک در صنعت  -

 ها به منابع سطحی و زیرزمینی.های تصفیه و دفع آنطراحی مقدماتی سیستم -

 ها.های ضدعفونی آندفع پساب تصفیه شده و روش -

 ی موردی عملکرد یک تصفیه خانه نساجی.مطالعه -

 .های نساجیهای پسابها در رفع آلودگینانوفناوری، نانوالیاف و کاربرد آن -

 
 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. C. N. Sawyer, P.L. Mecarty, G.F. Parkin, “Chemistry for Enviromental Engineering and 

Science”, McGraw-Hill Professional, 2003. 

2. D.H.F. Liv, B.G.Liptak, “Wastewaters Treatment”. 

3. J. Jeffrey Peirce, P Aarne Vesilind, Ruth Weiner, “Enviromental Pollution  and Control”, 

Butterworth-Heinemann, 1998. 

4. G. Tchobanoglous, M. Eddy, “Wastewater Engeeniring:  Treatment, Disposal, Reuse”, 

McGraw-Hill; 2nd Edition, 1978. 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Jeffrey+Peirce%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22P+Aarne+Vesilind%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ruth+Weiner%22
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 بیوتکنولوژی در نساجی
Chemistry of Natural Fibers 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 1152 کد درس

 نظری -اختیاری نوع درس

 علم الیاف نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 کلی درس: اهداف

  وکاربرد آن یوتکنولوژیبا مباحث ب انیدانشجو ییآشنا

 

 رئوس مطالب:

 وعلوم وابسته به آن یوتکنولوژیب فیتعار -

 و عوامل مداخله گر یعملکرد سلولها رشد سلول یچگونگ -

 رشد یها طیمح -

 ینییپروت وسنتزیب -

  یبر سوخت وساز سلول یمقدمه ا -

 یرشد سلول ککنتی -

 گذار ریآنوموارد تاثفرمانتور ها  وانواع  -

 محصوالت صیوتخل یاستخراج وجداساز -

  ها میآنز کیها وسنت میآنز -

 .یشده وکاربرد آنها در نساج تیتثب یها میآنز -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

3. J. Lock,"Biotechnology",Academic press,1986 

4. M. L.Shuler,"Bioprocess Engineering",PTR printice Hall,1993 

5. A.T.Jackson,"Process Engineering In Biotechnology",Open university press,1993 

6. T.K.Gloise,"Advance in Biochemical Engineerig",Springer,1994 
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 ساختمان فیزیکی الیاف                                           
       Fibers Physical Structure 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 1153 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 فیزیک الیاف نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های شناسایی و تحلیل ریزساختار الیاف باره و روشهای موجود در اینریزساختار الیاف و نظریه آشنایی با

 

 رئوس مطالب:
 های مختلف ارائه شده برای ریزساختار الیاف طبیعی، مصنوعی. آشنایی با نظریه -

باتوجه به نظریه موجی نور، ساختمان و طرز کار و روش کاربرد برای تعیین میکروسکوپی نوری، محدودیت میکروسکوپ  -

 خواص الیاف.

 هایهای مربوط به آن، روشمیکروسکوپی نور پالریزه، ساختار و طرز کار آن، نورپالریزه و تئوری -

 تعیین آرایش یافتگی مولکولی با استفاده از آن. -

 تداخلی و  غیره.انواع دیگر میکروسکوپ نوری مانند میکروسکوپ  -

های تولید پرتو ایکس، استفاده از پرتو ایکس برای تحلیل ساختار بلوری الیاف، دیفراکسیون یا پراش های بلوری، روششبکه -

 ی کمی باز و زاویههای پراش پرتو ایکس با زاویهی ایکس، دستگاهاشعه

 ایی مانند درصد بلورینگی،کاربرد هر یک در شناسایی ساختار الیاف، روش بدست آوردن پارامتره -

 ها، آرایش یافتگی بلوری.ی بلورینهاندازه -

 )اصول، ساختار و طرزکار، محدودیت و توانایی(. و ... SEM ،TEM های الکترونی شاملانواع میکروسکوپ -

 ساختار و طرز کار(. محدودیت و توانایی، )اصول،  SPM ،STM ،AFM هایانواع میکروسکوپ -

 ...(. و DSC ،TGA)ها برای پیدا کردن پارامترهای ساختاری اصول آن های حرارتی وروش -

ها در بدست آوردن برخی پارامترهای ساختاری و استفاده از آن NMRو  IRسنجی مانند های طیفآشنایی با برخی روش -

 الیاف.

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. D. R. Salem, “Structure Formation in Polymeric Fibers”, Editor: Hanser 

Publications, Nunich, 2000. 
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 منسوجات صنعتی و کاربردها
Industrial Textiles and Applications 

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 1154 کد درس

 نظری -اختیاری نوع درس

 فرآیند بافندگی، فرایند بافندگی حلقوی و فناوری تولید الیاف صنعتی نیازیا دروس پیشدرس 

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با ساختارهای منسوجات صنعتی و روش تولید آنها متناسب با کاربردهای مربوطه 

 

 رئوس مطالب:

تعریف منسوجات صنعتی، تاریخچه و طبقه بندی آن، نقش و اهمیت منسوجات صنعتی و جایگاه آن در میان کل  -

 تولیدات صنایع نساجی جهان

مواد مورد نیاز جهت تولید منسوجات صنعتی )الیاف و نخ های مورد استفاده(، روشهای مختلف تولید منسوجات  -

 ((spacer fabrics)های سه بعدی و پارچه های دوجداره های دوبعدی، پارچههای تولید پارچهصنعتی )روش

ها، فیلترها، منسوجات پزشکی، منسوجات مورد استفاده موارد کاربرد منسوجات صنعتی )ژئوتکستایل ها، کامپوزیت -

 در اتومبیل، پوشاک محافظ، پوشاک نظامی و پوشاک ورزشی(

 ی های فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و خواص راحتی(ویژگی های مهم منسوجات صنعتی ) ویژگ -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

6. R. Horrocks, S. Anand, “Handbook of technical textiles”, Woodhead Pub, 2000. 

7. R. Senthil Kumar, “Textiles for Industrial Applications”, Taylor & Francis, 2013. 

8. M. G. Litton, M. Litton “Handbook of Technical Textile Design”, Printed in the U.K. by 

the authors, 2011. 

9. S C Anand, J F Kennedy, M Miraftab and S Rajendran, “Medical and healthcare 

textiles”, Woodhead Publishing in Textiles, 2010. 

10. Ingold, Terry S, “Geotextiles Handbook”, Thomas Telford Publishing, 1988.  
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 اصول مدیریت و تئوری سازمان
Management Principles & Organization Theory 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 1155 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازپیشدرس یا دروس 

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

ها در سازمان، وظایف های مدیر در سازمان، مبانی رفتار افراد و گروهآشنایی دانشجو با نظریات مدیریت ، وظایف و نقش

 سازمان در قبال کارکنان

 

 مطالب:رئوس 

از آنجاییکه مدیریت یک سـازمان و به کارگیری مناسـب نیروی انسـانی نقش مهمی در موفقیت آن دارد در این درس به این 

 شود که شامل موارد زیر است :مبحث پرداخته می

مدیریت علمی، فرآیندی و بوروکراسی، مکتب روابط انسانی،  -آشنایی با سیر کلی و تحول نظریات مدیریت  -

 گرا و اقتضایی. ت نظاممدیری

ل گیری و حآشنایی با فرآیند مدیریت و وظایف مدیر، تعریف مدیریت، نوآوری و خالقیت در سازمان، تصمیم -

 ریزی، سازماندهی و هدایت و رهبری، نظارت و کنترل. مسئله، برنامه

بری ر متقابل فردی و گروهی، رهمبانی رفتار سازمانی، اهداف رفتارسازمانی و مبانی تحلیل رفتار، ارتباطات، رفتا -

ریزی، تأمین، نگهداری و بکارگیری نیروی انسانی، آموزش و ارتقاء کیفیت درسازمان.  مدیریت منابع انسانی، برنامه

 منابع انسانی .

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1181، 12، سمت، چاپ "اصول مدیریت"رضاییان، علی  .1

 .1177، 8، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، چاپ "اصول و مبانی مدیریت"عبدا... جاسبی،  .2

 .1187، 11، نشر نی، ویراست سوم، چاپ "مدیریت عمومی"سیدمهدی الوانی،  .1

جمه گوئل کهن، چاپ موسسه ، تر"های سازمان و مدیریتتئوری"هیکس، هربرت جی، گولت، سی. ری،  .4

 . 1169، 1اطالعات، چاپ 
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 شیمی مواد نساجی
Chemistry of Textiles Matrial   

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 1156 کد درس

 نظری -اختیاری   نوع درس

 فناوری تکمیل نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

شامل مواد اولیه تولید الیاف مصنوعی و مواد کمکی مصرفی در فرایندهای آشنایی با انواع مواد مصرفی در صنعت نساجی 

 های صنعتی تولید آنهاریسندگی، آهارزنی و رنگرزی و تکمیل منسوجات و روش

 

 رئوس مطالب:

صنعت نساجی شامل مواد اولیه تولید الیاف مصنوعی و مواد کمکی مصرفی در معرفی انواع مواد مصرفی در  -

 فرایندهای ریسندگی، آهارزنی و رنگرزی و تکمیل منسوجات.

-تیلمهای صنعتی تولید مواد شیمیایی مصرفی در ساخت الیاف مصنوعی مانند کاپروالکتام، اتیلن گلیکول، دیروش -

 سولفید کربن، دی آمید و ... اسید، آدیپیک اسید، پروپیلن، دیترفتاالت، اکریلونیتریل، فتالیک 

ها در فرایندهای مختلف شستشو، انواع مواد سطح فعال و روش سنتز هر یک و خواص شیمیائی و کاربردی آن -

 ها.ها، مواد سختی گیر و پایدار کنندهرنگرزی و تکمیل نساجی، امولسیون کننده ها و دیسپرسیون کننده

 ها.های نساجی و روش سنتز آنم کنندهانواع نر -

وینیل استات، کربوکسی متیل وینیل الکل، پلیها شامل انواع نشاسته، آهار پلیهای تولید آنمواد آهاری و روش -

 سلولز، آهارهای اکریالتی و غیره و دیگر مواد افزودنی به آهار. 

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 گردد.توسط استاد مربوط مشخص می
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 بافتمنسوجات بی
Nonwoven Textiles 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 1152 کد درس

  نظری -اختیاری  نوع درس

 علوم الیاف نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های مختلف تولید آنهابافت و روشانواع منسوجات بی

  

 رئوس مطالب:
 .بافتمزایا و معایب منسوجات بی ،بافتتولید منسوجات بی یمنابع درس، تاریخچه معرفی -

 .های تولید شدهانواع نمونه یبافت و ارائههای مختلف تولید منسوجات بی وشر -

منسوجات در جهان و انواع الیاف مورد  بافت با منسوجات متداول و آمارهای تولید آن و روند پیشرفت و تولید اینمنسوجات بیه مقایس -

 .بافتاستفاده در منسوجات بی

مصارف  ،و کیف، الیی لباس دوام )کفش پزشکی، تنظیف و ... ( و با بافت بصورت یکبار مصرف ) بهداشتی،منسوجات بی کاربردهای -

 ...(. کشاورزی، زمینی، عایق، فیلترها و

 .الیاف گیری آرایش یافتگیهای اندازهآرایش یافتگی الیاف و انواع آن و روش زیعالیه، تو یتهیه روش -

الکترواستاتکی و جریان  ،تک راندومایزرکاردینگ )غل یلهیبوس توزیع تصادفی ی باهایالیه یکاردینگ و تهیه یالیه بوسیله یتهیه روش -

 .)هوا

 .ها و محاسبات مربوطهاین الیه یمزایا ،گذاری )کراس لپر(مختلف الیه هایروش -

 .با استفاده از جریان هوا با توزیع تصادفی هاالیه یتهیه هایروش -

 .کاردینگ و جریان هوا یهای حجیم بوسیلهالیه یتهیه -

 .سوزن زنی های مختلف یک دستگاهشیمیایی( و توضیح قسمت ،حرارتی، )مکانیکیالیه الیاف بخشی های استحکامروش انواع -

 .های سوزنی و نمودارهای مربوطههای الیهمؤثر در سوزن زنی، ویژگی پارامترهای -

 .عوامل مؤثر بر آنزنی و نهای مورد استفاده و نیروی سوزهای سوزنزنی و بیان ویژگیسوزن مورد استفاده در سوزن انواع -

 .های جت آبمؤثر بر الیه زنی و جت آب و پارامترهایهای سوزنالیه یهای آن و مقایسهالیه به روش جت آب و ویژگی یتهیه -

 .هاهای آنفوم ( و ویژگی -کردن  اسپری -چاپ کردن  -های مختلف ) غوطه وری الیه به روش اتصال شیمیایی و توضیح روش یتهیه -

 

 ارزیابی:روش 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. A. F. Turbak, “Nonwovens: Theory, Process, Performance and Testing”, Tappi Pr 

1997. 
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 فناوری نانو در نساجی
     Nanotechnology in Textile  

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 1154 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

ای هو آشنایی با روش گیردویژه موادی که در صنعت نساجی مورد استفاده قرار میهای کلی مواد نانو و بهویژگیآشنایی با 

 تولید آنها بویژه الکتروریسی 

 

 رئوس مطالب:

 ی این علم. ی علم نانوفناوری و تاریخچهآشنایی با مفاهیم اولیه -

ساختارها و خواص آن - شنایی با انواع نانو شکال آ ساختارهای معدنی، فلزی، پلیمری و کامپوزیت در ا شامل نانو ها 

 ها و ... ها، نانوالیهنانولولهفیزیکی مختلف مانند نانوذرات، 

 ها. ی نانوساختارها و اصالح آنهای تولید، سنتز، کنترل شکل و اندازهروش -

سامانه - سوجات و پلیمرها. کریرهای ) صالح خواص من ساختارهای فلزی و معدنی در ا کننده( های حملکاربرد نانو

ــول ــاختارها: نانوکپس ــتفاده جهت بار دهی نانوس ــترین، دندریمرها، لیپوزمهاآلی مورد اس ــایکلودکس ها و ... ها، س

 ریسی الیاف مصنوعی. ی پلیمر و الیاف در رشتههای اصالح تودههای پلیمری. روشنانوکامپوزیت

 اختالط مذاب نانوساختارهای معدنی با منسوجات و تأثیر آن در خط ریسندگی مذاب و خواص نهایی الیاف.  -

 های افزایش ثبات نانوساختارها روی سطح منسوجات. نوساختارها، روشهای تکمیل منسوجات با ناروش -

 گریز و خودتمیزشونده. گریز، لکهی منسوجات آبنانو ساختارهای ضدمیکروب. نانوفناوری و توسعه -

ی  منسوجات رسانا، منسوجات هوشمند، چنین توسعهپذیری، راحتی و ... هماصالح خواص منسوجات نظیر رنگ -

 منسوجات با کارایی باال و منسوجات چند منظوره با استفاده از نانوفناوری. الکتروریسی و تولید نانوالیاف. 

ــازه - ــوجات، پلیمرها و س ــههای نانولیفی. روشکاربردهای منس ــخص ــوجات یابی نانوکامپوزیتهای مش ها و منس

 ای.نانوسازه

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 گردد.توسط استاد درس مشخص می
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 اقتصاد مهندسی                                                
             Engineering Economy        

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 1151 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

و پروژه دهای مقایسه اقتصادی توانمندسازی دانشجو در اظهار نظر درباره اقتصادی بودن یک فعالیت یا پروژه، آشنایی با شیوه

 یا جایگزینی یک پروژه یا ماشین با دیگری با مفاهیم ارزش زمانی پول، نرخ برگشت سرمایه، تورم، تعادل

 

 رئوس مطالب:

ند مسئله های بهره، حل چگیری و تعاریف مربوط به اقتصاد مهندسی و آلترناتیو، مبحث تعادل، فرمولفرایند تصمیم -

 های بهره، با استفاده از فرمول

ت ی نرخ بهره، نسبی ارزش فعلی، محاسبههای سالیانه، مقایسهی هزینههای )مقایسهی آلترناتیوها به روشمقایسه -

 منافع به مخارج(.

 ی قابل قبول.ی اقتصاد مهندسی و استهالک، مباحثی در مورد حداقل نرخ بهرهرابطه -

 دسی.ی آلترناتیوهای چندگانه، آنالیز حساسیت در اقتصاد مهنمقایسه -

 کاربرد احتمال در اقتصاد مهندسی.  -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1175، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "اقتصاد مهندسی، ارزیابی اقتصادی پروژه صنعتی"محمد مهدی اسکونژاد،  .1

 .1184، موسسه انتشارات علمی، دانشگاه صنعتی شریف، "اقتصاد مهندسی"کینژاد، ژوبین غیور، مجتبی  .2
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 آزمایشگاه شیمی تجزیه
 Analytical Chemistry Laboratory 

 44 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 11513 کد درس

 عملی -تخصصی  نوع درس

 زمانشیمی تجزیه یا هم نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

کرد ها و تطبیق عملهای آموخته در تحلیل نتایج آزمایشکارگیری تئوریهای عملی آنالیز و بهبا روش آشنایی دانشجویان

 های مربوطههای آنالیز با تنوریها و دستگاهروش

 

 رئوس مطالب:

 متری، گرادیمتریها، اسیدیمتری، آلکالیمتری، کمپلکسها و آنیونشناسایی کیفی و کمی کاتیون -

 هاهای آماری در ارائه و ارزیابی نتایج آزمایشروشاستفاده از  -

- PH متری 

 تعیین عدد انتقال به روش مرز متحرک -

 پتانسیل استاندارد -

 یدومتری، منگانیمتری، پتانسیومتری، آسومتری، الکتروگرافی، کالراکتومتری -

 ی کروماتوگرافی در فاز گازوسیلههای تجزیه بهروش -

 هاها و پسابی مشابه بر روی آبهای تجزیهگیری سختی آب و آزمایشاندازه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 

1. R. A. Day,  A. L. Underwood, “Quantitative Analysis”, Prentice Hall, 1991. 

2. S. R. Crouch, F. J. Holler, D. M. West, D. A. Skoog, “Fundamentals of analytical 

chemistry”, Aunders College Pub., 1988. 
 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.tehrandabir.ir%2Fpost%2F39&ei=JdvNUYT2N8vCswag3YGYCQ&usg=AFQjCNE9nsYAca3KVp-yJjA0sS3Vy38ZLA&sig2=v7w7Y5TH7VkG9D2ZJ1K6cg&bvm=bv.48572450,d.Yms
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 آز شیمی آلی
  Organic Chemistry Laboratory 

 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 11511 کد درس

 عملی -اصلی  نوع درس

 شیمی آلی یا همزمان نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ی سنتز ترکیبات آلی مطابق درس نظری آنهای شیمی آلی، نحوهاصول عملی قابل استفاده در آزمایشگاهآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

ی وههای شیمی آلی، نحاصول عملی قابل استفاده در آزمایشگاهدر این آزمایشگاه الزم است تا ضمن آشنا نمودن دانشجویان با 

عملی تدریس  ها به صورتگیری خواص فیزیکی و شیمیایی آنسنتز ترکیبات آلی خصوصاً ترکیبات رنگی ساده و روش اندازه

مواد شیمیائی  کار با شود. نکات ایمنی الزم هنگام کار با ترکیبات شیمیائی و چگونگی حفاظت فردی در مقابل خطرات ناشی از

صوصًا های کیفی، کمی و خی شناسائی ساختار شیمیائی ترکیبات آلی از راهالزم است تا به دانشجویان آموزش داده شود. نحوه

های ذیل در این ارتباط می تواند به نیز از دیگر مباحث عملی این آزمایشگاه می باشد. آزمون NMRو  FTIRطیف سنجی 

 انجام رسد.

سازی از طریق تک حاللی و دو ی ذوب و جوش، تقطیر ساده و جزء به جزء با بخار آب، خالصاندازه گیری نقطه -

 یهای کروماتوگرافی و نحوهی نازک، آشنائی با دستگاهحاللی و جداسازی، کروماتوگرافی کاغذی، ستونی، الیه

 ربن، هیدروژن، ازت، هالوژن، گوگرد در اجسام آلی.ی کیفی کها، تجزیهتجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این دستگاه

های های حذفی، واکنشها، روغن و نیز واکنشدانشجویان با چند سنتز مواد مختلف مانند رنگزاها، صابون- -

 شوند.استخالفی آشنا می

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. R. Morrison, R. N. Boyd, “Organic Chemistry”, 6th Ed, Prentice Hall, 1992. 
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 آزمایشگاه شیمی پلیمر
 Polymer Chemistry Laboratory 

 32 تعداد ساعت 1 تعداد واحد 11512 کد درس

 عملی -تخصصی  نوع درس

 زمانشیمی پلیمر یا هم نیازدرس یا دروس پیش

 تکمیلی: آموزش

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 ...( )پلیمری شدن اضافی، تراکمی وهای مختلف سنتز پلیمرها  آشنایی با روش

 

 رئوس مطالب:

 بالکهای پلیمریزاسیون اضافی به روش محلول و سوسپانسیونی و پلیمر به روش سنتز چند نوع -

 تراکمی  ونیزاسیمریبه روش پل مریسنتز پل -

 سنتز کوپلیمر -

 های مختلف شناساییتأکید بر شناخت اصول کار با وسایل و دستگاه -

 ارزیابی جرم مولکولی پلیمرها -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

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

2. M. E. Rogers, T. E. Long, “Synthetic Methods in Step-Growth Polymers”, Wiley-

Interscience, 2003. 

 

 

 

  

 

 

 

 



   

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منسوجات ویژهبسته اختیاری 
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 فناوری نانو در نساجی
     Nanotechnology in Textile  

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 2151 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

ای هگیرد و آشنایی با روشویژه موادی که در صنعت نساجی مورد استفاده قرار میبههای کلی مواد نانو و ویژگیآشنایی با 

 تولید آنها بویژه الکتروریسی 

 

 رئوس مطالب:

 ی این علم. ی علم نانوفناوری و تاریخچهآشنایی با مفاهیم اولیه -

ساختارها و خواص آن - شنایی با انواع نانو ساختارهای معدنی، فلزی، آ شامل نانو شکال ها  پلیمری و کامپوزیت در ا

 ها و ... ها، نانوالیهفیزیکی مختلف مانند نانوذرات، نانولوله

 ها. ی نانوساختارها و اصالح آنهای تولید، سنتز، کنترل شکل و اندازهروش -

سامانه - سوجات و پلیمرها. کریرهای ) صالح خواص من ساختارهای فلزی و معدنی در ا  کننده(های حملکاربرد نانو

ــول ــاختارها: نانوکپس ــتفاده جهت بار دهی نانوس ــترینها، دندریمرها، لیپوزمآلی مورد اس ــایکلودکس ها و ... ها، س

 ریسی الیاف مصنوعی. ی پلیمر و الیاف در رشتههای اصالح تودههای پلیمری. روشنانوکامپوزیت

 گی مذاب و خواص نهایی الیاف. اختالط مذاب نانوساختارهای معدنی با منسوجات و تأثیر آن در خط ریسند -

 های افزایش ثبات نانوساختارها روی سطح منسوجات. های تکمیل منسوجات با نانوساختارها، روشروش -

 گریز و خودتمیزشونده. گریز، لکهی منسوجات آبنانو ساختارهای ضدمیکروب. نانوفناوری و توسعه -

ی  منسوجات رسانا، منسوجات هوشمند، چنین توسعههمپذیری، راحتی و ... اصالح خواص منسوجات نظیر رنگ -

 منسوجات با کارایی باال و منسوجات چند منظوره با استفاده از نانوفناوری. الکتروریسی و تولید نانوالیاف. 

ــازه - ــوجات، پلیمرها و س ــههای نانولیفی. روشکاربردهای منس ــخص ــوجات یابی نانوکامپوزیتهای مش ها و منس

 ای.نانوسازه

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 گردد.توسط استاد درس مشخص می
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 بافتمنسوجات بی
Nonwoven Textiles 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 2152 کد درس

  نظری -اختیاری  نوع درس

 الیافعلوم  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های مختلف تولید آنهابافت و روشانواع منسوجات بی

  

 رئوس مطالب:
 .بافتمزایا و معایب منسوجات بی ،بافتتولید منسوجات بی یمنابع درس، تاریخچه معرفی -

 .های تولید شدهانواع نمونه یبافت و ارائهمختلف تولید منسوجات بیهای  وشر -

منسوجات در جهان و انواع الیاف مورد  بافت با منسوجات متداول و آمارهای تولید آن و روند پیشرفت و تولید اینمنسوجات بیه مقایس -

 .بافتاستفاده در منسوجات بی

مصارف  ،و کیف، الیی لباس پزشکی، تنظیف و ... ( و با دوام )کفش ) بهداشتی، بافت بصورت یکبار مصرفمنسوجات بی کاربردهای -

 ...(. کشاورزی، زمینی، عایق، فیلترها و

 .الیاف گیری آرایش یافتگیهای اندازهآرایش یافتگی الیاف و انواع آن و روش زیعالیه، تو یتهیه روش -

الکترواستاتکی و جریان  ،کاردینگ )غلتک راندومایزر یلهیبوس توزیع تصادفی با یهایالیه یکاردینگ و تهیه یالیه بوسیله یتهیه روش -

 .)هوا

 .ها و محاسبات مربوطهاین الیه یمزایا ،گذاری )کراس لپر(مختلف الیه هایروش -

 .با استفاده از جریان هوا با توزیع تصادفی هاالیه یتهیه هایروش -

 .کاردینگ و جریان هوا یهای حجیم بوسیلهالیه یتهیه -

 .سوزن زنی های مختلف یک دستگاهشیمیایی( و توضیح قسمت ،حرارتی، )مکانیکیالیه الیاف بخشی های استحکامروش انواع -

 .های سوزنی و نمودارهای مربوطههای الیهمؤثر در سوزن زنی، ویژگی پارامترهای -

 .زنی و عوامل مؤثر بر آننهای مورد استفاده و نیروی سوزسوزن هایزنی و بیان ویژگیسوزن مورد استفاده در سوزن انواع -

 .های جت آبمؤثر بر الیه زنی و جت آب و پارامترهایهای سوزنالیه یهای آن و مقایسهالیه به روش جت آب و ویژگی یتهیه -

 .هاهای آنفوم ( و ویژگی -کردن  اسپری -چاپ کردن  -های مختلف ) غوطه وری الیه به روش اتصال شیمیایی و توضیح روش یتهیه -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

2. A. F. Turbak, “Nonwovens: Theory, Process, Performance and Testing”, Tappi Pr 

1997. 
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 های تکسچرهفناوری تولید نخ
Yarn Texturing Technology 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 2153 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 فرایند تولید الیاف نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های یکسرهشکل فیالمنت و تولید نخآشنایی با فرایندهای متداول تغییر 

 

 رئوس مطالب:
 تکسچره. هاینخ اولیه خواص و تکسچره کردن تعریف -

 مورد استفاده متداول مصنوعی الیاف حرارتی خواص بررسی و الیاف خواص بر حرارتی تثبیت و کشش عملیات تأثیر با آشنایی -

 تکسچره کردن.  مختلف هایروش در

 تکسچره کردن(.  ی)تاریخچه کنون تا آغاز از تکسچره کردن مختلف هایروش بر مختصر مروری -

 هوا، مجازی و جت تابدر  کاررفته به هایفناوری و تجهیزات مصنوعی، تکسچره کردن الیاف متداول هایفرایند با آشنایی -

 ی تراکمی و بافت و شکافت. جعبه

 الیاف. نهایی خواص بر تکسچره کردن متداول فرایندهای از هر یک مؤثر عوامل بررسی -

 متداول. هایروش در تکسچره کردن شرایط تنظیم و محاسبات هایروش با آشنایی -

 متداول.  هایروش از حاصل تکسچره هاینخ خواص بررسی -

 موجی(.  خواص و کششی خواص نخ، )عیوب شده تکسچره هاینخ کیفیت کنترل -

 دنده و ضربه.نخ مثل لبه، چرخهای غیر متداول تکسچره کردن توضیح در رابطه با روش -

 الیاف بریده از حجیم های نخ تجعد، ایجاد ینحوه و جزئی دو تکسچره، الیاف هاینخ تولید متداول کمتر هایروش با آشنایی -

  …و اکریلیک

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

3. B. Piller, “Bulked Yarns”,Textile Trade Press, Manchester, 1973. 

4. J.W.S. Hearle, L. Hollick, D.K. Wilson, ”Yarn Texturing Technolgoy”, CRC Press, 2001. 
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 تهویه و تبرید در نساجیگرمایش،                                   
           Conditioning in Textiles Production 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 2154 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ترمودینامیک عمومی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های مربوطهای تولید کاالی نساجی و آزمایشگاههای تهویه در سالنروشآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

 تعریف هوای مطبوع و شرایط آسایش -

 های بسته و بازقانون اول ترمودینامیک برای سامانه -

 خواص ترمودینامیکی هوا و سایکرومتری کاربردی -

های گرمایشی )آب گرم، تبخیری و جذبی، سامانه های سرمایشی تراکمی،فرایندهای سرمایش و گرمایش، سامانه -

 آب داغ، هوا و بخار(

ترل های کنهای توزیع هوا، سامانهکشی هوا، روشهای کانالی مطبوع، سامانهکشی در تأسیسات تهویههای لولهسامانه -

 در تهویه.

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1181، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "کاربرد تهویه در نساجی"گودرز افشاری، محد قانع،  .1

 .1187، دانشگاه فردوسی مشهد، "مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی"محمد مقیمان،  .2
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 چاپ منسوجات تالیجید یچاپگرها یمبان                                  
Principle of Digital Textile Printers 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 2155 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 یاصول رنگرز نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 تمنسوجا چاپ دیجیتال و آنالوگ هایروش یبا مبان ییآشنا

 

 رئوس مطالب:

چاپ  ،یچاپ غلتک ک،یچاپ گره، چاپ بات ،یمتداول در چاپ پارچه، چاپ مهر هایمنسوجات، روش یطراح هایروش

 یبلونخودکار، چاپ شا یخودکار، چاپ شابلون مهین یچاپ شابلون ،یدست یشابلون، چاپ شابلون یطراح هایروش ،یشابلون

 مر،یروش چاپ ز ترون،یلیروش چاپ م ،یرتماسیغ روشچاپ، چاپ موکت با  یرتماسیغ هایروش ،یدوار، چاپ انتقال

 یرهایچاپ پارچه، روش ش وستهیناپ یتالیجید هایروش هرتز، سامانه ،یچاپ پارچه، روش دودوئ وستهیپ یتالیجید هایسامانه

 یکانن، چاپگرها یروش تک گذر، روش چند گذر، چاپگرها ک،یزوالکتریروش پ ،یروش حرارت ،یاتورینیم یکیالکترون

 ... کو،یر یام اس، چاپگرها یچاپگرها نولتا،یم کایکون یاپسون، چاپگرها

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 
1. H. Ujiie, “Digital Printing of Textiles”, 2006 

2. D. J. Taylor, “Textile digital Printing Technologies”, 2005 

3. L. W. C. Miles, “Textile Printing”, 2003  
4. “Digital Textile Magazines Issues”, 2011 - 2016 
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 گیری و کنترلهای اندازهسامانه  
Control and Measurement Systems  

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 2156 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:
ابعادی،  گیریها، آشنایی با اندازهانواع مدارها و فیلترها و مبدلگیری دینامیکی، های اندازهگیری، ویژگیانواع کاربردهای وسایل اندازهآشنایی با 

 ...  گیری دما وگیری دبی، اندازهگیری فشار، اندازهکوپل و توان، اندازه-گیری نیروگیری سرعت و شتاب، اندازهجایی، اندازهگیری جابهاندازه

 

 رئوس مطالب:
گیری، تراسندیوسرهای فعال و غیر فعال، عملگرهای دیجیتال و آنالوگ، های اندازهگیری، اجزای سامانهمفاهیم کلی: انواع کاربردهای وسایل اندازه -

 های مزاحم و تغییردهنده.های تصحیح اثر ورودیها، روشها و خروجیگیری فول و خیز، انواع ورودیاندازه

ایس، بندی استاتیکی، دقت، تنظیم، بد، فضای مرده، قابلیت تکرار، درجهگیری استاتیکی: خوانایی، ترشهولد، رزولوشن، پسمانهای اندازهویژگی -

 .LMSانحراف حساسیت، خطی بودن خطاهای مرکب، تست نرمالیته، 

ی صفر، یک و دو، ثابت زمانی، زمان نشست، حساسیت استاتیکی، نسبت میرایی، فرکانس طبیعی، های مرتبهگیری دینامیکی: سامانههای اندازهویژگی -

 ی صفر، یک و دو.های مرتبهی جهش، پاسخ به ورودیی سامانه، تأخیر زمانی، درصد اضافهونگی تعیین مرتبهچگ

 ها.انواع مدارها و فیلترها و مبدل -

های یریگگیری زاویه، اندازههای ثبات، اندازهکشی صنعتی، کولیس، میکرومتر، اندیکاتور، واپورترها، سنجهگیری ابعادی )مترولوژی(: خطاندازه -

 گیری زبری سطح.های فوری، اندازهای، روشهای مقایسهرزوه و دنده، روش

، سنکرو، اینداکتوسین، میکروسین، تراسندیوسرهای جریان هادی، تراسندیوسرهای سرخازنی، LVDTسنج، جایی: پتانسیومتر، کرنشگیری جابهاندازه -

 های پاندولی، انکودرها.نگار، سنجههای نیوماتیکی، لرزههای مافوق صوت، روشتراسندیوسرهای پیزوالکتریک، تداخل نوری تراسندیوسر

شتاب سنجی،  یگیری شتاب ارتعاشی، سنجهی فالیبال، اندازهگیری سرعت و شتاب: سرعت متوسط، روش استروبوسکوپی، تاکومترها، سنجهاندازه -

 شتاب سنج پیزوالکتریک.

 نوسانگر مغناطیس، دیناموتورهای یهای تعادل )ترازوها(، سنجههای نیرو، روشدیوسرهای االستیک نیرو، سلکوپل و توان: تراسن-گیری نیرواندازه -

 پیچشی، جذبی و سروکنترلر.

گیری فشار: فشار معمولی )بارومترها و مونومترها، تراسندیوسرهای االستیک فشار )دیافراگمی، خرطومی و لوله بردن(، تراسندیوسرهای اندازه -

 زیته(.ی ویسکوی پونیزاسیون، سنجهی نودسن، سنجهی مک لود، سنجهفشار ضعیف ) سنجه –مقاومتی( ی فشار قوی )سنجه –الکتریک( پیزو

های های انسداد جریان، دبی سنجگیری دبی حجمی کل، روشهای سیم و فیلم داغ )آنامومتر(، اندازهگیری دبی: لوله استاتیک پیتوت، بادسنجاندازه -

 ای، پیستونی، خارج از مرکز، توربینی(.جایی مثبت )پروانهجابه

 گیری دما: روش انبساط حرارتی، نوار دو فلزی، ترمیتور، ترموکوپل، ترموپایل، ترمومتر فشاری.اندازه -

 گیری اختالف فازمایع، اندازهگیری سطح گیری رطوبت، اندازهگیری فرکانس، اندازههای متفرقه )در صورت بودن وقت(: اندازهگیریاندازه -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. J. P. Bentley, “Principles of Measurement Systems”, Pearson Prentice Hall, 2005. 

2. E.O. Doebelin, “Measurement Systems Application and Design”, McGraw-Hill College, 1989. 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+P.+Bentley%22
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 کاربرد منسوجات در عمران                                        
Textiles application in civil  

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 2152 کد درس

 نظری - پایه نوع درس

  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 

  رئوس مطالب:

 روش ارزیابی:

 عملکردی    نوشتاریآزمون  آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع
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 کاربرد منسوجات در پزشکی                                        
Textiles application in medical  

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 2154 کد درس

 نظری - پایه نوع درس

  نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 

  رئوس مطالب:

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع
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 محاسبه کارخانهطرح و                                           
       Factory Planning and Design 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 2151 کد درس

 نظری -اختیاری  نوع درس

 فرایند بافندگی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 تدوین طرح تأسیس یک کارخانه نساجیآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:
ی کار و وظایف طراحی کارخانه، معرفی موارد کاربرد طراحی کارخانه، عالئم و خصوصیات مقدمه، تعریف طراحی کارخانه، تعیین محدوده -

 یک طرح مناسب.

 برآورد میزان عرضه، تعیین ظرفیت طرح.بررسی بازار، انتخاب محصول، انتخاب بازار هدف، برآورد تقاضا در بازار هدف،  -

های یتهای پشتیبانی فنی، فعالهای مهندسی، فعالیتهای ساخت یا تولید، فعالیتهای اصلی در یک واحد صنعتی: فعالیتبررسی بخش -

 خدماتی )پشتیبانی اداری(.

یسات کارخانه شامل آب، برق، بخار، هوای فشرده، ی تأسآالت تولیدی، محاسبهی ماشینمحاسبات کارخانه: تعیین فرآیند تولید، محاسبه -

مورد  ی نیروی انسانیهای تولیدی و تأسیساتی، طراحی سازمان کارخانه، محاسبهی ساختمانو...، محاسبهتهویه، تصفیه و دفع فاضالب 

ی وسائل حمل و نقل، و محاسبههای اداری ـ خدماتی، طراحی جریان مواد ی ساختماننیاز )تولیدی، خدماتی، فنی، اداری(، محاسبه

 یابی کارخانه.ی مواد اولیه و کمکی مورد نیاز و مکانی زمین مورد نیاز، محاسبهمحاسبه

 آالت و تأسیسات، انتخابی استقرار ماشینی استقرار واحدهای مختلف تولیدی و فنی، طراحی نحوهطراحی کارخانه: انتخاب محل و نحوه -

 .های اداری، خدماتی، انبارها و...ی استقرار واحدمحل، نحوه

های ساالنه تولید، برآورد سرمایه در گردش طرح، تعیین منابع مالی ی ثابت مورد نیاز طرح، برآورد هزینهبرآوردهای مالی: برآورد سرمایه -

 پروژه.

 ی پروژه.سنجها و امکانارزیابی شاخصهای اقتصادی پروژه، ی شاخصهای مالی پروژه، محاسبهبینی صورتبررسی اقتصادی پروژه: پیش -

تأمین و  ریزی،ریزی و کنترل تولید، سیستم برنامههای تحویل، انبارها و ارسال، سیستم برنامهافزاری پروژه: سیستمهای نرمآشنایی با سیستم -

 آموزش نیروی انسانی، سیستم اطالعات مدیریت.

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1162، ترجمه گروه مهندسی صنایع جهاد دانشگاهی شریف، "اصول طراحی کارخانه"اپل ،  .1

 .1181وزیری، نشر جوان، ، ترجمه اردوان آصف"ریزی واحدهای صنعتیطرح"اپل ،  .2

 .1181رضا زنجیرانی فراهانی، نشر ترمه،  ، ترجمه"ریزی واحدهای صنعتیطرح"تام کینز و همکاران،  .3

 1171، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "های صنعتیاقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی و پروژه"محمدمهدی اسکونژاد،  .4
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 کنترل کیفیت آماری                                                      

Statistical Quality Control 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 3151 کد درس

 نظری  -اختیاری  نوع درس

 (1) پوشاک دیتول یفناور ی وآمار و احتماالت مهندس نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 یهاو روش تیفیکنترل و بهبود ک یهاکیبا ابزارها و تکن ییآن در محصوالت مختلف، آشنا فیو تعر تیفیبا مفهوم ک ییآشنا

  پوشاک دیها در کارخانجات تولآن یریبکارگ

 

 رئوس مطالب:

ـــات و تلرانس ت،یفیوجوه و ابعاد مختلف ک ت،یفیک فیتعرمقدمات:  -  فیمدل کانو در تعر ،یفیک یهامشـــخص

 تیفیدر ک زشیآموزش و انگ ت،یفیسطوح ک ت،یفیک یهانهیهز ،یفیک یهایژگیو

 (QFD) یفیک یهاتیمحصول، مدل توسعه فعال تیفیک ی: طراحتیفیک یطراح -

 لیها، نمودار و تحلارائه داده یهاو روش ســتوگرامیها، هکنترل و ثبت داده یها: برگهتیفیبهبود ک یاهیپا یابزارها -

 ها، نمودار پراکنشعلت و معلول، نمودار تمرکز نقص لیپارتو، نمودار و تحل

ف مختل یهاساده، روش یتصادف یریگنمونه ،یریگاصطالحات نمونه ،یریگو ضرورت نمونه تی: اهمیریگنمونه -

 شده یبندطبقه ،یاخوشه ک،یستماتیس یریگنمونه

 یریذرپیینواقص، تغ ش،یو آزما یریگاندازه ،یبازرس یهاستگاهیا نییو انواع آن، تع ی: بازرستیفیک کنترل -

 پوشاک دیمتداول در خطوط تول وبیع -

ها - بان ینمودار ها یکنترل: م بان ینمودار ها یریگجهیو نت لیتحل یکنترل، م ها یاز نمودار ل کنتر یکنترل، نمودار

 رهایکنترل متغ ینمودارها ها،یوصف

  رهایمتغ ها،یرد: وصف ای رشیپذ یبرا یریگنمونه یهاطرح -

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. H. Carr, B. Latham, “Technology of Clothing Manufacture”, Wiley-Blackwell, 

1994. 
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 ارزیابی کار و زمان                                                     
Work & Time Study  

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 3152 کد درس

 نظری -تخصصی  نوع درس

 (1آمار و احتماالت مهندسی و فناوری تولید پوشاک ) نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

محصول  کی دیتول یالزم برا یکار یهاستگاهیا نییزمان استاندارد انجام کار، تع نییو بهبود کار، تع یابیآشنایی دانشجویان با نحوه ارز

 دیخط تول یبهره ور یو بهساز یسازمشخص و متعادل

  

 رئوس مطالب:
مختصری از تاریخچة ارزیابی کار و زمان ، کارآیی تولیدی و طریقه افزایش آن )تعریف کارآیی و نقش آن در باالبردن سطح زندگی، نقش  -

قش آن در کار و ن منابع تولید در کارایی تولیدی، اسکلت بندی زمان انجام کار و طریقه کنترل آن در جهت افزایش کارایی تولیدی ، مطالعه

 انسانی در مطالعه کار ، شرایط کار و نقش آن در افزایش کارایی تولیدی( .  یافزایش کارایی تولیدی ، نقش موثر فاکتورها

تجزیه و تحلیل عملیات، مطالعه  ات،یموجود عمل تیثبت وضع یهامطالعه و بهبود کار: تجزیه و تحلیل اجزاء عملیات، روش یهاروش -

ترین وسائل و تجهیزات، رابطه انسان و ماشین در کار ، طراحی حرکت و موارد استفادۀ آن ، استفاده از مناسب یحرکات و اصول اقتصاد

 ها استفاده ارزیابی کار و زمان در طرح عملیات ، محل کار ، ابزار ، وسایل و سرویس مواردمیز کار ، تئوری و 

زمان استاندارد انجام کار: زمان سنجی به وسیلة ساعتهای متوقف شونده )کرنومتر(، سرعت انجام  نییکار و تع یریگهای اندازهروش العهمط -

 هزیزمان استاندارد. تج نییو محاسبات مربوط به تع هاوهیگیری کار، شدر اندازه ازیهای مجاز و غیر مجاز در کار،  وسایل مورد نکار، بیکاری

برداری از کار و طریقه ، روش نمونهMTMهایی نظیر سنجی با سیستمگیری کار  بوسیلة اطالعات استاندارد، زمانهای اندازهو تحلیل روش

 های مرتبط با رشته پوشاک .گیری کار با مثالاندازه

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 1181تهران،  ر،ی، نشر بص "کار و زمان یابیارز" ،ی.. مرعشدنصرایس .4

 1179تهران،  ر،ی، نشر بص "یزمانسنج یهاستمیس" ،ی.. مرعشدنصرایس .5

 ر،یرکبیام یانتشارات دانشگاه صنعت ،یصادق نی، ترجمه: عبدالحس"پوشاک دیدر تول عیصنا یمهندس"رامش بابو،  .6

 1191تهران، 
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 تحقیق در عملیات                                             
        Operations Research 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 3153 کد درس

 نظری -اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 های دارای عوامل زیاد و پیچیدهگیری در انجام فعالیتسازی و کمک به تصمیمهای بهینهآشنایی با ابزارها و روش

 

 رئوس مطالب:
ی تبهو رهدرال، استقالل خطی ی مخصوص پلیای بر جبرخطی و فضاهای برداری و ماتریسی، تشریح شرایط و ناحیهمقدمه -

 ی معکوس یک ماتریس و تشریح فضای خنثی یک ماتریس. ی پوششی، محاسبهیک ماتریس، پایه و مجموعه

ی روش سیمپلکس، های سیمپلکس، حاالت خاص و توسعهریزی خطی، اثبات ریاضی پایهسازی در برنامهمدل فرایند -

 س دوگان و روش سیمپلکس اولیه، دوگان و سیمپلکسی دوگان و قضایای مربوط، سیمپلکسیمپلکس تجدیدنظر شده، برنامه

 ضربدری. 

ی سیوز، هسازی پایریزی پارامتریک، مدلها، حمل و نقل شبکه، آنالیز حساسیت، برنامهریزی خطی در تئوری بازیکاربرد برنامه -

 سازی ریاضی. افزار جدید در بهینهکار عملی با یک نرم

ی برگشت به جلو و عقب، حل مسائل خطی به ی برگشت، محاسبهریزی پویا، معادلههریزی پویا، عناصر مدل برنامبرنامه -

 ریزی پویا در حد آشنایی.صورت پویا، حاالت مختلف برنامه

ریزی خطی، روش گمرری، های حل مسائل برنامهریزی اعداد صحیح، روشریزی اعداد صحیح، تعریف و کاربرد برنامهبرنامه -

 های احتمالی.ریزی صفر و یک. مدلا شاخه و حد، روش ضمنی در برنامهروش انشعاب و تحدید ی

تلف حل های مخگیری در شرایط ریسک، تئوری بازی، روشگیری و بازی، تصمیممروری بر تئوری احتماالت، تئوری تصمیم -

 تئوری بازی.

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

  .1188، سمت، "تحقیق در عملیات"، محمود صارمی، بهروز دری، محمدرضا مهرگان .1

 .1187انشگاه علم وصنعت، ، د"تحقیق در عملیات"میربهادر قلی آریانژاد، محمود مدیری،  .2

، ترجمه: محمد مدرس، اردوان آصف وزیری، نشر تندر، "ریزی ریاضیبرنامه"جرالد لیبرمن، فردریک تیلور،  .3

1176. 

 

http://www.fardabook.com/catalogsearch/advanced/result/?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://www.fardabook.com/catalogsearch/advanced/result/?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://www.fardabook.com/catalogsearch/advanced/result/?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C
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 طرح و محاسبه کارخانه
       Factory Planning and Design 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 3154 کد درس

 نظری -اختیاری  نوع درس

 فرایند بافندگی نیازدروس پیشدرس یا 

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 تدوین طرح تأسیس یک کارخانه نساجیآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:
معرفی موارد کاربرد طراحی کارخانه، عالئم و خصوصیات ی کار و وظایف طراحی کارخانه، مقدمه، تعریف طراحی کارخانه، تعیین محدوده -

 یک طرح مناسب.

 بررسی بازار، انتخاب محصول، انتخاب بازار هدف، برآورد تقاضا در بازار هدف، برآورد میزان عرضه، تعیین ظرفیت طرح. -

های یتهای پشتیبانی فنی، فعالالیتهای مهندسی، فعهای ساخت یا تولید، فعالیتهای اصلی در یک واحد صنعتی: فعالیتبررسی بخش -

 خدماتی )پشتیبانی اداری(.

ی تأسیسات کارخانه شامل آب، برق، بخار، هوای فشرده، آالت تولیدی، محاسبهی ماشینمحاسبات کارخانه: تعیین فرآیند تولید، محاسبه -

مورد  ی نیروی انسانیطراحی سازمان کارخانه، محاسبههای تولیدی و تأسیساتی، ی ساختمانو...، محاسبهتهویه، تصفیه و دفع فاضالب 

ی وسائل حمل و نقل، های اداری ـ خدماتی، طراحی جریان مواد و محاسبهی ساختماننیاز )تولیدی، خدماتی، فنی، اداری(، محاسبه

 یابی کارخانه.ی مواد اولیه و کمکی مورد نیاز و مکانی زمین مورد نیاز، محاسبهمحاسبه

 آالت و تأسیسات، انتخابی استقرار ماشینی استقرار واحدهای مختلف تولیدی و فنی، طراحی نحوهارخانه: انتخاب محل و نحوهطراحی ک -

 .ی استقرار واحدهای اداری، خدماتی، انبارها و...محل، نحوه

آورد سرمایه در گردش طرح، تعیین منابع مالی های ساالنه تولید، بری ثابت مورد نیاز طرح، برآورد هزینهبرآوردهای مالی: برآورد سرمایه -

 پروژه.

 ی پروژه.سنجها و امکانهای اقتصادی پروژه، ارزیابی شاخصی شاخصهای مالی پروژه، محاسبهبینی صورتبررسی اقتصادی پروژه: پیش -

تأمین و  ریزی،زی و کنترل تولید، سیستم برنامهریهای تحویل، انبارها و ارسال، سیستم برنامهافزاری پروژه: سیستمهای نرمآشنایی با سیستم -

 آموزش نیروی انسانی، سیستم اطالعات مدیریت.

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1162شریف، ، ترجمه گروه مهندسی صنایع جهاد دانشگاهی "اصول طراحی کارخانه"اپل ،  .5

 .1181وزیری، نشر جوان، ، ترجمه اردوان آصف"ریزی واحدهای صنعتیطرح"اپل ،  .3

 .1181، ترجمه رضا زنجیرانی فراهانی، نشر ترمه، "ریزی واحدهای صنعتیطرح"تام کینز و همکاران،  .1

 1171دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ، انتشارات "های صنعتیاقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی و پروژه"محمدمهدی اسکونژاد،  .8
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 ایمنی و بهداشت صنعتی                                              

                        Industrial Health & Safety 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 3155 کد درس

 نظری -اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 قوانین جاری در مورد بهداشت و ایمنی شغلی در کارخانجات و آشنایی با با مهندسی بهداشتآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

 تاریخچه و رشد ایمنی شغلی، قوانین جاری در مورد بهداشت و ایمنی شغلی -

سازمان و تشکیالت ایمنی، بازرسی و کنترل، حذف و کنترل خطرات محیط کار، ثبت و بایگانی حوادث کار، کاوش  -

 های مربوطدر علل حوادث و هزینه

 ی حوادثبیمه -

 آموزش، تشویق و گسترش ایمنی کارخانجات، ایمنی در طرح واحدهای صنعتی -

خوری و...(، خدمات بهداشتی ایمنی افراد غیر حمام، آبهای عمومی )دستشویی، ریزی در طراحی سرویسبرنامه -

 کننده به سیستم ایمنیهای کمکشاغل در محیط، ارگان

بندی ماشین آالت، آشنایی با مهندسی بهداشت، خطرات الکتریکی، مایعات منفجر شونده و مسائل کلی در حفاظ -

 سوزیگیری از آتشزا، پیشاشتعال

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

1. Benjamin O. Alli, “Fundamentals Principles of Occupational Health and Safty”, 

International Labour Org, 2008. 

 .1191، فن آوران، "بهداشت برای مهندسینایمنی و "، مصطفی میرزایی ،یرج محمد فام، مترجم: ابراونر راجرال .2
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 ریزی و کنترل تولیدبرنامه
Production Planning and Control  

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 3156 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ارزیابی کار و زمان و باالنس خط تولید نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 یساجن یدیتول یو کنترل واحدها یزیربرنامه ،یریگمیتصم یبرا ازیمورد ن یهاکیاز تکن یبرخنحوه اداره و با  ییآشنا

 

 رئوس مطالب:
 دیلتو ریو مد رانیوظائف مد یها، مرور اجمالتولیدی و سطوح مدیریت در آن یهاآشنایی با فضای تولید و کسب و کار، سازمان شرکت -

 (یتولیدی )قانون تجارت، کار و تامین اجتماع یبا قوانین زیربنایی واحدها یدر کارخانجات نساجی، آشنائی اجمال

سر، درخت اخذ تصمیم، مدل نقطه سربهگیری، گیری، مدلهای تصمیمشرایط مختلف تصمیم ،یریگمیتصم یهاو مدل تیبا اهم ییآشنا ـ -

 گیری چندمعیارهتصمیم

موجودی  و سیستم EOQهای سیستم موجودی، مدل ساده مقداراقتصادی سفارش، حساسیت هزینه ،یکنترل موجود یهابا روش ییآشنا -

ABCایمنی ، محاسبه نقطه سفارش مجدد، اثر تخفیف برمقدار اقتصادی سفارش، کمبود موجودی و محاسبه ذخیره 

ریزی ، محاسبه میزان تقاضای اجزاء، تعیین میزان سفارش و برنامهMRPمواد و تقاضاهای وابسته، اجزاء سیستم  یزیربرنامه کیبا تکن ییآشنا -

 ظرفیت

مو هموار و نمو ن کیمتحرک موزون، تکن نیانگیم کیمتحرک، تکن نیانگیم یبینپیش یهاکیتکن ،ینیبشیمختلف پ یهابا مدل ییآشنا -

 یو تصادف یادوار راتییتغ ،یفصل راتییبا روند، تغ یزمان یهایسر کیتکن ،یونیرگرس یبینپیش یهاکیهموار دوبل، تکن

 دیتول یزیرمسائل برش و امتزاج، برنامه د،یتول یزیردر برنامه یمقدار یهاروش د،یتول یزیرانواع برنامه د،یتول یزیربرنامه تینقش و اهم -

 .نیماش 2 یکار رو n ن،یماش کی یکار رو n یبرا یکارگاه یزیرشامل برنامه اتیعمل یزیربرنامه ،یاچند دوره

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1171آستان قدس رضوی؛ چاپ چهارم؛ ؛  "مدیریت تولید"؛ ینصراهلل میرشفیع ؛یالوان یسیدمهد .1

 ،یضنفرغ یترجمه: مهد "یکپارچه( یمدیریت تولید )با نگرش یهاسیستم"هارن، جان؛ شیونان، جیمز؛  ؛یبراون، جیم .2

 .1179دانشگاه علم و صنعت ایران،  ،یسروش صغیر

 ر،یرکبیام ینشگاه صنعتانتشارات دا ،یصادق نی، ترجمه: عبدالحس"پوشاک دیدر تول عیصنا یمهندس"رامش بابو،  .3

 .1191تهران، 
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 یابیاصول حسابداری و هزینه                                      
        Costing & Accounting Principles  

 44 تعداد ساعت 3 تعداد واحد 3152 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 بعد از تعیین گرایش نیازدرس یا دروس پیش

 تکمیلی:آموزش 

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

نه های هزیها، روشبندی آنی طبقهها، حقوق صاحبان سهام و نحوهها، بدهیشناخت دارائیی حسابداری، های مکانیزهآشنایی با سیستم

 یابی 

 

 رئوس مطالب:

های حسابداری، مفهوم حسابداری و ی استفاده از تکنیکتعریف، اصول و مبانی حسابداری، تاریخچهآشنایی با تاریخچه،  -

های مختلف حسابداری، اصول، تعریف مراحل انجام عملیات حسابداری، استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری و رشته

، دفاتر مالی، فرآیند عملیات ثبت در الیمبانی و مفروضات حسابداری، تشریح مفاهیم شخصیت حسابداری و رویداد م

 ی اصلی حسابداری.حسابداری، معادله

های های مالی، آشنایی با سیستمی تراز آزمایشی و صورتی ثبت رویدادهای مالی، تهیههای مالی اساسی، نحوهصورت -

 .هابندی آنی طبقههای مالی اساسی و نحوهی حسابداری،  شناخت عناصر صورتمکانیزه

ی محاسبه استهالک و ها، شناخت دارائی ثابت، نحوهبندی آنی طبقهها، حقوق صاحبان سهام و نحوهها، بدهیشناخت دارائی -

گذاری، های قیمتی ثبت و نگهداری حساب موجودی کاال و روشهای مربوط به آن، شناخت موجودی کاال، نحوهروش

ی بهای تمام شده، دهندهمفهوم و عناصر تشکیلری قیمت تمام شده، ی مواد مصرفی، آشنایی با حسابدای محاسبهنحوه

بار های سری کار )دستمزد(، هزینهی هزینههای محاسبهها، مفهوم و کاربرد تعیین مراکز هزینه، روشبندی هزینههای طبقهروش

در تصمیمات خاص، مباحث مربوط  تهای حسابداری مدیریهای هزینه یابی. استفاده از تکنیکها، روشهای تسهیم آنو روش

 های مالی، آشنایی با مباحث ارزش سهام و بورسهای مالی، محاسبه و تحلیل نسبتبه نقطه سر به سر، تجزیه و تحلیل صورت

 اوراق بهادر.

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

یابی قابل استفاده برای دانشجویان: حسابداری، مدیریت، اقتصاد، آشنایی با اصول حسابداری و مقدمات هزینه"ناصری،  حمید .1

 .1186، گسترش علوم پایه، "صنایع، نساجی، بانکداری بیمه

سون،  .2 سون، مایکل رابین سابداری "چالرز هورن گرن، والتر هاری صول ح ضا کرمی"ا شارات ، ترجمه ایرج نوروش، غالمر ، انت

 .1176کتاب نو، 
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 اقتصاد مهندسی                                            
             Engineering Economy 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 3154 کد درس

 نظری -اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

و پروژه های مقایسه اقتصادی دتوانمندسازی دانشجو در اظهار نظر درباره اقتصادی بودن یک فعالیت یا پروژه، آشنایی با شیوه

 تعادلیا جایگزینی یک پروژه یا ماشین با دیگری با مفاهیم ارزش زمانی پول، نرخ برگشت سرمایه، تورم، 

 

 رئوس مطالب:

ند مسئله های بهره، حل چگیری و تعاریف مربوط به اقتصاد مهندسی و آلترناتیو، مبحث تعادل، فرمولفرایند تصمیم -

 های بهره، با استفاده از فرمول

سبت نی نرخ بهره، ی ارزش فعلی، محاسبههای سالیانه، مقایسهی هزینههای )مقایسهی آلترناتیوها به روشمقایسه -

 منافع به مخارج(.

 ی قابل قبول.ی اقتصاد مهندسی و استهالک، مباحثی در مورد حداقل نرخ بهرهرابطه -

 ی آلترناتیوهای چندگانه، آنالیز حساسیت در اقتصاد مهندسی.مقایسه -

 کاربرد احتمال در اقتصاد مهندسی.  -

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1175، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "اقتصاد مهندسی، ارزیابی اقتصادی پروژه صنعتی"محمد مهدی اسکونژاد،  .1

 .1184، موسسه انتشارات علمی، دانشگاه صنعتی شریف، "اقتصاد مهندسی"ژوبین غیور، مجتبی کینژاد،  .4
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 سازماناصول مدیریت و تئوری 
Management Principles & Organization Theory 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 3151 کد درس

 نظری - اختیاری نوع درس

 ندارد نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

ها در سازمان، وظایف های مدیر در سازمان، مبانی رفتار افراد و گروهنظریات مدیریت ، وظایف و نقشآشنایی دانشجو با 

 سازمان در قبال کارکنان

 

 رئوس مطالب:

از آنجاییکه مدیریت یک سـازمان و به کارگیری مناسـب نیروی انسـانی نقش مهمی در موفقیت آن دارد در این درس به این 

 که شامل موارد زیر است :شود مبحث پرداخته می

مدیریت علمی، فرآیندی و بوروکراسی، مکتب روابط انسانی،  -آشنایی با سیر کلی و تحول نظریات مدیریت  -

 گرا و اقتضایی. مدیریت نظام

ل گیری و حآشنایی با فرآیند مدیریت و وظایف مدیر، تعریف مدیریت، نوآوری و خالقیت در سازمان، تصمیم -

 ریزی، سازماندهی و هدایت و رهبری، نظارت و کنترل. مسئله، برنامه

هبری رمبانی رفتار سازمانی، اهداف رفتارسازمانی و مبانی تحلیل رفتار، ارتباطات، رفتار متقابل فردی و گروهی،  -

ریزی، تأمین، نگهداری و بکارگیری نیروی انسانی، آموزش و ارتقاء کیفیت درسازمان.  مدیریت منابع انسانی، برنامه

 منابع انسانی .

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

 .1181، 12سمت، چاپ ، "اصول مدیریت"علی رضاییان،  .5

 .1177، 8، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، چاپ "اصول و مبانی مدیریت"عبدا... جاسبی،  .6

 .1187، 11، نشر نی، ویراست سوم، چاپ "مدیریت عمومی"سیدمهدی الوانی،  .7

، ترجمه گوئل کهن، چاپ موسسه "های سازمان و مدیریتتئوری"هیکس، هربرت جی، گولت، سی. ری،  .8

 . 1169، 1اطالعات، چاپ 
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 ریزی نگهداری و تعمیراتبرنامه
Maintenance Management 

 32 تعداد ساعت 2 تعداد واحد 31513 کد درس

 نظری -اختیاری نوع درس

 آمار و احتماالت مهندسی نیازدرس یا دروس پیش

 آموزش تکمیلی:

 سفر علمی: 

  سمینار:

 دارد 

 دارد 

 دارد 

 ندارد 

 ندارد 

 ندارد 

 اهداف کلی درس:

 آشناسازی دانشجو با اصول برنامه ریزی و اهمیت نگهداری و تعمیرات ماشین آالت و تجهیزات تولیدی

 رئوس مطالب:

 های تعمیر و نگهداری، و کنترل نگهداری شامل برنامه ریزیمقدمه و تعریف اصطالحات، طرح -

 ریزی شده، های تعمیر و نگهداری، ارتباط با تولید، روغنکاری و تعمیر کلی برنامهمشخصات کار، کنترل -

 تجزیه و تحلیل زمان از کار افتادگی ماشین، تخصیص هزینه تعمیر و نگهداری، تعطیل سالیانه کارخانه،  -

نمونه، مدیریت تعمیر و نگهداری و پرسنل، آموزش و تربیت  های کنترلتشکیالت کمکی تعمیر و نگهداری، سیستم -

 ریزی کار برای باال بردن سطح تولید، نیروی انسانی، برنامه

 بندی، ها و بودجهاندازی، تخصیص هزینهسازی و راهی کیفیت تعمیر و نگهداری، آمادهتوسعه -

ی و های تعمیر جزئگیریض گروهی، تصمیمهای تعویض، تعویگیریها، تصمیمهای تعویض قطعات با ماشینمدل -

 .کلی

 

 روش ارزیابی:

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 :فهرست منابع

، انتشارات غزل، "ریزی و نگهداری و تعمیرات )مدیریت فنی در صنایع(برنامه"علی حاج شیر محمدی،   .1

 ، اصفهان. 1174

2. S. Corder, “Maintenance Management Techniques”, McGraw-Hill Companies, 

1976.  

3. A.K.S. Jardine, A.H.C. Tsang, “Maintenance, Reliability and Replacement”, 
CRC Press, 2013. 

4. N. Nijjaawan, R. Niijjaawan, “Modern Approach to Maintenance in 

Spinning”, India Woodhead, 2010.   

 

 

 


