دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برنامه آموزشی دوره کارشناسی
مهندسی پلیمر
گروه فنی و مهندسی

مصوب در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و شورای بازنگری برنامه های آموزشی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر مورخ 96/04/21

1

اهداف رشته مهندسی پلیمر
امروزه نقش پلیمرها در زندگی بشر به دلیل تنوع ،سبکی و قابلیت کنترل خواص از یک طرف و هزینه تولید و شکلدهی پایین از طرف دیگر
در حال گسترش به صنایع خودروئی ،سالمت ،بسته بندی ،دفاعی ،ریلی ،دریائی ،هوائی و غیره است .کاربرد پلیمرها به شکل پوشش سطح،
پلیمرهای رنگی و چاپ پذیر نیز عالوه بر نقش زیبایی و حفاظتی ،با اهداف جدیدتر و جدیتری در زندگی بشر همراه بوده است .دوره
کارشناسی مهندسی پلیمر برآنست تا متخصصانی را تربیت کند که توانمندی انتخاب/طراحی محصول/فرآیند را متناسب با کاربردهای فوق
الذکر داشته باشند .محورهای مهمی که در بازنگری و تدوین این دوره در نظر گرفته شده است ،عبارتند از:
 -1ارائه عناوین جدید و روزآمد بر اساس پیشرفتهای علمی -صنعتی و نیازهای جدید جامعه صنعتی ایران
 -2افزایش انعطاف در انتخاب بستههای آموزشی برای افزایش اشتغال پذیری فارغالتحصیالن متناسب با نیازهای جامعه
 -3توجه به اهمیت کسب توانمندیهای کارآفرینانه
دوره کارشناسی مهندسی پلیمر یکی از مجموعههای آموزش عالی در زمینه فنی و مهندسی بوده و مهمترین اهداف آن عبارتند از:
 -1تربیت افرادی مستعد که با کسب آگاهی های علمی و فنی از عهده طراحی ،بهرهبرداری و توسعه ،نظارت ،مدیریت و نگهداری از
محصوالت و فرآیندهای تولید صنعتی و شکل دهی پلیمرها به اشکال مختلف :آلیاژ ،کامپوزیت و رنگی کردن پلیمرها ،پلیمرهای
چاپ پذیر و غیره برآیند.
 -2آمادهسازی عالقه مندان به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر بر مبنای برنامه درسی مرکب از دروس نظری ،آزمایشگاهی ،کارگاهی،
کارآموزی و پروژه.
 -3تربیت محققان و کارآفرینان توانا از فارغالتحصیالنی که تمایل به پیشرفتهای علمی و استفاده از آنها در صنعت دارند.

تواناییهای فارغ التحصیالن
توانمندی فارغالتحصیالن درزمینههای زیر هدف گذاری شده است:
 -1استفاده از دانش و علوم بنیادین مانند ریاضیات ،فیزیک و شیمی در کاربردهای مهندسی بطوریکه در گزارش مطالب علمی و
مهندسی بصورت کتبی و شفاهی توانمند گردند.
 -2تسلط بر مبانی علوم ،فناوری و مهندسی پلیمر به نحوی که ارتباط ساختار -خواص پلیمرها را درک و قادر به فرمولبندی انواع
پوششها ،کامپوزیت ها ،سامانه چاپ و پلیمر چاپ پذیر باشند.
 -3فرآیندهای تولید و شکلدهی پلیمرها و فرمولبندی پلیمر رنگی و سامانه چاپ پذیر را طراحی ،رفع اشکال و بهینه نمایند.
 -4مهارت شناسایی مشکل و تعریف مهندسی آن ،تجزیه و تحلیل و دستیابی به راه حل مناسب را داشته باشند.
 -5مهارت طراحی و انجام آزمایش و استفاده از آن در ساخت محصوالت ،راهاندازی و بهرهبرداری از فرآیندها را داشته باشند.
 -6توانایی طراحی محصول پلیمری  ،بیو پلیمری ،رنگی کردن ،چاپ یا کامپوزیت و آلیاژ کردن برای کاربرد معین را داشته باشند.
 -7ضمن شناخت اخالق حرفهای و مهندسی در فعالیتهای خود آنها را سرمشق قرار داده بطور فردی یا عضوی از یک تیم وظایف
محوله را به نحو احسن انجام دهند.
 -8ضمن شناخت اهمیت مباحث زیست محیطی ،ایمنی و سالمت حفظ آنها را در امور مهندسی سرلوحه فعالیت خود قرار دهد.
 -9آشنایی و مهارت استفاده از ابزارها ،دستگاهها و نرم افزارهای الزم در زمینه علوم و مهندسی پلیمر را داشته باشند.
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 -11از مفاهیم کسب و کار ،اقتصاد مهندسی ،کارآفرینی و سایر موضوعات اجتماعی و اقتصادی روز شناخت کافی داشته و بتوانند بطور
موثر از دانش مربوطه استفاده نمایند.

در جدول  1ارتباط بین تواناییهای دانشآموختگان با اهداف برنامه آموزشی رشته مهندسی پلیمر را ارائه شده است.

جدول  - 1ارتباط تواناییهای دانشآموختگان با اهداف برنامه آموزشی
تواناییهای
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ساختار کلی دروس
جدول  2ساختار کلی دروس رشته مهندسی پلیمر را نشان میدهد.
جدول  – 2مجموعه کلی دروس برنامه کارشناسی مهندسی پلیمر
نوع درس
عمومی
پایه
اصلی
دروس تخصصی
بسته اختیاری

توضیحات
مطابق جدول 3
مطابق جدول 4
مطابق جدول 5
مطابق جدول  6و 7
مطابق جدول  8و 9

تعداد واحد
21
23
61
21
15

جداول  3الی  9بترتیب دروس عمومی ،پایه ،اصلی ،تخصصی ،و بستههای اختیاری پلیمر و رنگ را ارائه مینماید.
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1

اهداف

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

جدول  – 3مجموعه دروس عمومی
عنوان

تعداد واحد

ردیف

گرایش

اندیشه اسالمی ( 1مبدأ و معاد)

2

اندیشه اسالمی ( 2نبوت و امامت)
انسان در اسالم

2
2

1

مبانی نظری اسالم(*)

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

2

فلسفه اخالق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

2

اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

2
2
2
2
2

2

اخالق در اسالم(**)

آیین زندگی (اخالق کاربردی)
عرفان عملی در اسالم
اخالق مهندسی
انقالب اسالمی ایران

3

انقالب اسالمی(**)

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

2

اندیشه سیاسی امام خمینی «ره»

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

2

4

تاریخ و تمدن اسالمی(**)

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

2

5

آشنایی با منابع اسالمی(**)

6
7
8
9
11

-

تاریخ امامت
تفسیر موضوعی فرآن
تفسیر موضوعی نهج البالغه
زبان فارسی
زبان انگلیسی 1
زبان انگلیسی 2
تربیت بدنی 1
تربیت بدنی 2
جمع کل واحدهای عمومی

* انتخاب دو درس از این گروه الزامی است.
** انتخاب یک درس از هر یک از این گروهها الزامی است.
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2
2
2
3
1
2
1
1
21

جدول  – 4مجموعه دروس پایه
دروس پایه
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عنوان درس
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
فیزیک عمومی 1
فیزیک عمومی 2
معادالت دیفرانسیل
برنامه نویسی کامپیوتر
کارگاه عمومی
شیمی عمومی
آز شیمی عمومی
جمع

تعداد واحد
3
3
3
3
3
3
1
3
1
23

5

جدول  –5مجموعه دروس اصلی
دروس اصلی
عنوان درس

تعداد واحد

ردیف
1

شیمی آلی 1

3

2

شیمی آلی 2

3

3

آز  -شیمی آلی

1

4

اصول محاسبات فرآیندها

3

5

ترمودینامیک مهندسی

3

6

استاتیک و مقاومت مصالح

3

7

شیمی پلیمر

3

8

آز  -شیمی پلیمر

1

9

شیمی فیزیک پلیمرها

3

11

مکانیک سیاالت

3

11

انتقال حرارت

3

12

انتقال جرم

3

13

مبانی رئولوژی

3

14

مدلسازی سیستمهای پلیمری

3

15

مبانی طراحی و انتگراسیون فرآیندها

3

16

مهندسی واکنشهای شیمیایی

3

17

ابزار دقیق و کنترل فرآیندهای پلیمری

3

18

شناسایی و آنالیز دستگاهی

3

19

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

3

21

فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیاء

3

21

مبانی پوششهای آلی

3

22

کارآموزی

2
61

جمع

6

جدول  – 6مجموعه دروس تخصصی گرایش پلیمر
دروس بسته تخصصی پلیمر
ردیف
1

تعداد واحد

عنوان درس
*

1

آز  -شناسایی و آنالیز دستگاهی
*

1

2

آز  -شیمی فیزیک پلیمرها

3

آز – کنترل فرآیندهای پلیمری

4

آز  -خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

*

1
*

*

1

5

کارگاه فرآورش پلیمرها

6

مهندسی پالستیک

3

7

مهندسی االستومر

3

8

مهندسی پلیمریزاسیون

3

9

کارگاه پلیمریزاسیون

1

11

مهندسی کامپوزیت

3

11

کارگاه مهندسی کامپوزیت

1

12

مهندسی الیاف

3

13

خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعی

3

14

زبان تخصصی پلیمر

2

15

نانوفناوری در پلیمرها

3

16

زیست فناوری در پلیمرها

3

17

مدلسازی مولکولی در پلیمرها

3

18

پروژه

*

1

3

جمع

39

جمع واحدهایی که می باید از جدول باال اخذ شود

21

7

جدول  – 7مجموعه دروس تخصصی گرایش رنگ
دروس بسته تخصصی رنگ
عنوان درس

تعداد واحد

ردیف
1

رزین های پوشش سطح

3

2

آز  -رزینهای پوشش سطح

1

3

شیمی فیزیک پوشش سطح

3

4

آز  -فناوری پوششهای آلی و کنترل کیفیت 1

1

5

آز  -فناوری پوشش های آلی و کنترل کیفیت 2

1

6

آز فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیاء

1

7

باز تولید رنگ

2

8

خوردگی و پوششهای محافظ

3

9

آز  -خوردگی و پوششهای محافظ

1

11

فناوری پودر و رنگدانههای غیرآلی

3

11

مواد رنگزای آلی

3

12

آز -مواد رنگزای آلی

1

13

رنگ و محیط زیست

3

14

زبان تخصصی

2

15

پروژه

*

3

جمع

31

جمع واحدهایی که می باید از جدول باال اخذ شود

21

8

جدول  – 8مجموعه دروس بسته اختیاری پلیمر
دروس بسته اختیاری پلیمر
عنوان درس

تعداد واحد

ردیف
1

مهندسی پلیمریزاسیون

3

2

مهندسی کامپوزیت

3

3

مهندسی الیاف

3

4

مهندسی االستومر

3

5

آز  -شیمی فیزیک پوشش سطح

1

6

چاپ و بستهبندی

3

7

آز  -چاپ و بستهبندی

1

8

فناوری رنگی کردن پلیمرها

3

9

رزین های پوشش سطح پایه آب

3

11

مدیریت مهندسی ،اقتصاد و حقوق تجارت

3

11

نانوفناوری در پلیمرها

3

12

زیستفناوری در پلیمرها

3

13

مدلسازی مولکولی در پلیمرها

3

14

اندازهگیری کمیتهای مهندسی

2

15

آمار و احتمال مهندسی

3

16

محاسبات عددی

2

17

روش تحقیق و نگارش علمی

2

جمع

44

جمع واحدهایی که می باید از جدول باال اخذ شود

15

9

جدول  – 9مجموعه دروس بسته اختیاری رنگ
دروس بسته اختیاری رنگ
عنوان درس

تعداد واحد

ردیف
1

رزین های پوشش سطح

3

2

شیمی فیزیک پوشش سطح

3

3

باز تولید رنگ

2

4

چاپ و بستهبندی

3

5

فناوری پودر و رنگدانههای غیرآلی

3

6

خوردگی و پوششهای محافظ

3

7

رزین های پوشش سطح پایه آب

3

8

مواد رنگزای آلی

3

9

فناوری رنگی کردن پلیمرها

3

11

مدیریت مهندسی ،اقتصاد و حقوق تجارت

3

11

اندازهگیری کمیتهای مهندسی

2

12

آمار و احتمال مهندسی

3

13

محاسبات عددی

2

14

روش تحقیق و نگارش علمی

2

جمع

38

جمع واحدهایی که می باید از جدول باال اخذ شود

15

توضیحات :
 -1بعد از نیمسال چهارم ،دانشجویان تعیین گرایش خواهند شد.
 -2دانشجویان هر گرایش تخصصی میتوانند دروس خود را از دروس اختیاری گرایش دیگر اخذ نمایند که در اینصورت گواهی گرایش
اصلی و بسته اختیاری به آنها داده خواهد شد.
 -3دانشجویان هر گرایش تخصصی میتوانند دروس خود را از دروس اختیاری گرایش خود اخذ نمایند که در اینصورت صرفا گواهی
گرایش اصلی به آنها داده خواهد شد.
 -4دروس بستههای دیگر با دانشکدههای دیگر قابل تعریف می باشد.
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جدول  - 10ارتباط دروس به تواناییهای فارغ التحصیالن
1
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2




دروس پایه

معادالت
دیفرانسیل



برنامه نویسی
كامپیوتر



فیزیك عمومی 1
فیزیك عمومی 2

2

3

4

5




شیمی عمومی











آز شیمی عمومی
كارگاه عمومی

دروس اصلی

شیمی آلی 1
شیمی آلی 2
آز  -شیمی آلی
اصول محاسبات
فرآیندها
ترمودینامیک
مهندسی
استاتیک و مقاومت
مصالح
شیمی پلیمر
آز  -شیمی پلیمر
شیمی فیزیک
پلیمرها
مکانیک سیاالت
انتقال حرارت
انتقال جرم
مبانی رئولوژی
مدلسازی
سیستمهای پلیمری
مبانی طراحی و
انتگراسیون
فرآیندها
مهندسی
واکنشهای
شیمیایی
ابزار دقیق و کنترل
فرآیندهای پلیمری
شناسایی و آنالیز
دستگاهی
خواص فیزیکی و
مکانیکی پلیمرها

6

7

8

9

11
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فیزیک رنگ و
مبانی ظاهر اشیاء
مبانی پوششهای
آلی
كارآموزی

دروس تخصصی گرایش پلیمر

آز  -شناسایی و
آنالیز دستگاهی
آز  -شیمی فیزیک
*
پلیمرها
آز – کنترل
*
فرآیندهای پلیمری
آز  -خواص
فیزیکی و مکانیکی
*
پلیمرها
کارگاه فرآورش
*
پلیمرها
مهندسی پالستیک
مهندسی االستومر
مهندسی
پلیمریزاسیون
کارگاه
پلیمریزاسیون
مهندسی کامپوزیت
کارگاه مهندسی
کامپوزیت
مهندسی الیاف
خواص و کاربرد
پلیمرهای طبیعی
زبان تخصصی
پلیمر
نانوفناوری در
پلیمرها
زیست فناوری در
پلیمرها
مدلسازی مولکولی
در پلیمرها
*
پروژه

دروس تخصصی گرایش رنگ

رزین های پوشش
سطح
آز  -رزینهای
پوشش سطح
شیمی فیزیک
پوشش سطح
آز  -فناوری
پوششهای آلی و

*
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کنترل کیفیت 1
آز  -فناوری پوشش
های آلی و کنترل
کیفیت 2
آز فیزیک رنگ و
مبانی ظاهر اشیاء
باز تولید رنگ
خوردگی و
پوششهای محافظ
آز  -خوردگی و
پوششهای محافظ
فناوری پودر و
رنگدانههای غیرآلی
مواد رنگزای آلی
آز -مواد رنگزای
آلی
رنگ و محیط
زیست
زبان تخصصی
*
پروژه

دروس بسته اختیاری پلیمر

مهندسی
پلیمریزاسیون
مهندسی کامپوزیت
مهندسی الیاف
مهندسی االستومر
آز  -شیمی فیزیک
پوشش سطح
چاپ و بستهبندی
آز  -چاپ و
بستهبندی
فناوری رنگی کردن
پلیمرها
رزین های پوشش
سطح پایه آب
مدیریت مهندسی،
اقتصاد و حقوق
تجارت
نانوفناوری در
پلیمرها
زیستفناوری در
پلیمرها
مدلسازی مولکولی
در پلیمرها
اندازهگیری
کمیتهای
مهندسی
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آمار و احتمال
مهندسی
محاسبات عددی
روش تحقیق و
نگارش علمی

دروس بسته اختیاری رنگ

رزین های پوشش
سطح
شیمی فیزیک
پوشش سطح
باز تولید رنگ
چاپ و بستهبندی
فناوری پودر و
رنگدانههای غیرآلی
خوردگی و
پوششهای محافظ
رزین های پوشش
سطح پایه آب
مواد رنگزای آلی
فناوری رنگی کردن
پلیمرها
مدیریت مهندسی،
اقتصاد و حقوق
تجارت
اندازهگیری
کمیتهای
مهندسی
آمار و احتمال
مهندسی
محاسبات عددی
روش تحقیق و
نگارش علمی
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عنوان ،هدف ،رئوس مطالب ،و پیشنیازهای دروس
دروس پایه (مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم):
عنوان درس :ریاضی 1

پیشنیاز (همنیاز)- :

 3واحد

هدف :آشنایی با ریاضیات پایه شامل روابط تك متغیره ،فنون مشتقگیری و انتگرالگیری
رئوس مطالب :مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

عنوان درس :ریاضی 2

پیشنیاز (همنیاز) :ریاضی 1

 3واحد

هدف :ادامه ریاضی  ، 1آشنایی با ریاضیات پایه شامل معادالت پارامتری ،توابع چند متغیره و انتگرالگیری دوگانه
رئوس مطالب :مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

عنوان درس :معادالت دیفرانسیل

پیشنیاز (همنیاز) :ریاضی 2

 3واحد

هدف :آشنایی با روشهای مختلف حل معادالت دیفرانسیل
رئوس مطالب :مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

عنوان درس :برنامهنویسی كامپیوتر

پیشنیاز (همنیاز) :ریاضی 1

 3واحد

هدف :آشنایی با اصول برنامهنویسی ،شیوههای برنامهنویسی و یادگیری یك زبان برنامهنویسی متداول برای حل مسائل مهندسی
رئوس مطالب :مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

عنوان درس :محاسبات عددی

برنامهنویسی كامپیوتر

پیشنیاز (همنیاز):

 2واحد

هدف :آشنایی با روشهای حل معادالت غیرخطی و دستگاههای خطی و حل عددی معادالت دیفرانسیل
رئوس مطالب :مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم
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عنوان درس :فیزیك 1

 3واحد

پیشنیاز (همنیاز)- :

هدف  :آشنایی با مفاهیم اساسی فیزیك عمومی مربوط به دینامیك اجسام ،كار ،انرژی و ترمودینامیك
رئوس مطالب :مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

عنوان درس :فیزیك 2

پیشنیاز (همنیاز) :فیزیك 1

 3واحد

هدف :آشنایی با مفاهیم اساسی فیزیك عمومی مربوط به الکتریسیته و مغناطیس
رئوس مطالب :مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

عنوان درس :شیمی عمومی

 3واحد

پیشنیاز (همنیاز)- :

هدف :آشنایی با مفاهیم پایهای شیمی عمومی
رئوس مطالب :مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

عنوان درس :آزمایشگاه شیمی عمومی

پیشنیاز (همنیاز)( :شیمی عمومی)

 1واحد

هدف :انجام عملی آزمایشات برای درک بهتر مفاهیم اساسی شیمی عمومی
رئوس مطالب :مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

عنوان درس :كارگاه عمومی

پیشنیاز (همنیاز)- :

 1واحد

هدف :آشنایی عملی با كارگاههای ماشین ابزار ،ریختهگری ،جوشکاری و آشنایی با اصول ایمنی در كارگاه
رئوس مطالب :مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم

16

دروس اصلی و تخصصی:

نام درس به فارسی :اصول محاسبات فرآیندها
نام درس به انگلیسیPrinciple of Process Calculation :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

----

ترمودینامیک مهندسی

دوم

اصلی

نظری

هدف:
معرفی مبانی محاسباتی در فرآیندهای مهندسی پلیمر
سرفصل:
-

تعریف علوم ،فناوری و مهندسی پلیمر
سلسله دروس کارشناسی مهندسی پلیمر
معرفی صنایع و تجهیزات فناوری پلیمر
نماد گرافیکی و نمودار جریان فرآیند ( )PFDو طریقه رسم آن
نماد گرافیکی و نمودار  P&IDو طریقه رسم آن
نماد فرآیندهای تغییرات فیزیکی نظیر مبدل گرمایی ،برج تقطیر ،جداکننده ،اکسترودر و 111
نماد فرآیندهای تغییرات شیمیایی نظیر رآکتور و 111
سیستمهای اندازه گیری ،واحدها ،تبدیل واحد
متغیرهای فرآیندها (جرم ،حجم و )111
نمودار جریان فرآیند تولید پلی اتیلن (یا مرتبط با پلیمریزاسیون و تولید رنگ و رزین) و تولید لوله (یا مرتبط به شکلدهی
پلیمرها)
فرآیندهای پیوسته ،نیمهپیوسته و ناپیوسته
قوانین پایستگی جرم ،جمعیت و انرژی
انطباق نمودار فرآیند جریان با قانون پایستگی جرم و جمعیت
استفاده از غلظت جرم و مولی ،کسر جرمی و مولی
انطباق نمودار فرآیند جریان با قانون پایستگی انرژی
استفاده از گرما ،انتالپی
اثر متقابل قوانین پایستگی جرم ،جمعیت و انرژی
کاربرد کامپیوتر در مهندسی پلیمر
اصول طراحی پایه و تفضیلی
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نام درس به فارسی :ترمودینامیک مهندسی
نام درس به انگلیسیEngineering Thermodynamics :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

----

اصول محاسبات فرآیندها

دوم

اصلی

نظری

هدف:
کاربرد ترمودینامیک در طراحی و آنالیز فرآیند
سرفصل:
مقدمه -آشنایی با وظائف مهندسی  :طراحی و آنالیز -کاربرد ترمودینامیک در طراحی و آنالیز فرآیند -آشنائی با تعاریف و مفاهیم
ترمودینامیکی و قانون اول -آزمایشات ژول و انرژی داخلی -قانون اول ترمودینامیک و موازنه انرژی برای سیستمهای بسته -توابع
حالت ،تعادل ,قانون فاز -فرآیندبازگشت پذیر ,فرآیندهای حجم ثابت ،فشار ثابت -تعریف انتالپی و ظرفیت حرارتی -موازنه جرم و انرژی
برای سیستمهای باز -آشنائی با مفهوم و انواع معادله حالت -رفتار  PVTمواد خالص و اهمیت درک آن -معادله حالت Virialو کاربرد
آن -گازایده آل -معادالت حالت درجه سوم -معادله حالت تعمیم یافته برای گازها و مایعات -آشنائی با محاسبات اثرات حرارتی -اثرات
حرارتی محسوس -حرارت نهان برای موارد خاص -حرارت استاندارد واکنش ,تشکیل ,احتراق -تابعیت دمایی حرارت استاندارد واکنش-
اثرات حرارتی و واکنشهای صنعتی -آشنائی با قانون دوم و سوم و محاسبه انتروپی -بیانهای قانون دوم ترمودینامیک -موتورحرارتی
انتروپی -بیان ریاضی قانون دوم ترمودینامیک -موازنه انتروپی برای سیستم باز -محاسبه کار ایده آل ,کار از دست رفته -انتروپی از
دیدگاه میکروسکوپیک -قانون سوم ترمودینامیک -آشنائی با محاسبات خواص ترمودینامیکی مواد -روابط بین خواص برای فازهای
همگن-خواص باقیمانده -محاسبه خواص باقیمانده بر حسب معادالت حالت -سیستمهای دو فازی-دیاگرامهای ترمودینامیکی -جداول
ترمودینامیکی -روابط تعمیم یافته برای خواص گازها
مراجع:
Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, Seventh edition 2115

1-

J.M. Smith, H.C. Van Ness, M.M. Abbott
Thermodynamics, An Engineering Approach, Sixth edition 2117, Yunus A. Cengel, Michael A. Boles
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2-

نام درس به فارسی :مکانیک سیاالت
نام درس به انگلیسیFluids Mechanics :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

اصول محاسبات فرآیندها

معادالت دیفرانسیل

سوم

اصلی

نظری

هدف:
مطالعه رفتار سیاالت
سرفصل:
مقدمه ،سیالها (نیوتنی و غیر نیوتنی) ،خواص مکانیکی سیاالت ،خواص ترمودینامیکی سیاالت ،آنالیز بعدی-استاتیک سیال ،معادله استاتیک
سیال ،نیروی هیدرواستاتیک روی سطوح ،پایداری اجسام غوطه ور-.جریان سیال ،قانون نیوتن ،ویسکوزیته و انتقال گشتاور عملکرد سیال
غیر نیوتنی ،الیه مرزی ،رابطه انرژی و معادله برنولی ،معادالت حرکت  Navier- Stokesو اولر در سیستم محورها -.سیال تراکم ناپذیر
نیوتنی در لوله ها و کانالها ) ،(Pipe flowعدد رینولز و جریان سیال در لوله ها ،افت فشار تابعی از تنش سطحی ) (Shear stressدیواره
لوله ها ،تغییرات تنش سطحی در یک لوله ،ضریب اصطکاک و افت فشار تابعی از عدد رینولدز در لوله ها ،افت فشار در اتصاالت و لوله
های منحنی شکل ،قطر معادل برای لوله های غیر مدور ،توزیع سرعت برای جریان درهم در لوله ها ،مختصات جریان تابعی از گرادیان
سرعت در لوله ،جریان در کانالهای باز ،محاسبات مربوط به قدرت پمپ -.جریان سیال غیر نیوتنی تراکم ناپذیر در لوله ها ،جریان سیال غیر
نیوتنی مستقل از زمان در لوله ها ،دبی سطحی ) (Shear rateدر دیواره لوله ها برای سیال غیر نیوتنی مستقل از زمان ،افت فشار در لوله
ها برای جریان آرام و درهم سیال غیر نیوتنی مستقل از زمان-.پمپ کردن سیاالت (مایعات) ،پمپ ها و پمپ نمودن ،System Heads
پمپ گریز از مرکز ،روابط پمپ گریز از مرکز ،پمپهای گریز از مرکز بطور سری و موازی ،پمپ با تغییر مکان مثبت ،بازده پمپ ها ،عواملی
که در انتخاب پمپ بکار میرود -.مخلوط کردن مایعات در مخازن ،مخلوط کن و مخلوط نمودن ،همزن ،گروههای بدون بعد در مخلوط کن،
منحنی قدرت ،افزایش مقیاس در سیستم مخلوط کن مایعات  Purgingسیستم در مخازن با بهم زن -.جریان سیال تراکم پذیر در کانالها و
لوله ها ،روابط انرژی ،معادالت حالت ،سرعت صوت در سیاالت ،جریان ایزونرمال ،گاز ایده آل در لوله افقی ،جریان غیر ایزونرمال گاز ایده
آل در لوله افقی ،جریان آدیاباتیک ،تراکم گاز و کمپرسور ،محاسبه نیروی الزم و مراحل مورد نیاز -جریان دو فازی بطور مختصر-اندازه
گیری جریان و فشار-حرکت سیال با وجود ذرات جامد در آن ،حرکت نسبی سیال و ذرات تغلیظ شده ،جریان در بسترهای آکنده،
فیلتراسیون-.مقدمه ای بر حالت  Unsteady Stateزمان تخلیه سیال از یک مخزن
مراجع:
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نام درس به فارسی :استاتیک و مقاومت مصالح
نام درس به انگلیسیStatic and Strength of Material :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

فیزیک 1

----

دوم

اصلی

نظری

هدف:
سرفصل:
استاتیک -1 :نیرو و گشتاور (انواع نیروها ،اصل انتقال پذیری نیروها ،تعریف گشتاور و تعیین گشتاور یک نیرو حول یک نقطه،
قضیه وارینون ،گشتاور زوج نیرو یا کوپل و سیستم های کوپل-نیرو ،نیروها و گشتاورها در حالت سه بعدی -2 ،تعادل اجسام صلب
(شرایط تعادل ایستایی اجسام صلب ،تعریف نمودار آزاد جسم و مراحل رسم آن ،تعادل دو نیرویی و سه نیرویی ،انواع تکیه گاه ( مفصلی،
غلتکی و ثابت -سطوح صاف و زبر-کابل ها) و عکس العمل های آنها ،سامانه های معین ونامعین استاتیکی -3 ،سازه های
مهندسی ( انواع سازه های مهندسی (خرپا ،قاب و ماشین ها) ،سازه های معین و نامعین استاتیکی ،تحلیل خرپاها (روش مفاصل و
مقاطع ،اتصاالت تحت بارگذاری خاص (نیروهای متقابل -اعضای صفر ،قابها و ماشینها -4 ،نیروهای گسترده (مرکز گرانش و
تعیین آن با استفاده از اصل گشتاورها ،مرکز هندسی سطوح و مفهوم ،گشتاور اول سطح ،تعیین مرکز هندسی سطوح (با انتگرال گیری-
با استفاده از سطوح مرکب از چند سطح متعارف ،تعیین مرکز هندسی خطوط ،تعریف ممان اینرسی یا گشتاور دوم سطح و کاربرد آن،
تعیین ممان اینرسی (با انتگرال گیری-با استفاده از سطوح مرکب از چند سطح متعارف ،ممان اینرسی قطبی ،شعاع ژیراسیون سطوح و
شعاع ژیراسیون در پلیمرها -5 ،آنالیز تیرهای تحت خمش (انواع تیرها از نظر نوع تکیه گاه ها ،انواع مختلف بارگذاری بر تیرها
(بارگذاری متمرکز و گسترده ،تعیین نقطه اثر بار های گسترده اعمالی بر تیرها ،روابط بین نیروی اعمالی بر تیر و نیروی برشی و گشتاور
خمشی بوجود آمده در داخل آن ،رسم نمودار تغییرات نیروی برشی و گشتاور خمشی در طول تیر ،بخش دوم :مقاومت
مصالح(مقدمه ای بر مکانیک اجسام تغییر شکل پذیر -1 :مفهوم تنش (بارگذاری محوری :تنش عمودی میانگین،
بارگذاری محوری :توزیع تنش های عمودی ،واحد های تنش ،تنش برشی ،برش ساده و مضاعف ،تنش تکیه گاهی در اتصاالت ،تنش
در سطوح مایل نسبت به نیروی محوری ،تنش در شرایط بارگذاری عمومی ،مولفه های تنش ،ضریب ایمنی -2 ،بارگذاری محوری:
تنش و کرنش (نمودار تنش– کرنش (رفتاراالستیکوپالستیک مواد-تنشتسلیم-انواع شکست  ،)111قانون هوک ،مدول االستیک،
چقرمگی ،برجهندگی و خستگی ،تغییر طول تحت بار محوری ،نسبت پواسون ،بارگذاری چند محوری (تعمیم قانون هوک ،مدول حجمی
و مدول کامپوزیت ها  ،تنش ،کرنش و مدول برشی ،رابطه بین مدول االستیک و مدول برشی ،کرنش گرمایی و ضریب انبساط گرمایی،
توزیع تنش و کرنش تحت بار گذاری محوری ( اصل سن ونان ،تمرکز تنش و تغییر شکل پالستیک ،مواد االستو پالستیک ،تنش های
پس ماند
مراجع:
1- Engineering Mechanics Statics, Meriam & Kraige; 6th edition (2117).
2- Vector Mechanics for Engineers – Statics, Beer & Johnston; 7th edition (2114).
3- Mechanics of materials, Beer & Johnston; Third edition (2116).
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نام درس به فارسی :انتقال حرارت
نام درس به انگلیسیHeat transfer :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

پیش نیاز
ترمودینامیک مهندسی،
مکانیک سیاالت

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

چهارم

اصلی

نظری

هدف:
آشنایی با قوانین انتقال حرارت
سرفصل:
مقدمه -جایگاه انتقال حرارت در مهندسی پلیمر و رنگ -قوانین حاکم بر انتقال حرارت ،رسانشی ،همرفت و تابشی -مکانیزم حاکم بر
انتقال حرارت ،رسانشی ،همرفت و تابشی-رسانشی حالت پایدار یک بعدی -رسانشی در سازه های چند الیه -ضخامت بحرانی عایق-
مبانی رسانشی و همرفت در پره ها -رسانشی در سازه های با منبع تولید انرژی -رسانش حالت پایدار چند بعدی :-روش تحلیلی -روش
ترسیمی – ضریب شکل رسانشی -روش عددی – تقاضالت محدود -روش عددی با استفاده از منطق مقاومت حرارتی-رسانش ناپایدار
و چند بعدی -سامانه های شامل ظرفیت حرارتی انباشته -رسانش در سازه های نیمه بی نهایت -رسانش در سازه های با شرایط مرزی
همرفت-روش عددی رسانش ناپایدار  -روش استاندارد و روش مقاومت حرارتی -مبانی انتقال حرارت همرفت -معادالت پیوستگی
جرم ،مومنتوم و انرژی در الیه مرزی هیدرودینامیکی -الیه مرزی حرارتی-رابطه بین اصطکاک سیال و انتقال حرارت -همرفت در
جریان سیال درهم -روابط تجربی در همرفت اجباری -همرفت اجباری در جریان سیال در لوله ها -همرفت اجباری در جریان سیال از
روی لوله ها و کره ها -همرفت آزاد روی سطوح عمودی -همرفت آزاد روی سامانه های افقی -همرفت آزاد روی سامانه های مایل-
همرفت در سیاالت غیر نیوتنی-انتقال حرارت تابشی -شدت تابش بر حسب دما و طول موج – رفتار سطح در مقابل تابش – نفوذ
تابش و قانون بیر  -ضریب شکل تابشی -شبکه تابشی برای محیط های جاذب و تابنده -حل عددی در انتقال حرارت تابشی -ضریب
انتقال حرارت تابشی
مراجع:
1) Heat transfer; Jack P. Holman;10th ed.; 2010;McGraw-Hill
2) Introduction to Heat Transfer; Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P.
Incropera and David P. Dewitt; 6th ed.; 2011; John Wiley& Sons, INC.
3) A Heat Transfer Textbook; John H. Lienhard IV and John H. Lienhard V; 2012; Philogiston
Press
;4) Principles of HEAT TRANSFER; Frank Kreith, Raj M. Manglik and Mark S. Bohn; 7th ed.
2011; Cengage Learning
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نام درس به فارسی :انتقال جرم
نام درس به انگلیسیMass Transfer :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

انتقال حرارت

----

پنجم

اصلی

نظری

هدف:
آشنایی با پدیده هایی که در آنها جابجایی جرم صورت می گیرد
سرفصل:
کلیات فرایندهای انتقال جرم شامل :تقسیم بندی عملیات انتقال جرم ،تماس مستقیم و غیر مستقیم فازها ،عملیات پایا و ناپایا ،عملیات
مرحله ای ،تعداد واحدهای تعادلی و غیره-نفوذ مولکولی در سیاالت شامل :نفوذ مولکولی -معادله  ،Fickنفوذ مولکولی در گازها در
حاالت مختلف ،نفوذ پذیری گازها ،نفوذ مولکولی درمایعات ،ضرائب نفوذ مایعات ،موارد کاربرد نفوذ مولکولی ،تشابه انتقال مومنتم،
حرارت و جرم در حالت جریان الیه ای سیاالت-.ضرائب انتقال جرم :ضرائب انتقال جرم در حالت جریان الیه ای ،ضرائب انتقال جرم در
مایعات -در جامدات و گازها ،تئوری فیلم ،نفوذ گردابی ،تئوری عمقی ،اطالعاتی برای محاسبه اشکال ساده انتقال جرم-.انتقال جرم در
فصل مشترک فازها ،تعادل ،نفوذ بین فازها ،انتقال جرم موضعی بین دو فاز ،ضرائب محلی موارد کلی ،کاربرد ضرائب کلی محلی،
ضرائب انتقال جرم کلی متوسط ،عملیات پایدار با جریانهای موازی و هم جهت ،جریانهای موازی و مختلف الجهت واحدها ،عملیات
همجهت مداوم ،عملیات ناپیوسته ،مجموعه ها ،مجموعه هائی با جریانهای متقاطع ،مجموعه های مداوم با جریانهای معکوس ،واحدها
و شدت انتقال جرم -.دستگاههای مربوط به عملیات واحدهای صنعتی گاز ،مایع ،مخازن مجهز به همزن ،برجهای سینی دار ،اصول
طراحی برجهای سینی دار ،اصول طراحی برجهای سینی دار و محاسبات افت فشار در آنها ،راندمان سینی ها ،ستونهای دیوار مرطوب،
پاششی و پرشده و محاسبات افت فشار در آنها-.جذب :حاللیت گازها در مایعات در حالت تعادل سیستمهای دوگانه و چندگانه،
سیستمهای ایده آل و غیر ایده آل ،انتخاب حالل در عمل جذب ،محاسبات جریانهای معکوس و تعیین حداقل نسبت مایع بر گاز در
دستگاه جذب ،جریانهای موازی و هم جهت ،عملیات چند مرحله ای با جریانهای معکوس ،مخلوطهای رقیق ،ضریب جذر و استفاده از
آن ،محاسبه برجهای پرشده درعمل جذب شامل محاسبه تعداد واحدهای انتقال و ارتفاع یک واحد انتقال ،جذب چند جزئی ،جذب همراه
با واکنش شیمیایی-.برجهای خنک کننده ،سیستم هوا و آب و دستگاههای دیگر.
مراجع:
An Introduction to mass and heat transfer By: Stanley Middleman 1997
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نام درس به فارسی :مبانی طراحی و انتگراسیون فرآیندها
نام درس به انگلیسیPrinciple of Process Calculation :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

3

48

انتقال جرم

هم نیاز
مهندسی واکنشهای
شیمیایی

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

اصلی

نظری

هدف :آشنایی با نکات فنی در زمینه طراحی فرآیندها ،آشنایی با مراحل طراحی از طرح خام اولیه تا فرآیند کامل ،آشنایی با طراحی مفهومی در
پروژههای کالن

 مفهوم طرح واحد و ساخت فرآیند از نظر مهندسی پلیمر و رنگ ،طرح و توسعه فرآیند ،طرح بهینه و جنبه های عملی و نحوهطراحی
 نحوه ایجاد فرآیند :طرح پروژه ،تهیه اطالعات مربوط به طرح از مقاالت علمی ،دیاگرام جریان ،طرح اولیه ،مقایسهفرآیندهای مختلف و مشخصات فنی
 طرح کلی :محل واحد (جایابی) ،بهره برداری واحد و کنترل آن ،دستکاههای اندازه گیری دقیق ،تعمیرات ،خدمات جانبی،مخازن ،طرق حمل مواد ،جایابی مواد غیرقابل مصرف واحد ،جلوگیری از آلودگی آب و هوا ،ایمنی
 معرفی دیاگرام الیه ای و مراحل ساخت فرآیند بررسی دیدگاه های مختلف در ساخت فرآیند و انتگراسیون معرفی دیدگاه مبتنی بر بهینه سازی ابرساختار ( )superstructureدر ساخت فرآیند مطالعه موردی :فرآیند تولید پلیاتیلن یا خط تولید لوله ،تولید رزین ،مواد واسطه ،حاللها معرفی سیستم های واکنشی مختلف انتخاب راکتور برای واکنش های منفرد ،چندگانه موازی و سری ،راکتورهای هموژن و هتروژن و بررسی پارامترهای موثر درتعیین جریان های برگشتی
 معرفی سیستمهای تقطیری معرفی سیستمهای مخزنی مانند مخزن اختالط Flash tank ،و 111 معرفی سیستمهای شکلدهی پلیمرها ،مبانی انتخاب فرآیندهای شکلدهی مانند اکستروژن ،قالبگیریهای مختلف و 111 معرفی انتگراسیون فرآیند معرفی مفهوم  ،composite curveنقطه گلوگاه حرارتی ( )pinchو  energy targetدر شبکه مبدل های حرارتی معرفی مسائل آستانه ای ( )Threshold problemsدر شبکه مبدل های حرارتی معرفی الگوریتم جدول مسئله ( ،)problem table algorithmقیود فرآیندی محدود کننده انتگراسیون فرآیند نحوه محاسبه سطح تبادل حرارت ( )area targetدر شبکه مبدل های حرارتی Chemical Process Design and Integration, Robin Smith, 2115, John Wiley & Sons
Ltd.
 Conceptual design of chemical process, James M. Douglas, 1988, McGraw-Hill.
 Rules of Thumb for Chemical Engineers, Carl R. Branan, Elsevier, Third Edition,
2002
 Software tools overview: process integration, modeling and optimisation for energy
saving and pollution reduction, Asia-Pac. J. Chem. Eng. 2011; 6: 696–712
) State of the art in process integration, Applied Thermal Engineering 20 (2000
1337-1345
 W. O. Sieder, S. D. Scade and D. R. Lewin, “Process Design Principles”, John Wiley,
2004.
23





J. A. L. Koolen, “Design of Simple and Robust Process plant”, John Wiley, 2002.
R. Turton, B. Whiting and H. A. Shaiwitz,“Analysis, Synthesis & Design of Chemical
Processes”, Prentice- Hall, 1998.
W. Rensinck, “Process Analysis and Design for Chemical Engineers”, McGraw Hill,
1990.
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نام درس به فارسی :مدیریت مهندسی ،اقتصاد و حقوق تجارت
نام درس به انگلیسیIndustrial Manengment, Economics and Judicary :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

هفتم

اصلی

نظری

هدف:
آشنایی با برنامه ریزی ،سازماندهی ،کنترل و هدایت فرآیندهای تولید
سرفصل:
ویژگی های روند تولید -اصول تئوری تولید -ویژگی های موسسه صنعتی -تقسیم بندی موسسه صنعتی-تصمیم گیری در تعیین روش
ساخت -تصمیم گیری در برنامه ریزی ساخت -ساختار مسائل برنامه ریزی -تقسیم بندی زمانی تولید -هزینه های تولید -تعمیر و
نگهداری -روش های تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر -روش های ترسیمی -روش های ریاضی -تعیین روش های پیش بینی -تعیین
نیازهای برنامه ریزی -محاسبات روش های کمی (آماری -روش های فنی -طراحی برنامه تولید -برنامه ریزی استراتژیک تولید-
برنامه ریزی تاکتیکی تولید -برنامه ریزی اجرایی تولید -برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز) -(CRPپذیرش سفارشات -تشریح کنترل
گلوگاه ها) -(EOSبازخور داده های کارخانه -برنامه ریزی کنترل مواد و قطعات -نظریه تجزیه لیست مواد و قطعات -سیستم برنامه
ریزی مواد و قطعات مورد نیاز) -(MRPروش های تهیه مواد و قطعات مورد نیاز -مدل تئوری انبارداری -تجزیه و تحلیل- ABC
تصمیم گیری در کنترل موجودی -اهداف اصلی استقرار تولید ناب -تفکر تولید ناب -اصول تفکر ناب -عناصر تولید ناب -اتالف-
سیستم(5ت) -S5ابزارهای مهم سیستم - JITاصول سیستم-JITبرنامه ریزی زمانبندی خط تولید
مفهوم طرح واحد از نظر مهندسی فرآیند و پلیمر ،محاسبه قیمت تقریبی ،عوامل موثر بر سود سرمایه ،طرح بهینه و جنبه های عملی و
نحوه طراحی ،نحوه ایجاد فرآیند :طرح پروژه ،تهیه اطالعات مربوط به طرح از مقاالت علمی ،دیاگرام جریان ،طرح اولیه ،مقایسه
فرآیندهای مختلف و مشخصات فنی ،طرح کلی :محل واحد (جایابی) ،بهره برداری واحد و کنترل آن ،دستکاههای اندازه گیری دقیق،
تعمیرات ،خدمات جانبی ،مخازن ،طرق حمل مواد ،جایابی مواد غیرقابل مصرف واحد ،جلوگیری از آلودگی آب و هوا ،ایمنی ،تخمین
قیمت :عواملی که بر روی سرمایه و قیمت محصول اثر می گذارد ،سرمایه اولیه ،تخمین سرمایه اولیه ،اندیکسهای قیمت ،عوامل قیمت
در سرمایه گذاری اولیه ،روش تخمین سرمایه گذاری ،تخمین قیمت کل محصول ،قیمتهای تمام شده ،هزینه های ثابت ،مخارج
پرسنل ،هزینه توزیع و بازار یابی ،هزینه توسعه و تحقیقات ،نحوه گرفتن سرمایه ،مقدار درآمد ،بهره و سرمایه :انواع بهره ها ،بهره مداوم،
ارزش کنونی و تخفیف ،پرداخت ساالنه ،جریان سرمایه بطور مستمر ،چگونگی ذخیره بهره ،اهمیت روابط جریان سرمایه به طور مستمر،
و بهره مستمر برای تحلیل سوددهی ،سهم قیمت محصول در اثر بهره سرمایه ،منبع سرمایه اولیه ،طرق اضافه نمودن ارزش سرمایه در
تحلیل اقتصادی واحد ،مالیاتها و بیمه :انواع مالیاتها ،بیمه و حدود وظایف آن ،استهالک :انواع استهالک ،عمر خدمت دستگاه ،ارزش
دستگاههای مستعمل ،ارزش کنونی و روشهای مختلف جهت محاسبه مقدار کاهش ارزش دارایی ،سودآوری :سرمایه گذاریهای
گوناگون ،جابجایی ،استاندارد و سودآوری ،تمرین طرح و اقتصاد در صنایع باالدست و تمرین طرح و اقتصاد در صنایع پایین دست،
مراجع:

25

1. Y. V. Yevdokimov, Economics for Engineers, 3rd ed., Pearson Custom Pub., 2117.
2. W. M. Scarth, Eonomics, The Essentials, 3rd ed., Hartcourt Canada, 2113.
 .3س .ک .اورعی ،اقتصاد برای همه ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر1385 ،
 .4صارمی ،رحیم :مدیریت صنعتی ؛ نشر ترمه 1389
 .5حدادی اصل  ،وحید :نگاهی نو به مبانی مدیریت صنعتی ،نشر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی1387 ، ،
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نام درس به فارسی :مهندسی واکنشهای شیمیایی
نام درس به انگلیسیChemical Reaction Engineering (CRE) :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

انتقال جرم

----

ششم

اصلی

نظری

هدف:
آشنایی و تسلط برمفاهیم سینتیک واکنش های شیمیایی و اصول طراحی راکتورهای شیمیایی همگن
سرفصل:
مقدمات و مبانی مربوط به واکنش های شیمیایی ،جایگاه مهندسی واکنش های شیمیایی در طراحی فرایندهای شیمیایی ،اصول و مبانی
طراحی واکنشگاه ها (راکتورها) ،تبیین ارتباط مهندسی واکنش های شیمیایی با سایر دروس اصلی و آینده شغلی دانشجویان ،تبیین
جایگ اه مباحث سنتیکی در مهندسی واکنش های شیمیایی ،بررسی سنتیک واکنش های شیمیایی بصورت تئوری ،بررسی سنتیک
واکنش های شیمیایی بصورت تجربی ،مهندسی واکنش شیمیایی همگن در واکنشگاه های ناپیوسته ،مهندسی واکنش شیمیایی همگن
در واکنشگاه های مداوم منفرد ،مهندسی واکنش شیمیایی همگن در واکنشگاه های مداوم چند تایی ،مهندسی واکنشهای شیمیایی
همگن چند گانه (شامل واکنش های موازی ،سری و ترکیبی) ،مهندسی واکنش شیمیایی برای واکنشگاه های غیر همدما ،مالحظات
مربوط به واکنشگاه های پلیمری

مراجع:
Levenspiel O. “Chemical Reaction Engineering”, 3rd ed., McGraw-Hill, 1999

1-

Fogler H.S. “Elements of Chemical Reaction Engineering”, 4rd ed., Printice Hall, 2115.

2-

Missen R.W., Mims C.A. and Saville B.A. “Introduction to Chemcial Reaction Engineering and

3-

Kinetics”, John Wiley, 1999.
Smith J.S. “Chemcial Engineering Kinetics”, McGraw-Hill, 1983
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4-

نام درس به فارسی :خوردگی و پوششهای محافظ
نام درس به انگلیسیCorrosion and Protective Coatings :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

پیش نیاز
رزینهای پوشش
سطح

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

چهارم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنائی با اصول خوردگی فلزات و روشهای جلوگیری از خوردگی
سرفصل:
مفاهیم اساسی الکترو شیمی و خوردگی فلز در محیط های اسیدی و بازی  ،خوردگی اتمسفری .پتانسیل الکترود  ،پیل های
الکتروشیمیائی و محاسبه پتانسیل آنها .ترمودینامیک و تمایل به خوردگی ،معادله نرنست و اثر غلظت یونها ،کاربرد نمودارهای پوربه.
اثر دانسیته جریان بر پتانسیل الکترود  ،پتانسیل اضافی ،انواع واندازه گیری پتانسیل اضافی ،روشهای گالوانو استاتیک و پتانسیو استاتیک
 .انواع الکترود های مرجع  .پتانسیل مختلط  ،نمودارهای دانسیته جریان – پتانسیل .رویین شدن وانواع روش های رویین کردن .انواع
خور دگی شامل یکنواخت  ،گالوانیکی  ،شیاری  ،فیالمنتی  ،حفره ای،و صدمات هیدروژنی  .اصول حفاظت کاتدی و حفاظت آندی
،روش های حفاظت کاتدی  ،استفاده از آند های فدا شونده و منبع تغذیه ،محاسبه تعداد آند ها و طول عمر آنها .پوشش های آلی توام با
حفاظت کاتدی  .انواع بازدار نده ها و عملکرد آنها در محیط های اسیدی و بازی .رنگدانه های ضد خوردگی و انواع آنها ،کرومات روی
،فسفات روی ومشقات آن ،پودر روی و مکانیزم آن ها در آستری ها .پوشش های تبدیلی  ،فسفاته کردن( انواع،عوامل موثر محیطی و
نقش شتاب دهنده هادر پوشش فسفاته) .آماده سازی سطوح فلزی-رفتار مقاومت به خوردگی پوشش های آلی بر پایه رزین های
مختلف ،نفوذ آب و اکسیژن ،نفوذ یونها و پدیده اسمز در پوشش
مراجع:
Electrochemistry of corrosion -Piron 1991 NACE

2111 SPRIGER
DC electrochemical test methods N.G Thompson and J.Payer 2111 NACE
Corrosion control through organic coating A.Forsgren 2118
Phosphating of metals W.Rauch 1991
Introduction to corrosion science E.M.cafferty

1997

Corrosion prevention by protective coatings by Charles G. Munger NACE
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه خوردگی و پوششهای محاقظ
نام درس به انگلیسیCorrosion Engineering Lab. :

تعداد واحد

تعداد ساعت

1

32

پیش نیاز
خوردگی و
پوششهای محافظ

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

پنجم

تخصصی

عملی

هدف:
آشنائی عملی با اصول خوردگی فلزات
سرفصل:
اندازه گیری میزان خوردگی فلزات به روش کاهش وزن -نشان دادن اثرات زوج گالوانیکی در خوردگی فلزات و بررسی برخی از
پارامترهای موثر-خوردگی گالوانیکی (اثر همزدن ،اثر سطح کاتد به آند و کاهش وزن)-آشنایی با واکنش های مختلف کاتدی ،از آن
جمله احیای هیدروژن و رسوب یون فلزی-بررسی اثر دما بر روی خوردگی یک فلز در یک محلول (الکترولیت مشخص) -نشان دادن
حضور ،موقعیت و محل آندها و کاتدها در رابطه با خوردگی فلزات -آشنایی با منحنی های پالریزاسیون و محاسبه آهنگ خوردگی آهن
با استفاده از این منحنی ها -بررسی چگونگی رویین شدن الکتروشیمیایی و عملکرد بازدارنده ها-ایجاد الیه فسفاته بر روی سطح
فوالد-بررسی پارامترهای موثر بر حمام فسفات روی (زمان و دمای غوطه وری و شتاب دهنده ها)
مراجع:
1- , Haynes Baboian , Laboratory corrosion test and standards,STP 866
2- V.S Sastri , E.Ghali , Corrosion preventation and protection practical solutions , 2117
3- N.G.Thompson and J.H .Payer , DC electrochemical test methods, 1998
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نام درس به فارسی :اندازهگیری کمیتهای مهندسی
نام درس به انگلیسیThe Measurement of Engineering Quantities :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

2

32

مکانیک سیاالت

----

پنجم

اصلی

نظری

هدف:

سرفصل:
مقدمات  :تعریف اندازه گیری و اهداف آن ،توصیف عمومی یک سیستم اندازه گیری و عوامل موثر بر انتخاب آن ،واژه های اساسی)خطا و عدم قطعیت،
درجه بندی ،خطیت و روشهای بررسی آن ،دقت ،تکرار پذیری ،حساسیت و  ،)111سیستم اندازه گیری تعمیمیافته ،تغییر و تبدیل سیگنال و پردازش آن،
بررسی و تفسیر داده های اندازه گیری :میانگین و مشخص کننده های پراکندگی ،معیار برای رد یا پذیرش داده ها ،تحلیل و ارزیابی خطاها،
توزیعهای احتمال ،هیستوگرام ،توزیع نرمال ،آزمون خی ،تحلیل ترسیمی و پردازش منحنی -ضریب همبستگی ،اندازه گیری فشار :فشار و واحدهای
آن ،واژه های اساسی مرتبط با فشار ،مانومترها ( Uشکل ،مخزنی ،بارومتر ،مککلود) ،فشارسنجهای مبتنی بر تعادل نیرو (دیافراگم ها ،خرطومی ،بوردون)،
مقیاس با وزنه ،فشارسنج های ا لکتریکی (پیرانی ،نودسن ،ترموکوپلی ،بریجمن) ،فشارسنجهای یونشی (الکترونی ،آلفا) و دیگر انواع (سیم نوسان کننده،
حسگرهای از فیبرنوری ،حسگرخازنی ،حسگرهای هوشمند فشار و  ،)111اندازه گیری دبی :دبی و واحد های آن ،واژه های اساسی ،روشهای جابجایی
مثبت (پیستونی ،دیسکی ،دنده ای ،پره ای) ،دبی در کانال روباز (سر ریزها،)111 ،جریان سنج های انسدادی (اریفیس ،نازل ،ونتوری ،لوله دال)،
جریانسنجهای با سطح متغیر (روتامتر ،پیستون) -لوله پیتوت  ،انواع غیرمکانیکی (مغناطیسی ،توربینی ،سیم داغ ،دوپلر ،شیلدرنو  ،)111دبیسنجی جرمی
(نقاله ،کوریولیس ،گرمایی) ،اندازه گیری سطح (میزان مواد) :واژههای اساسی ،تقسیمبندی روشها ،روشهای مستقیم برای مایعات (شیشهدید،
شناورها ،روش جابجایی ،روش تبادل گرمایی) ،سنجش از طریق فشارسنجی ( حباب ساز ،جعبه دیافراگم و  ، )111روشهای الکتریکی برای مایعات و برای
مواد پودری (روش مقاومتی ،روش خازنی،همزن و  ،)111دیگر انواع (از طریق امواج صوتی ،روش های تابشی ،حسگرهای فیبر نوری ،روش ارتعاشی،
حسگرهای راداریو  ،)111اندازه گیری گرانروی :گرانروی و واحدهای آن ،واژه های اساسی ،چگونگی تغییرات گرانروی در مایعات و در مذابهای
پلیمری ،سیاالت نیوتونی و غیر نیوتونی ،مواد ویسکواالستیک ،اندازهگیری گرانروی مایعات نیوتونی (اسوالد ،سیبولت ،لوله موئین ،روتامتر و  ،)111گرانروی
مایعات غیرنیوتونی ویسکوز (سقوط وزنه ،نشر مواد ،بروکفیلد ،استورمر و  ،)111گرانروی مذاب های پلیمری ویسکواالستیک (دستگاه مونیMDR ،ODR ،

 ،MFI،RPA ، RMS ،ریومتری مویین و  ،)111اندازه گیری دما :اصول اندازه گیری دما و واحدهای آن ،نقاط استاندارد دما ،خطاها ،دماسنجهای مبتنی
بر انبساط گرمایی (مایع در حباب ،گازی ،فشار بخار ،دو فلزی و  ،)111دماسنج های الکتریکی (مقاومتی ،اثرات ترموالکتریک ،ترموکوپل و ترموپیل) دیگر
انواع دماسنج (پیرومتر چشمی ،پیرومتر تابشی ،حسگر دمایی از فیبرنوری و  ،)111اندازه گیری و کنترل :بخشهای تشکیل دهنده یک سیستم کنترل،
دیاگرام جعبهای ،معرفی انواع سیستمهای کنترل کننده فرآیند (دو زمانه ،تناسبی ،دیفرانسیلی ،انتگرالی)  ،موارد کاربرد ،تفاوتها ،شیرهای کنترل ،انواع شیرها،
اجزای تشکیل دهنده ،مکانسیم کار  ،اندازه گیری رطوبت ،چگالی PH ،و هدایت الکتریکی مواد :تعریف مبانی ،واژه ها و واحدهای مرتبط با هر
مبحث  ،اندازه گیری رطوبت مواد جامد (خشک کردن ،روش های الکتریکی و ،)111اندازه گیری رطوبت مواد مایع (روش های کیفی و کمی) ،اندازه گیری
رطوبت گازها به روش مستقیم و روشهای غیرمستقیم (سایکرومتر ،هیگرومتر هدایت الکتریکی ،نقطه شبنم) ،اندازه گیری چگالی مواد در حالتهای گاز،
جامد و مایع با استفاده از روشهای متفاوت ،روشهایهای اندازه گیری کیفی و کمی ،PHاندازه گیری هدایت الکتریکی مواد در حالت جامد و مایع ،معرفی
31

111  مایع و-کروماتوگرافی گاز، طیف سنجی زیر قرمز و فرابنفش،روشهای اندازه گیری ترکیبات شیمیایی
:مراجع
Jack Holman, “Experimental methods for Engineers” 2117
Alan S Morris, “Principles of Measurement and Instrumentation” 2111.
Leslie F Adams, “Engineering Measurements and Instrumentation” 1974
Donald A Coggan, “Industrial instrumentation”, 1992
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نام درس به فارسی :شیمی آلی 1
نام درس به انگلیسیOrganic Chemistry I :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

ترم اول

----

اول

اصلی

نظری

هدف :آشنایی با شیمی موادآلی و نحوه سنتز آنها
سرفصل:
تاریخچه مختصر شیمی آلی ،اوربیتال اتمی کربن ،اربیتال مولکولی ،تقارن اوربیتالی ،اشاره ای به پیوندها و مولکولهای قطبی ،اسیدها و
بازهای لویس  ،ایزومری ئیدروکربورهای آلیفاتیک ،ساختمان کلی و نامگذاری ،ساختمان مولکولی متان -خواص فیزیکی و شیمیایی
آلکن ها ،واکنش هالوژناسیون ،انرژیهای مختلف پیوند  C-Hدر موقعیتهای اول ،دوم و سوم ،ترکیبات حلقوی آلیفاتیک ،نامگذاری-
بررسی حالت فضائی ،کنفورماسیون ،کنفیگوراسیون شکل قایق و صندلی سیکلوهگزان و نحوه تبدیل آن ،فشار داخلی حلقه ها و خواص
شیمیایی ،ایزومری سیس و ترانس-آلکن ها :پیوند  ،πایزومری ساختمان و هندسی -طریقه تهیه آلکن ها بر اساس عمل حذفی E2,E1

 ،حالت گذرا در واکنشها ،خواص پیوند ( ηخاصیت بازی لویس) ،دیمریزاسیون و الیگومریزاسیون در واکنشهای افزایشی هسته خواه ،اثر
اسیدها ،آب و اسید ،هیپوهالیت ها ،پرمنگنات ،تترواکسید اسمیوم ،افزایش رادیکالهای آزاد و مکانیسم های مربوطه ،هیدروژناسیون،
واکنشهای افزایشی ،4-1رزنانس ،واکنش  ،Diels-Alderآلن ها ،دی ان ها ،سیکلوآلکن ها .الکین ها :ساختمان پیوند  ،C=Cخطی
بودن  ،H-C = C-Hمقایسه اسیدیته آن با  C-Hاولفین و الکانها ،خواص فیزیکی و ایزومری ،نامگذاری ،طرق تهیه ،خواص شیمیایی
پیوند  ،C=Cواکنش افزایشی ،خاصیت افزایشی حلقوی ،واکنشهای مشابه دیلز -آلدر .ترکیبات معطره :مقدمه ،قانون  ،Huckelرزنانس،
ساختمان و نام چند ترکیب یک حلقه ای و چند حلقه ای ،روش ناگذاری مشتقات بنزن ،خواص فیزیکی .واکنشهای مختلف و مکانیزم
آنها :تیتراسیون ،هالوژناسیون ،آلکیالسیون ،آسیالسیون و واکنشهای استخالفی -افزایشی ،اکسیداسیون حلقه ها ،آزولن ،انولن-ایزومری
نوری :بصورت مختصر ،اصطالحات مزو ،انانتیومر ،راسمیک-ترکیبات هالوژن دار آلی :آلکیدها لیدها و واکنشهای هسته خواه ،نامگذاری،
تهیه ازالکها ،هالوژن مستقیم ،تهیه و بنیل و آلیل هالیدها ،هالوژناسیون رادیکالی ،خالصه ای از خواص فیزیکی و شیمیایی آلکیل
هالیدها ،تشریح واکنشهای هسته خواه و انواع عوامل هسته خواه ،مکانیزم  SN2,SN1و اثرات حالل و ساختمان در سرعت واکنش
هسته خواه ،واکنشهای حذفی E2,E1و محدودیتهای فضایی و ساختمانی ،ترکیبات فلوئوردار مهم و نقش آن در صنایع ،آریل هالیدها و
مقایسه بین آنها با الکیل هالیدها ،خواص فیزیکی و شیمیایی ،طرز تهیه بروش هالوژناسیون مستقیم و روش ساندمابر ،گرینارد.اشاره
مختصر به ترکیبات آلی فلزی :تعریف ،نامگذاری ،خواص ،مثال برای روشهای تهیه.
مراجع:
1. L. G. Wade, Organic Chemistry, 6nd Ed, Prentice-Hall, 2116.
2- R. Morrison, R. N. Boyd, Organic Chemistry, 6th Ed, Prentice Hall, 1992.
3- J. McMurry, Organic Chemistry, 5th Ed, Brooks Coles, 2111.
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4- A. Streitwieser, C. H. Heathcock, Introduction to Organic Chemistry, McMilan, 1989.
5- K. P. C. Vollhardt, Organic Chemistry, 5th Ed, McMilan, 2111.

33

نام درس به فارسی :شیمی آلی 2
نام درس به انگلیسیOrganic Chemistry II :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3
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شیمی آلی 1

----

دوم

اصلی

نظری

هدف:
آشنایی با شیمی و سنتز مواد آلی و تکنیکهای شناسایی آنها
سرفصل:
آلکینها :نامگذاری ،ساختار و پیوند ،پایداری پیوند سه گانه ،تهیه آلکین ،واکنش های آلکین ،فعالیت نسبی پیوندهای  ،πقدرت اسیدی
هیدروژن های استیلنی ،دی ان های مزدوج و واکنش های آنها -.الکل ها و اترها :ساختار و نامگذاری ،خواص فیزیکی ،سنتز الکل ها،
واکنش گرهای آلی-فلزی لی تیوم و منیزیم دار و کاربرد آنها در سنتز الکلها ،واکنش الکل ها ،سنتز اترها به روش ویلیامسون ،واکنش
اپوکسیدها ،تیوالکل ها و تیواترها -.طیف سنجی به اختصار :طیف سنجی جرمی :مقدمه ،طرق مختلف ایجاد یون ،تعیین فرمول
مولکولی ،مختصری راجع به الگوی تکه تکه شدن به اجزای کوچکتر و استفاده از آن در شناخت ساختار مولکولی و نوآرایی یون های
حاصل -.طیف سنجی مادون قرمز :مقدمه ای بر چگونگی انتقال ارتعاشی و چرخشی در ناحیه زیر قرمز ،اصول حاکم بر جذب و رابطه
طول موج های جذب شده با ساختار مولکولی ،استفاده از جداول در تفسیر گروه های عاملی -طیف سنجی مرئی و فرابنفش :چگونگی
انتقال الکترونی در ناحیه فرابنفش ،اشاره به قوانین حاکم بر جذب و رابطه طول موج جذب شده با ساختار مولکولی ،کروموفورها،
محاسبه طول موج های ماکزیمم-طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته :مقدمه ،جابجایی شیمیایی ،جفت شدن اسپین-اسپین ،معادل
بودن جابجایی شیمیایی و مغناطیسی ،الگوی شکافت و تعین ساختار مولکول آلی-.بنزن و واکنش های الکترون دوستی :نامگذاری و
ساختار بنزن ،خصلت آروماتیکی ،سنتز مشتقات بنزن ،واکنش های جانشینی الکترون دوستی ،واکنش های فریدل کرافتس ،فعال سازی
و فعالیت زدایی حلقه بنزن ،جهت دهندگی استخالف ها روی حلقه بنزن ،جنبه های سنتزی شیمی بنزن -.آلدهیدها و کتون ها:
نامگذاری ،خواص فیزیکی ،طرز تهیه ،فعالیت عامل کربونیل ،مکانیسم واکنش ها ،تعادل انول-کتو ،تراکم آلد ولی ،افزایش 1و 4به
آلدهیدها و کتون های سیرنشده ،واکنش ویتیگ-.کربوکسیلیک اسیدها و مشتقات آنها :نامگذاری و خواص فیزیکی ،خاصیت اسیدی و
بازی کربوکسیلیک اسیدها ،روش های تهیه ،فعالیت گروه کربوکسیل ،مکانیسم افزایش-حذف ،تبدیل کربوکسیلیک اسیدها به گروه
های دیگر ،تبادل استری ،واکنش تراکم کالیزن ،صابونی شدن استرها-.آمین ها و مشتقات آنها :نامگذاری آمین ها ،خواص فیزیکی و
اسیدی -بازی آمین ها ،سنتز آمین ها ،حذف هافمن ،واکنش های آمین ها ،نمک های دی آزونیوم و کاربرد آن ها ،واکنش های جفت
شدن ،رنگ های آزو-هتروسیکل ها :نامگذاری ،هتروسیکل های سه عضوی و فعالیت آنها،هتروسیکل های آروماتیک.

مراجع:
1- L. G. Wade, Organic Chemistry, 6nd Ed, Prentice-Hall, Inc., 2111.
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2- R. Morrison, R. N. Boyd, Organic Chemistry, 6th Ed, Prentice Hall, 1992.
3- J. McMurry, Organic Chemistry, 5th Ed, Brooks Coles, 2111.
4- A. Streitwieser, C. H. Heathcock, Introduction to Organic Chemistry, McMilan, 1989.
5- K. P. C. Vollhardt, Organic Chemistry, 5th Ed, McMilan, 2111.
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه شیمی آلی
نام درس به انگلیسیOrganic Chemistry Lab :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

1

32

شیمی آلی 1

----

دوم

اصلی

عملی

هدف:
آشنایی با شیمی و مهارتهای عمومی در تهیه و خالص سازی مواد آلی
سرفصل:
آشنایی با مقررات آزمایشگاه -ایمنی و عالئم هشدار دهنده -تبلور مجدد -تعیین نقطه جوش -تقطیر ساده -تقطیر جزء به جزء -تقطیر
با بخار آب -تقطیر با خالء -استخراج -تهیه سیکلوهگزن از سیکلو هگزانول -تعیین نقطه ذوب -نقطه ذوب مخلوط -نقطه ذوب
اوتکتیک -تعیین وزن مولکولی با استفاده از نزول نقطه انجماد -تهیه آسپرین -تصعید -تهیه استرهای آلی -کروماتوگرافی کاغذی و
ستونی -تجزیه کیفی ترکیبات آلی -تهیه صابون و واکنش صابونی شدن
مراجع:
 -1شفیعی  ،مینا  -دستور کار آزمایشگاه شیمی الی – دانشکده مهندسی پلیمرورنگ -دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2- A. I. Vogel, Textbook of Oractical Organic Chemistry, Logman Scientific and Technical, London,
5th ed, 1989



36

نام درس به فارسی :شیمی پلیمر
نام درس به انگلیسیPolymer Chemistry :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

شیمی الی 2

----

سوم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با ترکیبات پلیمری و خواص ،نحوه ساخت و کاربرد آنها
سرفصل:
خواص عمومی واکنشهای پلیمریزاسیون :طبقه بندی واکنشهای سنتز ترکیبات پلیمری ،واکنشهای پلیمریزاسیون زنجیری و قابلیت
پلیمریزاسیون یا اثر طبیعت مراکز فعال و مونومرها بر روی فعالیت پلیمریزاسیون رادیکالی و یونی :پلیمریزاسیون رادیکالی ،پلیمریزاسیون
آنیونیک ،پلیمریزاسیون کاتیونیک ،پلیمریزا سیون یونیک یا قطبی از طریق شکستن حلقه های هتروسیکل و یا شکستن باند کربن اکسیژن،
روابط سینتیک ،پلیمریزاسیون رادیکالی که توسط یک شروع کننده شروع شده و توسط واکنش درجه دوم اختتام یافته است ،روابط سینتیک
پلیمریزاسیون یونیک ،روابط سینتیک پلیمریزاسیون کاتیونیک -ترمودینامیک پلیمریزاسیون واکنشهای تعادل بین مونومر و پلیمر در
پلیمریزاسیون آنیونیک-.واکنشهای کندانساسیون :کلیات پلی کندانساسیون ،پلی کندانساسیون منومرهای شامل دو عامل فعال ،توزیع
جرمهای مولکولی واکنشهای تعویض ،واکنشهای حلقوی شدن ،پلی کندانساسیون منومرهای دارای بیش از دو عامل فعال ،تئوریهای شبکه
ای شدن ،توزیع جرمهای مولکولی ،چند واکنش مهم پلی کندانساسیون بدون تغییر در ترکیب استوکیومتریک-پلیمریزاسیون رادیکالی :حالت
شیمیائی پلیمریزاسیون رادیکالی ،مرحله شروع ،مرحله رشد ،واکنشهای انتقال از زنجیر ،واکنش اختتام ،واکنش تاخیر دهنده ،واکنش
جلوگیری کننده ،پلیمریزاسیون رادیکالی و توزیع جرمهای مولکولی -ترکیبات ارگانومتالیک ،منومرهای اتیلنیک ،پلیمریزاسیون آنیونیک
منومرهای اتیلنی و هتروسیکلها ،کاربرد پلیمریزاسیون آنیونیک در سنتز ماکرومولکولها- ،پلیمریزاسیون منظم فضایی :تشکیل و نظم فضائی
ماکرومولکولها ،خواص پلیمرهای منظم فضائی ،پلیمریزاسیون منظم منومرهای وینیلیک ،پلیمریزاسیون منظم دی ان ها ،اپوکسیدها و پلی
سولفورها ،پلیمریزاسیون کاتیونیک شروع شده به توسط کمپلکس فلزات حد واسط ،پلیمریزاسیون کاتیونیک تنظیم الفینها به توسط
کاتالیزورهای زیگلر ناتا پلیمریزاسیون کاتیونیک منظم دی ان ها-.کوپلیمریزاسیون :تعریف کوپلیمرهای آماری ،کوپلیمرهای یک در میان،
کوپلیمرهای بلوک ،کوپلیمرهای پیوندی ،تهیه کوپلیمرهای آماری ،کوپلیمرهای بلوک و پیوندی بعضی از خواص مشخصه کوپلیمرهای چند
متال ،کاربرد کوپلی مرها در صنعت پلیمرها و تجزیه پلیمرها و تجزیه حرارتی ،تجزیه نوری و تجزیه توسط اکسیداسیون ،تجزیه توسط
تشعشعات یونیزه کننده ،تجزیه مکانوشیمیایی ،تجزیه بیولوژیک پلیمرها ،طبقه بندی مواد پلیمری از پالستیکها و الیاف.
مراجع:
1. G. Odian; Principles of Polymerization, Jhon Wiley & Sons, New York, 1981
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه شیمی پلیمر
نام درس به انگلیسیPolymer Chemistry Lab :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

1

32

شیمی پلیمر

----

چهارم

تخصصی

عملی

هدف:
آشنائی با روشهای عملی ساخت پلیمرها
سرفصل:
پلیمریزاسیون رادیکالی :در حالل پلیمریزاسیون ،در روی توده منومر ،پلیمریزاسیون قطره ای ،پلیمریزاسیون امولسیونی ،پلیمریزاسیون
اکریلونیتریل ،بررسی سینتیک پلیمریزاسیون رادیکالی ،کوپلیمریزاسیون ،منومرهای اتیلیک ،پلی کندانساسپون ،پلیمریزاسیون یونیک،
پلیمریزاسیون آنیونیک در حالل قطبی -پلیمریزاسیون آنیونیک در حالل غیر قطبی -پلیمریزاسیون کاتیونیک ،بررسی و تهیه فومهای
پلی اورتان ،بررسی و تهیه پالستیک های تقویت شده.
مراجع:
S.R. Sandler, W. Karo, J-A. Bonesteel, E.M. Pearce, Polymer Synthesis and Characterization: A Laboratory
Manual, Academic Press, 1998
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نام درس به فارسی :شیمی فیزیک پلیمرها
نام درس به انگلیسیPhysical Chemistry of Polymers :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

شیمی پلیمر

----

چهارم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با رابطه ساختار و خواص پلیمرها و پیش بینی رفتار آنها
سرفصل:
مبانی علم پلیمر ( رفتار پلیمرها ،وزن مولکولی و پراکندگی آن ،تغییر حالت در مواد پلیمری ،شبکه ای شدن و مواد افزودنی ،مهندسی
مولکولی -زنجیر پلیمر :ریز ساختار و شکل فضائی (ساختن یک زنجیر پلیمر ،مقایسه ریز ساختار و شکل فضائی موضعی زنجیر ،شکل
فضائی کلی زنجیر ،معماری مولکولی ،پلیمرهای چند جزئی -وزن مولکولی و ابعاد زنجیر (مشخصه حاللیت ،کشش سطحی و واکشش
بین سطحی ،تعیین وزن مولکولی متوسط عددی ،وزن مولکولی متوسط وزنی و شعاع ژیراسیون ،کروماتوگرافی ژل تراوائی -محلولهای
غلیظ و نمودارهای فازی (نمودارهای فازی و تفکیک مولکولهای پلیمری ،نواحی مختلف نمودار فازی پلیمر -حالل ،جدائی فازی در
آلیاژهای پلیمری ،عبور کوچک مولکولها از پلیمرها  -حالت بینظم و دمای انتقال شیشهای (پلیمر بینظم ،ساختار پلیمر بینظم :شواهد
تجربی ،مدلهای تجمع زنجیری در حالت توده و بینظم،دینامیک ماکرومولکولی ،انتقال شیشه ای -الستیک و نظریههای انتقال
شیشهای -حالت بلورین و دمای ذوب تعادلی (پدیده ذوب ،روشهای تعیین ساختار بلور ،ساختار پلیمرهای بلورین ،روشهای تعیین درصد
تبلور ،سینتیک تبلور و نظریه های آن ،ترمودینامیک ذوب -کشسانی الستیکی یا آنتروپیک (معادله حالت ترمودینامیکی ،اصالح نظریه
کشسانی الستیکی ،تورم پلیمرهای شبکهای در حالل ،اثر کرنش بر دمای ذوب -مبانی مولکولی ویسکواالستیسیته (تنش زدائی و
خزش ،زمانهای تنش زدائی و تاخیر ،آزمون دینامیکی -مکانیکی ،فرآیند های مولکولی تنش زدائی ،کهولت فیزیکی در حالت شیشه ای
مراجع:
John Wiley, New York, 2116.

2. L. H. Sperling, “Introduction to Physical Polymer Science”, 4th ed.
3. A.Tager; “Physical Chemistry of Polymers”, Mir, Moscow, 1978.

4. S. F. Sun, “Physical Chemistry of Macromolecules”, John Wiley, New York, 2114.
5. G Strobel; “The Physics of Polymers”, Springer, New York, 1997.
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها
نام درس به انگلیسیPhysical Phemistry of Polymers Lab :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

1

32

شیمیفیزیک پلیمرها

----

پنجم

تخصصی

عملی

هدف:
آشنایی با روشهای اندازه گیری انواع وزن مولکولی ،چگالی ،ضریب شکست ،گرانروی و حاللیت پلیمرها
سرفصل:
تعیین وزن مولکولی متوسط گر انروی و ضریب هاگینز پلیمرها در محلول رقیق ،تعیین گرانروی محلول غلیظ پلیمری ،تعیین کشش
سطحی پلیمرها ،رئومتری محلول های پلیمری (استوانه های هم محور) ،تعیین جدایی فازی پلیمرها (تفکیک) ،تعیین چگالی اتصاالت
عرضی پلیمر بروش تورم سنجی ،تعیین چگالی اتصاالت عرضی پلیمرها بروش مکانیکی ،تعیین وزن مولکولی پلیمرها بروش
اسمومتری غشایی ،تعیین وزن مولکولی پلیمرها به روش کروماتوگرافی ژل ترآوایی ،تعیین وزن مولکولی پلیمرها بروش اسمومتری
فشار بخار ،تعیین گرانروی محلولهای پلیمری ،تعیین چگالی پلیمرها بروش غوطه وری ،تعیین ضریب شکست فیلم پلیمرها
مراجع:
1. E. A. Collins, J. Barres and F. W. Billmeyer, Experiments in Polymer Science, John Willey, 1973.
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نام درس به فارسی :خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
نام درس به انگلیسیPhysical and Mechanical Properties of Polymers :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

شیمیفیزیک پلیمرها

----

پنجم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با رفتار مکانیکی پلیمرها و عکس العمل آنها در مقابل اعمال نیرو
سرفصل:
تعاریف اولیه-معرفی منابع-توضیحاتی در مورد خواص فیزیکی و مکانیکی-معرفی دمای انتقال شیشهای و پدیده بلوری شدن-
تئوریهای دمای انتقال شیشه ای-عوامل موثر بر دمای انتقال شیشه ای -روشهای اندازه گیری دمای انتقال شیشه ای -پدیده بلوری
شدن-تئوریهای مربوطه -مکانیسمهای تشکیل بلور-اثر شرایط محیطی بر تشکیل بلور-اثر این عوامل بر خواص پلیمر -معرفی
آزمایشات اصلی بر روی پلیمرها -آزمایش خزش و استهالک تنش-آزمایش تنش  -کرنش-آزمایشات مکانیکی و دینامیکی -دنباله
آزمایشات اصلی-معرفی پارامتر اتالف -روشهای اندازه گیری پارامتر اتالف -آزمایشات خزش و استهالک تنش -معرفی مدل ماکسول
و روابط حاصل از آن-بحث بر روی زمان آسودگی و اهمیت ان -مقایسه پلیمرها با هم -معرفی مدل چهار جزیی و روابط حاصل از
آن-زمان تاخیری و اهمیت ان در پلیمرها -اثر عوامل موثر بر رفتار خزش و استهالک تنش پلیمرها -آزمایشات تنش و کرنش-شرح
دستگاه -تهیه نمونهها مفهوم تنش وکرنش و انواع انها -معرفی مدول وانواع ان -نقطه تسلیم-ازدیاد طول در نقطه شکست -اثرعوامل
موثر بر مدول-اثر حرارت -اثر جرم ملکولی -اثر شبکهای شدن -اثر بلوری شدن –اثر آلیاژ سازی -اثرعوامل موثر بر رفتار کششی
پلیمرها -انواع آزمایشات تنش کرنش-شکست در پلیمرها و مکانیسمهای ان -آزمایشات ضربه -روشهای انجام این ازمایش -عوامل
موثر بر قدرت ضربه ای پلیمرها -آزمایشات دینامیکی و شرح دستگاه -معرفی مدول کمپلکس و پارامتر اتالف -اهمیت پارامتر اتالف
و مثالهای مربوطه -اثر عوامل موثر بر رفتار دینامیکی پلیمرها -آزمایشات متفرقه -دمای HDT-آزمایشات خستگی -آزمایشات سایش
عوامل موثر بر این خواص -آزمایشات سختی-روشهای اندازه گیری-بحث بر روی مفهوم سختیمراجع:
1- Physical and Mechanical properties of Polymers, L. Nielsen, R. Landel, 1993, Dekker
2- An introduction to the mechanical properties of solid polymers, I. Ward, J. Sweeney
3- Mechanical Properties Of High-Impact Polymers, C.B. Bucknal,
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
نام درس به انگلیسیPhysical and Mechanical Properties of Polymers Lab :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

1

32

----

هم نیاز
خواص فیزیکی و
مکانیکی پلیمرها

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

پنجم

تخصصی

عملی

هدف:
آشنایی با رفتار مکانیکی عملی پلیمرها و عکس العمل آنها در مقابل اعمال نیرو
سرفصل:
آزمون درصد جمعشدگی (پایداری ابعاد) -آزمون تعیین نرخ جریان مذاب( -)MFIآزمون ضربه)آیزود) -تعیین مقاومت ضربه پلیمرها به
روش پاندولی -آزمون تعیین سختی ) -(Shore A, Dآزمون تغییر شکل حرارتی – تغییرشکل حرارتی پلیمرها تحت بارخمشی
) -(HDTآزمون تغییر شکل حرارتی  -اندازه گیری نقطه نرمی ( -)Vicatآزمون انبساط حرارتی -آزمون تنسایل (کشش) -آزمون
خمش -آزمون فشار
مراجع:
آزمونهای مکانیکی بر اساس استانداردهای آمریکایی) ،(ASTMاستاندارد بینالمللی ) ،(ISOاستاندارد آلمان) ، (DINاستاندارد
اروپایی ) ،(EUاستاندارد انگلیسی

) (BSو استاندارد ایران)(ISIRI
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نام درس به فارسی :مبانی رئولوژی
نام درس به انگلیسیFundamental of Rheology :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

پیش نیاز
شیمیفیزیک پلیمرها،
انتقال حرارت

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

پنجم

تخصصی

نظری

هدف:

سرفصل:
مقدمه -طبقه بندی مواد (االستیک ،ویسکوز و ویسکواالستیک) -آشنایی با مکانیک محیطهای پیوسته شامل :تنسور تنش ،گرادیان
سرعت ،تنسورهای تغییر فرم و چرخش (سینماتیک سیاالت یا  -)Kinematics of Fluidsدینامیک سیاالت

(Dynamics of

) Fluidsشامل معادالت پیوستگی و حرکت -میدانهای جریان جهت تعیین رفتار و مشخصات سیاالت ویسکواالستیک

(Flow

) fieldشامل :میدان برشی-پایدار -نوسانی -میدان کششی -طبقهبندی سیاالت شامل تعاریف سیاالت ویسکوز (نیوتنی و غیر نیوتنی
مستقل از زمان و وابسته به زمان) و سیاالت ویسکواالستیک -مدلها و معادالت ریولوژیکی سیاالت ویسکوز -مدلها و معادالت
رئولوژیکی سیاالت ویسکواالستیک -روشهای ارزیابی رفتار سیاالت ویسواالستیک شامل آزمون آسودگی از تنش
 -Relaxationآزمون خزش  -creepآزمون

برگشتrecovery

Stress

 -پدیدههای ویسکواالستیک -اثر ورودی -تورم دای -شکست

مذاب -اثر وایزنبرگ -دستگاههای اندازهگیری مشخصات رئولوژیکی از طریق رسم نمودارهای جریان سیاالت ویسکواالستیک شامل:
ویسکومتر لوله موئین -Capillary Rheometerویسکومتر چرخشی با سیلندرهای هم محور -Coaxial Cylinder Viscometer
ویسکومتر مخروط و صفحه  -Cone and Plateرئوگونومتر  -Rheogonimeterبیان مفهوم توابع موادی

Material function

وکاربرد آنها در تعیین مشخصات رئولوژیکی سیاالت ویسکواالستیک تحت میدانهای مختلف (برشی پایدار ،برشی نوسانی و کششی) و
ارتباط آنها -تحلیل همدمای جریان در میدانهای مختلف شامل :لولهها ،آنالس slit ،و تحلیل غیر همدمای جریان در داخل لوله-
رئولوژیکی سوسپانسیونها شامل  -رفتار رئولوژیکی-پیشبینی ویسکوزیته سوسپانسیونها با استفاده از مدلهای ارائه شده
مراجع:
1. Rheology of Polymeric Systems: Principles and Application, P. J. Carreau, D. C. De Kee, R. P. Chhabra,
Hanser/Gardner Publications, Cincinnati, OH, 1997.

2. Transport Phenomena, R. Byron Bird, W. E. Stewart and E. N. Lightfoot, John Wiley & Sons, 2112
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نام درس به فارسی :شناسایی و آنالیز دستگاهی
نام درس به انگلیسیPolymer Characterization :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3
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شیمیفیزیک پلیمرها

----

پنجم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با تعدادی از دستگاههای آنالیز مورد مصرف در صنایع رنگ و پلیمر
سرفصل:
تستهای مقدماتی :روشهای نمونهبرداری و آماده سازی نمونه نهائی -تستهای سوختن و حاللیت بر روی نمونه ،روشهای جداسازی و
افزودنیها از نمونه ( 1جلسه) -2 ،تعیین نوع و میزان درصد عناصر موجود در یک سیستم پلیمری :معرفی روشهای احتراق نمونه در
فالسک اکسیژن ،تکنیک  ،XRFتکنیک جذب اتمی ( 1جلسه) -3 ،تکنیک کروماتوگرافی :معرفی انواع تکنیکهای کروماتوگرافی و
عملکرد آنها ( ،TLC ،CC ،GC ،GLC ،GPC ،HPLCکروماتوگرافی تعویض یونی و تکنیک پیرولیز )GC -نحوه  -4تکنیک
کروماتوگرافی  :GPCشرح دستگاه  ،GPCتئوری عملکرد دستگاه و جداسازی مولکولها ،بهرهبرداری از منحنیهای  GPCدر تعیین
انواع جرم مولکولیهای و توزیع جرم مولکولی یک پلیمر ( 2جلسه) -5 ،تکنیکهای اسپکروسکوپی :معرفی ماهیت امواج الکترومغناطیسی
و برهمکنش محدوده های فرکانسی مختلف با ماده ،معرفی انواع تکنیکهای اسپکتروسکوپی و تئوری مربوط به آنها با تاکید بر روی
 ،FTIRبررسی اساس دستگاههای  FTIRو تئوری عملکرد دستگاه ( 2جلسه) -6 ،تفسیر طیفهای  :FTIRشناخت انواع پیوندها و
گروههای فعال شیمیائی در نمونه پلیمری ،آنالیز کوپلیمرها ،تعیین جرم مولکولی پلیمر ،بررسی پیشرفت واکنشهای تخریبی پلیمر و
خصوصیات دیگر ( 3جلسه) -7 ،آنالیز پلیمرها به کمک تکنیک حرارتی  :DSCتئوری عملکرد و معرفی اجزاء اصلی دستگاه ،DSC
استفاده از منحنی  DSCبرای تعیین انواع مشخصات گرمایی نمونه ،میزان درصد بلوریت ،آنالیز کوپلیمرها ،تعیین دمای ولکانیزاسیون و
ویژگیهای دیگر ( 2جلسه) -8 ،تکنیکهای آنالیتیکی  :TGA ،DMTAتئوری عملکرد و اجزاء اصلی دستگاهها ،استفاده از منحنیهای
 TGAو  DTGAدر تعیین پایداری حرارتی پلیمر ،بررسی کفایت پایدار کنندههای حرارتی ،تعیین درصد فیلر در پلیمر و ویژگیهای دیگر،
استفاده از منحنی  DTGAبرای تعیین دمای انتقال شیشهای پلیمرها ( 3جلسه) -میکروسکوپ های نوری -روبش الکترونی و انتقال
الکترونی -ساختر و نمونه سازی -تحلیل
مراجع:
1- Polymer Characterization: D. Campbell, J. R. White
2- Polymer analysis: Barbara H. Stuart
3- Analysis of Polymer Systems: L. S. Bark, N. S. Allen
4- Polymer Characterization: Nicholas P. Cheremisinoff
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه شناسائی و آنالیز دستگاهی
نام درس به انگلیسیPolymer Characterization Lab :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

1

32

----

هم نیاز
شناسائی و آنالیز
دستگاهی پلیمرها

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

پنجم

تخصصی

عملی

هدف:
آشنایی با کاربرد تعدادی از دستگاههای اندازه گیری مشخصات پلیمرها
سرفصل:
دالیل و تقسیمبندی روشهای آنالیز دستگاهی -روشهای آماری کاربردی در تحلیل داده های حاصل از شناسایی-طیف سنجی

UV

 -Visibleاسپکتروفتومتر , FTIR-IRاسپکتروفتومتر  FTIR-ATRو  -Raman spectroscopy - Photoacousticروش آنالیز
حرارتی -مکانیکی TMA-روش آنالیز حرارتی -مکانیکی  -DMTA-TGA-آنالیز حرارتی با  , DSC, DTAکلیات-مکانیزم و
نمونهسازی با  ،DSC, DTAسختافزار دستگاه -آنالیز حرارتی با  TGA, DTGمقدمات و معرفی ،مکانیزم ،نمونهسازی ،سختافزار
دستگاه-آشنایی با میکروسکوپ نوری ،مقدمات -میکروسکوپهای الکترونیSEM , TEMمعرفی ،مکانیزم ،نمونهسازی ،تصویربرداری،
اجزای داخلی ،سختافزار ،نحوه شناسایی کمی و کیفی با استفاده از back scattering, secondary images, EDS analysis

مراجع:
1-D. A. Skoog , F. J. Holler , S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 2117 , Science Publication
2-S. Ahuja, N. Jespersen, Modern Instrumental Analysis, 2116 , Elsevier
3 – B.K. Sharma, Instrumental methods of chemical analysis, 24th Edition , 2115, GOEL publishing House
4 – M. E. Brwon, Introduction to Thermal Analysis: Techniques and Applications, 2111, Kluwer Publication
5 – J.W. Gooch , AnalysisandDeformulation of Polymeric Materials: 1997, Plenum Publication

45

نام درس به فارسی :مهندسی االستومر
نام درس به انگلیسیRubber Engineering :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

خواص فیزیکی و

مبانی رئولوژی

ششم

تخصصی

نظری

مکانیکی پلیمرها
هدف:
آشنایی با آمیزه سازی ،پدیده کشسانی الستیکی و کاربرد های مواد الستیکی
سرفصل:
مقدمه (مروری بر خواص مهندسی االستومر ،رابطه بین ریزساختار و خواص مکانیکی –دینامیکی و ریولوژیکی االستومرها) ،فیزیک
رابر االستیسیته ( مفاهیم کلی رابر االستیسیته و نقش آن در خواص و رفتار فرایندی االستومرها ،تئوری های رابر االستیسیته ،رابر
االستیسیته ار دیدگاه ترمودینامیک ،رابر االستیسیته ار دیدگاه مولکولی ،رابر االستیسیته شبکه های االستومری) فرایندهای
کامپاندینگ و آمیزه سازی االستومری ( اهداف آمیزه سازی و اصول طراحی کامپاندر ،فراینده های کامپاندینگ (پیمانه ای ،
پیوسته ) و ت ئوری های مربوطه ،فرایند نورد االستومرها و اصول تئوریک حاکم ،فراینده ای ارزیابی ریزساختار آمیزه های االستومری و
نقش پارامترهای مختلف) ،ولکانش االستومرها ( مفاهیم و مبانی فرایند ولکانش و شبکه سازی االستومرها ،رابطه مورفولوژی
شبکه با خواص ،سامانه های ولکانش االستومرها ،مراحل مختلف فرایند ولکانش و نقش پارامترهای مواد و فرایند ،سینتیک فرایندهای
ولکانش ،انتفال حرارت در ولکانش االستومرها و نقش پارامترهای ترموفیزیکی) مکانیک و ریولوزیک االستومرهای تقویت
شده فیلرو مدل های رایج ( فراینده ای شکل دهی آمیزه های االستومری ،مبانی کلی انتخاب و بهینه سازی فرایند شکل دهی،
قالبگیری تزریقی ،قالبگیری فشاری و انتقالی ،فرایندهای شکل دهی ولکانش پیوسته ،تکنیک های بازیافت االستومرهای شبکه ای
شده ،اصول انتخاب مواد و طراحی محصوالت االستومری
مراجع:
1. J E Mark, B Erman and C M Roland, The Science and Technology of Rubber, Academic Press, 2113.
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نام درس به فارسی :مدلسازی سیستمهای پلیمری
نام درس به انگلیسیModeling of Polymeric Systems :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

انتقال جرم

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
مدل سازی فرآیندهای پلیمری ،حل معادالت حاکمه و تحلیل آنها
سرفصل:
اصول فرمولبندی و مدلسازی فرآیندها -روشهای مدلسازی :روش تئوری ،روش تجربی ،روش نیمه تجربی ،روش تشابه -مراحل
مدلسازی -معادالت انتگرالی و دیفرانسیلی قوانین بقا (جرم ،جمعیت ،انرژی و ممنتم) -بدست آوردن معادالت حاکمه در فرآیندهای
شکل دهی ،بدست آورد معادالت حاکمه در پلیمریزاسیون ،بدست آوردن معادالت حاکمه در ساختار پلیمرها ،مروری بر معادالت
دیفرانسیل معمولی و کاربرد در سیستمهای پلیمری -روش تبدیل الپالس در پلیمرها  -حل تحلیلی معادالت دیفرانسیل جزئی-
طبقهبندی معادالت دیفرانسیل جزئی -روش تفکیک متغیرها :توابع متعامد ،معادلة اشتورم-لیوویل ،مسائل غیر همگن -روش ترکیب
متغیرها -روش تبدیل الپالس-ماتریسها و دترمینانها -جبر ماتریسها -دستگاه معادالت جبری -مقدارهای مشخصه و بردارهای
مشخصة ماتریس -دستگاه معادالت دیفرانسیل -استفاده نرمافزارها مانند  -MATLABروشهای عددی -حل معادالت جبری-
تفاضلهای محدود -درونیابی  -انتگرالگیری و مشتقگیری عددی -حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی -دسته بندی معادالت
دیفرانسیل  -معادالت دیفرانسی در مسائل مقدار اولیه -روشهای چند گامی -معادالت دیفرانسیل مرتبه باالتر -دستگاه معادالت
دیفرانسیل -معادالت دیفرانسیل شرط مرزی -روش تفاضل محدود -حل عددی معادالت دیفرانسیل جزئی -شبکهبندی فضای
محاسباتی -تقریب مشتقها -حل عددی معادالت جزئی سهمیگون :روش صریح ،روش ضمنی  ،روش کرانک -نیکلسون -معادالت
دیفرانسیل جزئی بیضیگون و انواع شرایط مرزی -تذکر – در طول درس ،مثالها از علوم و مهندسی پلیمر استفاده شود
مراجع:
-1کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر ،تالیف مهدی رفیعزاده ،انتشارات دانشگاه امیرکبیر1392 ،
2. R. B. Bird, W. E. Stewart, and E. N. Lightfoot, “Transport Phenomena”, Wiley Inc., 2111.
3. H. S. Mickely, T. S. Sherwood and C. E. Reed, “Applied Mathematics in Chemical Engineering”,
McGraw Hill Co., 6 th reprint, 1985
4. V. G. Jenson and G. V. Jeffreys, “Mathematical Methods in Chemical Engineering", Academic press, 1977
5. R. G. Rice and D. D. Do, “Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers”, Wiley Inc., 1995
6. W. L. Luyben, “Process Modeling, Simulation, and Control for Chemical Engineering”, McGraw Hill Co.,
1993
7. S. M. Walas, “Modeling with Differential Equations in Chemical Engineering”, Butterworth-Heinemann
Inc. 1991
8. D. G. Baird and D. I. Collias, “Polymer Processing”, Butterworth-Heinamann Inc., 1995
9. O. T. Hanna and D. C. Sandall, “Computational Methods in Chemical Engineering”, Prentice Hall PTR,
1995
11. B. Carnahan, H. A. Luther and J. O. Wilkes, “Applied Numerical Methods”, Wiely Inc., 1969
 -12کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ،دکتر نیک آذر و دکتر خراط ،انتشارات امیرکبیر1379 ،
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1381 ، انتشارات امیرکبیر، دکتر خراط و سید علی علوی فاضل، مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی و نفت-13
14. Constatinidis, and N. Mostofi, “Numerical Method for Chemical Engineers with MATLAB
Applications”, Prentice Hall., 1999
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نام درس به فارسی :مهندسی پالستیک
نام درس به انگلیسیPlastic Engineering :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

مبانی رئولوژی

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف :آشنایی با مبانی بکارگیری تعدادی از تجهیزات شکل دهی پلیمرها
سرفصل:
مقدمه :جایگاه فرآیند شکل دهی پلیمرها در صنایع پلیمر -اهمیت روز افزون نقش فرایند شکل دهی پلیمرها بدلیل پیچیده شدن
کاربردها و ساختارهای پلیمری و لذا نیاز به تولید محصوالت پلیمری با ریزساختار -2 ،فصل اول :رفتار مکانیکی و خواص فیزیکی
پلیمرها در مقایسه با فلزات -مروری بر ساختمان ،خواص و کاربرد مواد پالستیکی شامل :پلی اولفینها ،پلی اکریلیکها و پالستیکهای
مهندسی -رفتار رئولوژیکی مذاب پلیمرها و ارتباط آن با فرآیندهای شکل دهی -پاسخهای االستیک مذاب پلیمرها و روشهای کنترل
آنها -3 ،بخش دوم :فرآیند اکستروژن و اکسترودرها -1 :سازوکار عملکرد اکسترودرهای تک پیچه  -2تشریح هندسی نواحی مختلف
پیچ و نقش آنها  -3تولید معادالت و تحلیل جریان در ناحیه سنجش اکسترودر  -4معادالت مشخصه برای شرایط هم دما  -5توان
مصرفی و معادالت تبدیل انرژی ویسکوز به حرارت در اکسترودر  -6تحلیل جریان مذاب و معادالت مشخصه برای شرایط بی دررو -7
مبانی طراحی دای و کلگی  -8تشریح فرایند تولید لوله و پارامترهای کنترل کننده  -9ارتباط بین عوامل موثر موادی و فرآیندی بر
ساختمان و کیفیت محصول -4 ،بخش سوم :فرآیند قالب گیری تزریقی -1 :تشریح فرآیند و تحلیل نقش پارامترهای موثر  -2طراحی
اجزاء قالبهای تزریقی  -3تحلیل جریان در پر شدن قالبهای تزریقی  -4آرایش مولکولی حبس شدن در محصوالت تزریقی و روشهای
کنترل آن  -5جمع شدگی بعنوان مهمترین پارامتر و عامل موثر در تعیین آن  -6ارتباط عوامل موثر ریولوژیکی ،ترمودینامیکی و
فرآیندی با ساختمان و خواص محصول نهائی -5 ،بخش چهارم :فرآیند تولید فیلمهای تک الیه و چند الیه -1 :تشریح فرآیند و
تحلیلی نقش اجزاء در فرآیند تولید فیلم با روش تخت و دمشی  -2نقش پارامترهای رئولوژیکی و حرارتی در فرآیند پذیری پلیمرها در
تولید فیلم  -3ارتباط بین خواص رئولوژیکی مذاب سامانههای پلیمری با فرآیند تولید فیلو و خواص محصول نهائی -6 ،بخش پنجم:
فرآیند اختالط و آمیزهسازی پلیمرها
مراجع:
1. J. M. Dealy, K. F. Wissburn, Melt Rheology and Its Role in Plastics Processing: Theory and Applications,
Kluwer Academic Publishers, 2112.

2. Z Tadmor and C. G. Gogos, Principles of Polymer Processing, Wiley, 2113.
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نام درس به فارسی :کارگاه فرآورش پلیمرها
نام درس به انگلیسیPolymer Processing Workshop :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

1

48

مهندسی پالستیک

مهندسی االستومر

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

تخصصی

نظری

هدف:
استفاده عملی از تعدادی از تجهیزات شکل دهی پلیمرها
سرفصل:
 ماشین قالبگیری تزریقی :آشنائی با کلیات ماشین شامل هیدرولیک ،الکترونیک تنظیم سیستم های پران ،نصب قالب و تنظیم آن،تنظیم کلی ماشین از نظر هیدرولیک و الکترونیک ،تزریق بصورت دستی ،تزریق نیمه اتوماتیک ،تزریق کامالً اتوماتیک مواد پلی
استایرن و پلی اتیلن و تولید محصول پالستیکی.
 ماشین یونی مولدر :آشنائی کلی ،نصب سیستم تزریق دستی و فالبهای آن و تزریق مواد ترموپالستیک و ترموست ،قالب ریزیفشاری مواد ترموست.
 ماشین ترموفرمینگ :آشنائی کلی ،تنظیم ماشین و تعیین شرایط مناسب برای تولید محصوالت پالستیکی از مواد ترموپالستیک وتکمیل محصول با استفاده از روشهای برش و مته کاری و محکم کاری.
 ماشین اکسترودر :آشنائی کلی ،تنظیم ماشین ،تنظیم سیستم کشنده ،تنظیم سیستم برش لوله و سیستم جمع آور. نصب قالب و تنظیم قالب ،راه اندازی ماشین و تولید لوله پی وی سی اتصال لوله ها به یکدیگر ،مخلوط نمودن  ،P.V.Cروشهایبازیابی و استفاده مجدد از ضایعات.
 انجام فرایند غلطک کاری بر روی مواد االستومری و بررسی پارامترهای موثر بر آن ،انجام فرایند  masticationبرروی انواع کائوچوو مقایسه رفتار دوکائوچوی متفاوت،
 آ شنایی با ساختار دستگاه مخلوط کن داخلی ،روش فرمول نویسی ،مطالعه پارامترهای فرایندی موثر بر آمیزه کاری و انجام فرایندآمیزه سازی توسط دستگاه ،تهیه آمیزه بر روی غلطک و بررسی تاثیر پارامترهای این فرایند،
 بررسی تاثیر سیستم های پخت مختلف بر رفتار شبکه ای شدن یک آمیزه الستیکی توسط دستگاه ریومتر-،انجام آزمونهای ذیل برروی آمیزه های پخت شده در موارد الزم برای بررسی،
 اند ازه گیری سختی ،اندازه گیری استحکام کششی ،ازدیاد طول ،مدول ،اندازه گیری سایش ،اندازه گیری فستیک و پخت شده درآزمایشهای جداگانه ،مطالعه تاثیر نوع و مقدار سیستم پخت بر خواص مکانیکی آمیزه ولکانیزه شده ،مطالعه تاثیر دما بر سینتیک فرایند
ولکانیزاسیون ،قالبگیری و ولکانیزاسیون آمیزه های الستیکی ساخته شده توسط دستگاه پرس فشاری و آشنایی با دیگر روشهای
ولکانیزاسیون ،مطالعه نقش دوده بر رفتار ،ولکانیزاسیون و خواص فیزیکی آمیزه ،بررسی تاثیر مواد بازدارنده و تاخیردهنده بر پخت آمیزه
51

های الستیکی ،بررسی تاثیر ساختار میکروسکوپی االستومر بر رفتار ولکانیزاسیونی و خواص مکانیکی آمیزه های ولکانیزه شده.
مراجع:
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نام درس به فارسی :مهندسی کامپوزیت
نام درس به انگلیسیComposite Engineering :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

پیش نیاز
خواص فیزیکی و
مکانیکی پلیمرها

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با مبانی تقویت پلیمرها با الیاف و ذرات صلب
سرفصل:
فصل  : 1مقدمه (جایگاه کامپوزیتها در مهندسی مواد ،مکانیزم کارایی کامپوزیتها ،ساختارهای مختلف کامپوزیتی) ،فصل : 2
ماتریسها (نقش ماتریسها در سازه کامپوزیتی ،اپوکسیها ،پلی استرها و ونیل استرها ،دیگر ماتریسها) ،فصل  : 3مواد تقویت
کننده (الیاف شیشه ،الیاف کربن ،الیآف آرامیدی ،دیگر الیاف) فصل  : 4خواص سفتی الیه حاوی الیآف پیوسته (روش
مکانیک ساده مواد ،روش های توسعه یافته مکانیک مواد ،روشهای نیمه تجربی) فصل  : 5خواص مقاومتی الیه حاوی الیاف
پیوسته ( خواص مقاومتی طولی تحت بار کششی ،خواص مقاومتی عرضی تحت بار کششی ،خواص مقاومتی طولی تحت بار فشاری،
خواص مقاومتی عرضی تحت بار فشاری ،خواص مقاومتی تحت بار برشی) فصل :6خواص سفتی و مقاومتی الیه حاوی الیاف
ناپیوسته (الیه حاوی الیاف ناپیوسته تک جهته ،الیه حاوی الیآف با آرایش اتفاقی) فصل  :7خواص سفتی و مقاومتی الیه
تحت بار حرارتی در رطوبتی (مبانی نفوذ در کامپوزیتها ،محاسبات میکرومکانیک تحت بار حرارتی ،محاسبات میکرومکانیک تحت
بار رطوبتی) فصل  :8فرایندهای شکل دهی کامپوزیتها (مبانی محاسباتی در شکل دهی کامپوزیتها ،مبانی انتخاب فرایندها،
فرایندهای کیسه ای ،فرایندهای تزریق رزین)
مراجع:
1) PRINCIPLES OFCOMPOSITEMATERIALMECHANICS; Ronald F. Gibson; 3rded.; 2012; CRC
Press
2) Introduction toCOMPOSITEMATERIALSDESIGN; Ever J. Barbero; 2nd ed.; 2011; CRC Press
3) Mechanics of composite materials; Autar K. Kaw; 2nd ed.; 2006;Taylor & Francis Group
;4) HANDBOOK OF THERMOSETPLASTICS; Hanna Dodiuk and Sidney H. Goodman; 3rded.
2014, Elsevier Inc.
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نام درس به فارسی :کارگاه مهندسی کامپوزیت
نام درس به انگلیسی:

Engineering WorkshopComposite

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

1

48

----

مهندسی کامپوزیت

ششم

تخصصی

عملی

هدف:
آشنایی عملی با تعدادی از دستگاههای آمیزه سازی و شکل دهی کامپوزیت های پلیمری
سرفصل:
-1
-2
-3
-4
-5

تهیه اسفنجهای اورتان ،پلی استایرن و پی وی سی و بررسی تاثیر فرموالسیون بر خواص آنها.
تهیه چسبهای چوب ،چسبهای اپوکسی ،چسبهای فنلیک و آزمایش استحکام آنها
تهیه روکشهای پالستیکی بر فلزات با استفاده از پلی اتیلن ،پلی پروپیلن ،پی وی سی و پالستیکهای ترموست.
تهیه محصوالت  GRPبا استفاده از الیاف و پشم و رزین پلی استر اشباع نشده ،آزمایش و خواص آنها.
روشهای اره کردن ،سوراخ کردن و تراش دادن ،جوش دادن ،آبکاری و دکوراسیون پالستیکها.

مراجع:
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نام درس به فارسی :مهندسی الیاف
نام درس به انگلیسیFiber Engineering :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

هم نیاز

پیش نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

خواص فیزیکی و
مکانیکی پلیمرها–

----

ششم

تخصصی

نظری

مبانی رئولوژی
هدف:
آشنایی با مبانی لیف شدن پلیمرها
سرفصل:
مقدمه :تعاریف و دسته بندی  ,مشخصات مهم الیاف ,تاریخچه و روند تولید الیاف مصنوعی  ,روش های ریسیدن و تولید الیاف
مصنوعی ،خواص الیاف مصنوعی  :خواص فیزیکی و مکانیکی ا لیاف مصنوعی و ارتباط آن با ساختمان مولکولی و ریز ساختار ،
خواص وابسته به پلیمر  :تاثیر ساختار زنجیره اصلی ,تاثیر جرم مولکولی و توزیع آن ,تاثیر گروه های جانبی ,تاثیر شاخه های جانبی،
تاثیر شرایط فرایند بر روی خواص  :خواص کششی ,خزش ،آرایش یافتگی و بلورینگی و ارتباط آن با خواص الیاف ،خواص حرارتی،
مبانی جریان و رئولوژی سیاالت درفرآیند نخ ریسی :رفتار سیاالت پلیمری در جرِیان کاپیالری و جریان کششی ،تاثیر
رئولوژی بر روی فرآیند نخ ریسی و خواص الیاف ،معادالت جریان کششی تک جهته و ویسکوزیته کششی و انواع رفتار های مشاهده
شده ،تاثیر عوامل مولکولی و فرآیندی بر رئولوژی و جریان کششی و خواص الیاف  ،روشها و وسایل اندازه گیری ویسکوزیته کششی،
ورم حدیده ای و ارتباط آن با نخ ریسی ،مبانی تئوریک ریسندگی :فابلیت نخ شدن  ,پایداری هیدرو دینامیکی  ,عوامل ناپایداری در
فرآیند نخ ریسی ،مبانی ریسندگی مذاب :دینامیک نخ ریسی مذاب و بررسی معادالت حاکم ,ذوب ریسی همدمای نیوتونی ,ذوب
ریسی همدمای پاورال,ذوب ریسی همدمای ویسکواالستیک  ,مدل غیر همدما ,بررسی ریاضی انواع ناپایداری و تجزیه و تحلیل آنها ,
تاثیر رفتار غیر نیوتونی و رفتار ویسکو االستیک بر پایداری  ,بررسی تاثیر انتقال حرارت بر پایداری  ,بررسی پارامتر های تکنولوژیک در
ذوب ریسی  ,پارامترهای موثر در ریسندگی مذاب ،مبانی ریسندگی محلول :ریسندگی تر و خشک  ,بررسی پارامتر های موثر در
خشک ریسی  ,بررسی پارامتر های موثر در تر ریسی  ,پدیده انعقاد  ,بررسی سطح مقطع الیاف در محلول ریسی  ,بررسی پارامتر های
موثر در ایجاد مورفولوژیو کریستالینیتی در محلول ریسی ،کشش و عملیات حرارتی :تاثیر کشش سرد بر روی خواص و ساختار ,
تاثیرات حرارتی کشش  ,پایداری ابعادی و ساختمانی  ,پایدار سازی با عملیات حرارتی
مراجع:
1- Gupta and Kuthari, "Manufactured Fibre Technology", Chapman & Hall, London, 1997.
2- Zbigniew K. walczak, "Process of Fiber Formation”, Elsevier, London, 2112.
3- Ziabicki, Fundamentals of Fiber formation, 1976.
4- S. Middleman, "Fundamentals of Polymer Processing, ", McGraw-Hill, , NewYork, 1977.
5- 5- Donald G. Baird and Dimitris I. Collias," Polymer Processing: Principles and Design" John Wiley
and Sons, NewYork, 2114.

6- Tadmor and Gogoes, Principles of Polymer Processing, 2116.
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نام درس به فارسی :مهندسی پلیمریزاسیون
نام درس به انگلیسیPolymerization Engineering :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

هم نیاز

پیش نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

شیمی فیزیک پلیمرها -سینتیک و
----

طراحی راکتور -مدلسازی

ششم

تخصصی

نظری

سیستمهای پلیمری
هدف:
آشنایی با تعدادی از دستگاههای آنالیز مورد مصرف در صنایع رنگ و پلیمر
سرفصل:
آشنایی با رفتار ساختار-خواص در پلیمرها ،آشنایی با عوامل موثر بر معماری مولکولی در راکتورهای
پلیمریزاسیون (واکنشهای پلیمریزاسیون (واکنشهای هموپلیمریزاسیون و کوپلیمریزاسیون مرحلهای و زنجیرهای (رادیکالی ،یونی و
کاتالیستی)) ،روشهای پلیمریزاسیون (محیطهای پلیمریزاسیون تودهای ،محلولی ،تعلیقی ،امولسیونی ،رسوبی ،پراکنشی و بینسطحی)،
فرآیندهای پلیمریزاسیون (ناپیوسته ،نیمهپیوسته و پیوسته) ،مقدمهای بر محاسبات مهندسی مولکولی در راکتورهای
پلیمریزاسیون (آشنایی با روشهای تجمعی و روشهای آماری) ،آشنایی با عوامل مدلسازی ساختار پلیمرها (متوسطهای
وزن مولکولی ،توزیع وزن مولکولی ،شاخهای شدن و شبکهای شدن ،تاکتیسیته و بلورینگی) ،مدلسازی واکنشهای
هموپلیمریزاسیون مرحلهای (معادالت سینتیکی ،معادالت کنترل وزن مولکولی پلیمر (معادالت درجه تبدیل-زمان ،درجه تبدیل-
درجه پلیمریزاسیون ،درجه پلیمریزاسیون-زمان ،حرارت-سرعت ،حرارت-درجه پلیمریزاسیون و درجه تبدیل-حجم) ،کنترل ساختار در
پلیمریزاسیونهای زنجیرهای مرحلهای خطی ،شاخهای و شبکهای ،معادالت توزیع وزن مولکولی (معادالت عمومی (آماری) و معادالت
خصوصی (تجمعی)) ،معادالت سینتیکی پس از نقطه ژل (واکنشهای کنترل شده بوسیله نفوذ به توسط اثر ژل و اثر شیشه)،
مدلسازی واکنشهای هموپلیمریزاسیون زنجیرهای (پلیمریزاسیونهای زنجیرهای رادیکالی معمولی و کنترل شده/زنده
(معادالت سینتیکی ،معادالت کنترل وزن مولکولی (معادالت درجه تبدیل-زمان ،درجه تبدیل-درجه پلیمریزاسیون ،درجه پلیمریزاسیون-
زمان ،حرارت-سرعت ،حرارت-درجه پلیمریزاسیون و درجه تبدیل-حجم) ،کنترل ساختار در پلیمریزاسیونهای زنجیرهای رادیکالی
خطی ،شاخهای و شبکهای ،معادالت توزیع وزن مولکولی ،معادالت سینتیکی پس از نقطه ژل (واکنشهای کنترل شده بوسیله نفوذ به
توسط اثر ژل و اثر شیشه) ،پلیمریزاسیونهای یونی (معادالت سینتیکی و معادالت کنترل وزن مولکولی در پلیمریزاسیونهای زنجیرهای
آنیونی و کاتیونی) ،پلیمریزاسیونهای کاتالیستی ،مدلسازی واکنشهای کوپلیمریزاسیون (معادالت ترکیب
کوپلیمریزاسیونهای رادیکالی ،ساختمان کوپلیمرها ،تغییرات ترکیب کوپلیمر با تبدیل ،ترکیب کلی کوپلیمر ،جلوگیری از انحراف ترکیب
و توزیع طول توالی ،معادالت سینتیکی ،معادالت کنترل وزن مولکولی (معادالت درجه تبدیل-زمان ،درجه تبدیل-درجه پلیمریزاسیون،
درجه پلیمریزاسیون-زمان ،حرارت-سرعت ،حرارت-درجه پلیمریزاسیون و درجه تبدیل-حجم)
مراجع:
 )1مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد اول "تکنولوژی پلیمرها" ،وحید حدادی اصل ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛
 )2مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد دوم"واکنشهای پلیمریزاسیون"،وحید حدادی اصل ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
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نام درس به فارسی :ابزاردقیق و کنترل فرآیندهای پلیمری
نام درس به انگلیسیInstrumentation and control of polymeric Processes :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

3

48

----

هم نیاز
مدلسازی سیستمهای
پلیمری

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با مهندسی کنترل در فرآیندهای مورد استفاده در صنایع پلیمر و رنگ
سرفصل:
مفهوم و نیاز به کنترل فرآیند -مثال مقدماتی در کنترل فرآیند -نحوة رسیدن به کنترل کیفیت از طریق کنترل فرایند -مدل دینامیکی
سیستمهای درجه اول و دوم -تابع تبدیل سیستمهای درجه اول و پاسخهای آنها -تابع تبدیل سیستمهای درجه دوم و پاسخهای آنها-
زمان مرده  -سیستمهای غیرخطی -نمودار جعبهای سیستمها -تقریب سیستمهای درجه باالتر با سیستم درجه اول و دوم -روش های
تقریب با تاکید بر روش مکلورن و روش اسکوگستا -تابع تبدیل براساس دادههای تجربی -سیستمهای حلقه بسته -دستهبندی
متغیرهای فرآیندی -نحوه انتخاب متغیر مناسب کنترلی -سیستم حلقه بسته -تبدیل دیاگرام فرآیند به دیاگرام جعبهای کنترلی -تابع
تبدیل حلقه بسته عملکرد تنظمکننده و تعقیبکننده -ابزار دقیق در کنترل فرآیندها – سنسورهای اندازهگیری خواص مانند (دما ،فشار،
غلظت ،گشتاور و  – )111سنسورها ،ترانسدیوسرها و ترانسمیتنسها -کنترلرهای کالسیک  PD ،PI ،Pو  – PIDدیگر کنترلرهای
صنعتی – مکانیزم ابزار دقیق پنوماتیک (بادی) – مکانیزم ابزار دقیق الکترونیکی  -روش مکان ریشهها در تحلیل دینامیک و طراحی
کنترلر پایداری -نمودار مکان ریشهها و طراحی کنترلر -معیارهای انتگرالی تنظیم کنترلر -روابط تنظیم کنترلر -روش پاسخ فرکانسی
در تحلیل دینامیک و طراحی کنترلر -نمودار و معیار پایداری بُد -روش زیگلر-نیکولز و تایروس-لوئیبن در تنظیم کنترلر -نمودار و معیار
پایداری نایکویست -از مثالهای کنترل فرآیندهای صنعتی ،کنترل رآکتور پلیمریزاسیون و کنترل فرآیند اکستروژن و نظایر آن استفاده
شود.
مراجع:
 -1دینامیک و کنترل فرآیندها ،مهدی رفیعزاده ،مرکز نشر دانشگاه امیرکبیر 1391
1. Marlin T. E., “Process Control, Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance”,
McGraw-Hill Co., 1995
2. Coughanower D. R. and S. E. LeBlanc, "Process Systems Analysis and Control", 3rd Edition, McGraw-Hill
Co., 2119
ترجمه شده توسط سید جاوید روئیائی ،سعید سلطانعلی و رضا احمدی پویا با عنوان "تحلیل و کنترل سیستمهای
فرآیندی" انتشارات اندیشههای گوهربار
 -3نیکآذر م" ،.مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی" ،مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر1389 ،
4. Seborg, D. E., T. F. Edgar, D. A. Mellichamp and F. J. Doyle, "Process Dynamics and Control", 3rd
Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2111
5. Ogata K., “Modern Control Engineering”, 3th edition, Prentice-Hall Inc., 1997
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6. Franklin, G. F., J. D. Powell, A. Emami-Naeini, "Feedback Control of Dynamic Systems", Prentice Hall,
5th Edition, 2111
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه کنترل فرآیندهای پلیمری
نام درس به انگلیسیProcess Control Lab :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

1

32

----

هم نیاز
ابزار دقیق و کنترل
فرآیندهای پلیمری

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

ششم

تخصصی

عملی

هدف:
آشنایی با سخت افزار ابزار دقیق و کنترلی
نحوه برقراری ارتباط بین سخت افزار و سیستم الکترونیکی و کامپیوتر
چگونگی اعمال منطق کنترلی

سرفصل:

استفاده از سیستمهای کنترلی زیر (با توجه به سخت افزار موجود):
 -1سیستم کنترلی تانک گرمایش منفرد با زمان مرده
 -2سیستم کنترلی چند تانک گرمایش
 -3سیستم کنترلی تانک ارتفاع منفرد و چند تانکی
 -4سیستم کنترل فشار
 -5سیستم کنترل دبی
 -6فرآیندهای پلیمری در صورت امکان
در این سیستمها نکات زیر بررسی شود:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

سیستمهای حلقه باز درجه اول و استخراج دینامیک آن
سیستمهای حلقه باز درجه دوم و استخراج دینامیک آن
سیستمهای حلقه باز درجه باالتر و استخراج دینامیک آن
عناصر حلقه کنترلی و نحوه بستن حلقه
طراحی کنترلرهای  PI ،Pو PID
شبیهسازی سیستم حلقه بسته با نرمافزارها ( مانند )MATLAB
اعمال کنترلرها بر فرآیند واقعی

مراجع:
1. Seborg, D. E., T. F. Edgar, D. A. Mellichamp and F. J. Doyle, "Process Dynamics and Control", 3rd
Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2111
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نام درس به فارسی :پروژه
نام درس به انگلیسیProject :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

پیش نیاز
گذراندن حداقل 115
واحد

هم نیاز
----

ترم قابل اخذ
تابستان ترم
 6به بعد

نوع درس

نوع واحد

تخصصی

عملی

هدف:
انجام یک تحقیق نظری یا عملی در زمینه های مختلف مهندسی پلیمر و رنگ
سرفصل:
پروژه عبارت است از یک موضوع تحقیقاتی در یکی از شاخه های مرتبط به گرایش های پلیمر و رنگ است که توسط یکی از اساتید
گروه یا دانشکده تعریف می گردد و در قالب کار نظری یا عملی توسط دانشجو انجام می گیرد .موضوع پروژه به اطالع اعضاء شورای
گروه رسانده شده و دانشجو موظف است در انتهای پروژه با ارایه پایاننامه مکتوب حداقل یک خالصه از کار خود به کنفرانس های
داخلی ارائه دهد.
مراجع :دانشجو می تواند در کلیه مراجع :اعم از مقاالت ،ثبت اختراعات ،پایاننامه های،کارشناسی ،ارشد و دکتری مستند شده
بصورت الکترونیکی جستجو و موارد مورد نظر را تهیه ،مطالعه و در راستای پژوهش خود استفاده نماید.

59

نام درس به فارسی:کارآموزی
نام درس به انگلیسیIndustrial training :

تعداد واحد

تعداد ساعت

2

241

پیش نیاز

هم نیاز

گذراندن حداقل 95
واحد -روش تحقیق و

----

گزارش نویسی

ترم قابل اخذ
تابستان ترم
ششم به بعد

نوع درس

تخصصی

نوع واحد

عملی

هدف:
آشنایی با مراحل تولید،کنترل کیفیت ،دستگاهها و نگهداری مواد و محصوالتی که در صنایع رنگ و پلیمر مورداستفاده قرار میگیرند
سرفصل:
کارآموزی در یکی از صنایع تولید کننده مواد اولیه :صنایع پتروشیمی و تولید رزین ها و صنایع پایین دست شکل دهی پالستیک ها،
الستیکها ،مواد مرکب و مصرف کننده این مواد همچون خودروسازی ،صنایع پتروشیمیایی ،پاالیشگاهها ،صنایع کاغذ ،صنایع دارویی و
بهداشتی آرایشی و مواد غذایی .رزین های پوشش سطوح  ،افزودنی ها  ،مواد رنگزای آلی یا معدنی ،پیگمنت ها  ،مواد رنگرزی ،لعاب و
سرامیک ،مواد پوشش سطح ،مرکب چاپ ،و صنایع مصرف کننده آنها شامل کارخانجات خودروسازی ،صنایع پتروشیمیایی ،پاالیشگاهها،
صنایع کاغذ ،صنایع دارویی و بهداشتی آرایشی و کارخانجات رنگرزی بصورت تمام وقت انجام می گیرد .مدت کارآموزی حداقل 241
ساعت بوده که دانشجو موظف است ضمن هماهنگی با استاد کارآموزی قبل از مراجعه به محل کارآموزی نکات مهم در انجام آن را
فراگرفته و در پایان کاراموزی گزارش مکتوب خود را طبق ایین نامه داخلی دانشگاه تهیه و تحویل دهد.
مراجع :دانشجو می تواند پس از بازدید هدفمند از صنعت و تولید سواالت ایجاد شده ،در کلیه مراجع :اعم از مقاالت ،تبت اختراعات،
پایاننامه های،کارشناسی ،ارشد و دکتری مستند شده بصورت الکترونیکی جستجو و موارد مورد نظر را تهیه ،مطالعه و در راستای آشنائی
خود با صنعت استفاده نماید.
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نام درس به فارسی :خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعی
نام درس به انگلیسیProperties and Applications of Natural Polymers :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

2

32

شیمی پلیمر

----

چهارم

تخصصی

نظری

هدف:

سرفصل:
مقدمه -معرفی انواع دستجات پلیمرهای طبیعی ،منابع و تفاوت مهم آنها با پلیمرهای مصنوعی (1جلسه) -2 ،پروتئینها -مشخصات
کلی پروتئین ها از نظر واحدهای ساختمانی نیروهای بین مولکولی ،اشکال فضائی .تاثیر پذیری پروتئینها از عوامل شیمائی و فیزیکی
محیطی و سایر ویژگیها ( 3جلسه) -3 ،انواع پروتئینها -کالژن ،کراتینف فینرونین ،االسنین ،مشخصات پوست ،عملیات قبل از دباغی و
دباغی پوست ،تکمیل چرم ،تهیه جیر ( 3جلسه) -4 ،الیاف پروتئینی -پشم ،ابریشم ،تار عنکبوت ،مو ،ساختار و خواص و موارد استفاده
این گونه الیاف پروتئینها ( 2جلسه) -5 ،پلی ساکاریدها -مشخصات کلی پلی ساکاریدها از نظر ساختار شیمیائی ،انواع پلی ساکاریدها،
معرفی نشاسته و منابع و مصارف آن در صنایع گوناگون ( 3جلسه) -6 ،سلولوز و مشتقات آن -بررسی ساختار شیمیائی سلولوز و خواص
آن ،معرفی منابع سلولز ،تهیه اترها و استرها و کوپلیمرهای سلولوزی ،روش تهیه ویسکوز ریون و سلفون ( 3جلسه) -7 ،لیگنین ،کائوچو،
گرافیت و الماس -معرفی ساختمان شیمیائی ،منابع و مصارف هر یک از این پلیمرها در صنایع گوناگون ( 1جلسه) -8 ،پلی
سیلیکاتها -بررسی ساختمانی انواع پلی سیلیکاتها خطی ،صفحهای و سه بعدی ،معرفی انواع مهم پلی ساکاریدهای صنعتی و استفاده
آنها در پلیمرهای مصنوعی ( 1جلسه)
مراجع:
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نام درس به فارسی :زبان تخصصی پلیمر و رنگ
نام درس به انگلیسیTechnical English :

تعداد واحد

تعداد ساعت

2

32

پیش نیاز
زبان عمومی فنی
مهندسی و از ترم ششم

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با متون علمی و تخصصی رشته مهندسی پلیمر
سرفصل:
مطالعه متون تخصصی پلیمر و رنگ و کاربرد آنها در جهت آشنا نمودن دانشجویان با واژه های علمی و فنی شامل  14متن تخصصی
به همراه تمرین های آن
مراجع:
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نام درس به فارسی :آمار و احتمال مهندسی
نام درس به انگلیسیStatistics and Engineering Probability:

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

ریاضی عمومی 2

----

سوم

اصلی

نظری

هدف:

سرفصل:
 -1اشارهای به تئوری مجموعهها ،نمونهها و نمایش جدولی آنها همراه با میانگین ،نما ،میانه و واریانس
 -2تبدیل و ترکیب احتماالت و قضایای مربوطه
 -3متغیرهای تصادفی پیوسته و گسسته
 -4میانه ،میانگین و واریانس توزیعات دو جملهای ،پواسن ،فوق هندسی ،نمایی ،نرمال111 ،
 -5توزیع مشترک چند متغیر تصادفی ،همبستگی و استقالل متغیرها
 -6توزیع شرطی
 -7توابع مشخصه و مولد گشتاور
 -8قضیه حد مرکزی
 -9نامساویهای مارکف ،چبیشف111 ،
 -11توابع متغیرهای تصادفی
 -11اشاره به مبحث آمار
مراجع:

63

نام درس به فارسی :فناوری رنگی کردن پلیمرها
نام درس به انگلیسیTechnology of Polymer Coloring :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

پیش نیاز
از نیمسال ششم به
بعد

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با اصول پایه علوم و فناوری رنگ و کاربرد آنها در پلیمرها
سرفصل:
اصول رنگی کردن پلیمرها شامل رنگی کردن تودهای ،پوشش سطح ،رنگرزی و چاپ ،مواد رنگزا و کاربرد آن در پلیمرها و تاثیر آن بر
روی خواص نوری  -طبقه بندی مواد رنگزا ،فرایندهای آماده سازی سطوح پلیمری و پوشش دهی آنها -مواد و اجزای فرموالسیون
پوشش سطوح ،فرایند دیسپرسیون و مدلهای عددی برای تعیین قدرت پخش مواد رنگی در آمیزههای پلیمری در شرایط محلول و ذوب
شده ،رنگ همانندی در پلیمرها -مدلهای اختالط رنگ ،چاپ بر روی مواد پلیمری
مقدمه ای بر پالستیکهای گرمانرم و گرماسخت -فرآیندهای شکل دهی پالستیکها (قالبگیری ،اکستروژن ،فرمینگ و دمش )-
مشخصات حایز اهمیت پالستیکها از دیدگاه عملیات تکمیل (پارامترهای حاللیت ،کشش سطحی ،توپولوژی سطح به عنوان تابعی از
فرایند تولید و  -)...آماده سازی  ،شست وشو ،چربیگیری قلیایی ،چربی گیری حاللی ،چربی گیرهای آبپایه ،آمادهسازی حاللی -
فرآیندهای تکمیل و رنگی کردن پلیمرها -پوشش دهی ،رنگ بخشی توده ای ،رنگرزی ،فلزنشانی در خالء ،الیهگذاری ،برچسب داغ،
انتقال از آب -تاثیر تکمیل پلیمرها بر خواص آنها-خواص مکانیکی ،خواص فیزیکی و اپتیکی ،خواص دوامی و  -آزمونها و کنترل کیفی
پالستیکهای تکمیل شده :تعیین خواص پالستیک آمایش شده ،تعیین خواص پالستیک تکمیل شده
مراجع:
1. R.G. Kuehni, “Color: An introduction to practice and principles”, John Wiley, 1997.
2. R.M. Harris, “Coloring technology for plastics”, Pdl Publishing, 1999.
3. R.A. Charvat, “Coloring of plastics”, John Wiley, 2114.
4. W. Herbst and K. Hunger,”Industrial organic pigments”, John Wiley, 2114.
6. G. Buxbaum and G. Pfaff,”Industrial inorganic pigments”, John Wiley, 2115.
7. Plastics: Surface and Finish, W.G. Simpson Ed., The Royal Society of Chemistry, 1995.
8. Polymer Surfaces and Interfaces; Characterization, Modification and Applications, M.Stamm Ed.,
Springer, 2118.
9. Plastics: Microstructure and Engineering Applications, N. Mills, Elsevier, 2115.
11. Handbook of Print Media, H. Kipphan, Springer, 2111.
11. Coatings of Polymers and Plastics, R. A. Ryntz and P.V. Yaneff Eds. ,Marcel Dekker, 2113.
12. Coloring of Plastics, R.A. Charvat, Wiley, 2114.
13. Coloring Technology for Plastics, R.M. Harris Ed., Society of Plastics Engineers, 1999.
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نام درس به فارسی :پلیمرها و محیط زیست
نام درس به انگلیسیPolymers and Environment :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

2

32

از ترم ششم به بعد

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنائی با روش های بازیافت پلیمرها ،آنالیز ساختارهای پلیمری بر حسب زیست تخریب پذیری و ارزیابی ریسک زیست محیطی
استفاده از پلیمرها
سرفصل:
 )1حجم تولید و نرخ بازیافت مواد پلیمری مختلف )2 ،جمع آوری و انتقال پسماند های پلیمری (ضایعات تولید ،ضایعات صنعتی و مراکز
دولتی ،ضایعات پسا مصرف کننده) )3 ،بازیافت مکانیکی مواد پلیمری )4 ،بازیافت شمیائی مواد پلیمری (پیرولیز ،سیاالت فوق اشباع،
هیدرولیز) )5 ،سازوکارهای تخریب بیولوژیکی مواد پلیمری )6 ،اثر پلیمر بر محیط زیست از منظر استمرار عرضه پلیمرها )7 ،افزودنی ها،
پرکننده ها و ریسک پسماند منومر بواسطه مهاجرت
مراجع:
1. Thierry Hamaide, Enviromental Impact of Polymers, Wiley-Iste, 2114.
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نام درس به فارسی :مهندسی فصل مشترک در پلیمرها
نام درس به انگلیسیInterfacial Engineering in Polymers :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

پیش نیاز
مهندسی پالستیک،
االستومر و کامپوزیت

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

هفتم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنائی با نقش فصل مشترک در خواص سازه های پلیمری ،اندازه گیری خواص و طراحی آن
سرفصل:
 )1مقدمه(فشار اسمزی ،حرکت برآنی و نفوذ ،اثر تیندال و پخش نور) )2 ،پدیده های موئینگی (پایداری ترمودینامیکی ،انرژی آزاد سطح،
پنج قانون مهندسی فصل مشترک) )3 ،سامانه های آبدوست/آبگریز (فعالیت های سطحی ،ماسیله شدن ،انحالل و امولسیون) )4 ،برهم
کنش های کلوئیدی و انباشتگی (سینتیک انباشتگی ،برهم کنش های ون در والس ،پایداری کلوئیدی) )5 ،رئولوژی پراکنه ها (تغییر
شکل و جریان ،اندازه گیری گرانروی ،پراکنه های پایدار رقیق) )6 ،امولسیونسازی (مقادیر شیمی قیزیکی مرتبط ،عمل مکانیکی ،عمل
سطح فعال) )7 ،جذب و تشکیل فیلم از تعلیقی ها (جذب ،جذب برگشت ناپذیر ،تشکیل فیلم از تعلیقی ها) )8 ،شناوری (شرایط شناوری،
بازیافت شناوری و میکرو فرآیند های شناوری
مراجع:
1. G. J. M. Koper, “An introduction to interfacial engineering”, VSSD, The Netherlands, 2117.
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نام درس به فارسی :طراحی محصول با پلیمرها
نام درس به انگلیسیPolymersProduct Design with :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

از ترم هفتم به بعد

----

هفتم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنائی با انتخاب و طراحی محصول با پلیمرها
سرفصل:
 )1مقدمه ای بر پلیمرها و کامپوزیت ها )2 ،رفتار وسیکواالستیک پلیمرها )3 ،انتخاب پلیمرها برای کاربرد های طراحی و کاربرد های
طراحی برخی پلیمرها )4 ،تعیین تجربی ثوابت کشسانی مهندسی پلیمرها )5 ،چسبندگی ،جوشکاری و سایر روش های مونتاژ)6 ،
تریبولوژی پلیمرها و کامپوزیت ها )7 ،اتالف و ایزوالسیون با پلیمرها )8 ،نمونه سازی سریع با پلیمرها
مراجع:
1. James C. Gerdeen, “Engineering Design with Polymers and Ccomposites” Taylor and Francis, Florida,
2111.
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نام درس به فارسی  :آزمایشگاه مهندسی پلیمریزاسیون
نام درس به انگلیسی Polymerization Engineering Lab :
تعداد

ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

واحد
1

32

مهندسی پلیمریزاسیون

هشتم

-

تخصصی

عملی

هدف  :آشنائی با روشهای مطالعات سینتیکی ،طراحی راكتور ،و پیشبینی خواص پلیمرها
الف  -سنتز ماکرومولکولها با پلیمریزاسیون رشد مرحله ای (بررسی سینتیک واکنش و خواص ماکرومولکولهای
سنتز شده)
 -1تهیه پلیاستر شاخهای با وزن مولکولی پایین از یك دیال ،تریال و یك دیكربوكسیلیك اسید با كندانساسیون حالت مذاب
 -2تهیه پلیاستر خطی با وزن مولکولی باال از یك دیال و یك دیكربوكسیلیك اسید با كندانساسیون در محلول
 -3تهیه پلیاستر پرشاخه با پلیكندانساسیون -4،4بیس(-4هیدروكسیفنیل)والریك اسید
 -4تهیه پلیاستر از اتیلنگلیکول و دیمتیلترفتاالت با كندانساسیون حالت مذاب
 -5تهیه پلیاستر بلورمایع با زنجیر اصلی آروماتیکی با كندانساسیون حالت مذاب

ب -سنتز ماکرومولکولها با پلیمریزاسیون رشد زنجیری (بررسی سینتیک واکنش ،خواص پلیمرهای سنتز شده و
رفتار حرارتی راکتور) ( 5آزمایش از بین آزمایشهای  1تا  ،7آزمایشهای  8تا)11
 -1پلیمریزاسیون حرارتی استایرن در سیستم توده (اثر دما)
 -2پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن
 -3پلیمریزاسیون تعلیقی وینی استات
 -4پلیمریزاسیون متاكریلیك اسید در محلول آبی
 -5پلیمریزاسیون استایرن با -2،2آزوبیسایزوبوتیرونیتریل در محلول (اثر غلظت مونومر)
 -6پلیمریزاسیون متیل متاكریالت با -2،2آزوبیسایزوبوتیرونیتریل در توده (اثر ژل)
 -7پلیمریزاسیون آكریلآمید با سیستم ردوكس در محلول آبی
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 -8پلیمریزاسیون رادیکال كنترل شده ( )ATRPمینیامولسیونی متیلمتاكریالت
 -9پلیمریزاسیون اتیلن با كاتالیستهای زیگلر-ناتا در سوسپانسیون آلی
 -11پلیمریزاسیون فضاویژه استایرن با كاتالیستهای زیگلر-ناتا
 -11پلیمریزاسیون پروپیلن به پلیپروپیلن ایزوتاكتیك با كاتالیست متالوسن در سوسپانسیون آلی

Textbook: D. Braun, H. Cherdron, M. Rehahn, H. Ritter, B. Voit, Polymer Synthesis: Theory and
Practice (Fundamentals, Methods, Experiments), Springer, 2005.
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نام درس به فارسی :رزینهای پوشش سطح
نام درس به انگلیسیResins for Surface Coatings :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

شیمی پلیمر

----

چهارم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با رزین های پوشش سطوح -اصول مهندسی پلیمریزاسیون و کاربرد رزین های پوشش سطوح
سرفصل:
آشنایی با درس و تبیین ارتباط درس با آینده شغلی دانشجویان و ارتباط این درس با سایر دروس-رزینهای آلکیدی (شیمی ،مواد اولیه،
روش های سنتز ،روش های تولید صنعتی ،تجهیزات صنعتی تولید ،دسته بندی رزین های آلکیدی ،کاربردها)-رزینهای فنلیک (شیمی،
مواد اولیه ،روش های سنتز ،فرایند صنعتی تولید ،خواص وکاربردها)-رزینهای اپوکسی (شیمی ،مواد اولیه ،روش های سنتز ،فرایند
صنعتی تولید ،خواص وکاربردها)-تعاریف و مبانی مرتبط با رزین های پوشش سطوح-روغنها (ساختار شیمیایی ،خواص ،اصالح
شیمیایی ،مکانیزم تشکیل فیلم)-رزینهای آمین و (شیمی ،مواد اولیه ،روش های سنتز ،فرایند صنعتی تولید ،خواص وکاربردها)-رزینهای
پلی استر غیر اشباع (شیمی ،مواد اولیه ،روش های سنتز ،فرایند صنعتی تولید ،خواصو کاربردها)-رزین های پلی یورتان و پلی اوره-
توضیحات اجمالی در مورد سایر رزین های کاربردی در پوشش سطوح-مبانی اصول مهندسی پلیمریزاسیون (تعاریف ،تقسیم بندی
واکنش های پلیمریزاسیون ،روابط مهندسی پلیمریزاسیون تراکمی)
مراجع:
1- Oldering P.K.T. and Hayward G. "A manual for resins for surface coatings" 3 vols, SITA
Technology, 1987.
2- Stoy D.and Freitag(eds), Resins for coatings, chemistry, proprties and applications", Hanser
Publications, Munchen, 1996
3- Lambourne R. and Srivens T.A. (eds), "Paint and surface coatings", William Andrew Publishing,
1999
ابراهیمیم ،کثیریها س م ،اکبری نژاد ا ،رزین ها و پو ششهای پایه آبی ،انتشارات دانشگاهصنعتی امیرکبیر4- .1386 ،
5- Wicks Z.W., Jones F.N. and Pappas S.P., "Organic Coatings: science and technology", John Wiley
and Sons Inc., New Yourk, 1992
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نام درس به فارسی :زیستفناوری در پلیمرها
نام درس به انگلیسیBiothecnology in Polymers :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

شیمی فیزیک پلیمرها

----

پنجم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با بیوفناوری و کاربرد آن در علوم ،تکنولوژی و مهندسی پلیمر
سرفصل:
روشهای ارزیابی و اصالح سطوح پلیمری به منظور افزایش زیست سازگاری
روشهای فیزیکی (شامل فرایند های خود آرا ،روشهای پرتودهی ،مکانیکی و  ،)...روشهای شیمیایی ،روشهای بیولوژیکی ،روشهای
ارزیابی سطوح اصالح شده پلیمرها
پلیمرهای سنتزی
پلیاسترهای آلیفاتیک ،پلیانیدریدها ،پلیاترها ،پلی وینیل الکل
پلیمرهای طبیعی
پلی ساکارید ها ،پروتئین ها ،پلی استرهای طبیعی ،پلیمر های زیست مقلد ()biomimetic polymers
پلیمرها و محیط زیست
زیست تخریب پذیری پلیمرها ،سازوکار های تخریب :تخریب آنزیمی ،تخریب هیدرولیزی ،تخریب اکسیدی ،زیست سازگاری
محصوالت ناشی از تخریب ،روشهای ارزیابی تخریب ،نحوه تخریب زیستی پلیمرها ،تاثیر خواص پلیمرها بر نحوه و سرعت تخریب
زیستی آنها
زیست سازگاری
تعریف زیست سازگاری و خون سازگاری ،تاثیر خواص پلیمرها بر روی زیست سازگاری و خون سازگاری ،تاثیر خواص سطحی مانند:
آبدوستی /آبگریزی ،مورفولوژی ،بار سطحی ،اصطکاک و سفتی و ترکیب شیمیایی سطح ،خواص توده پلیمرها مانند :رفتار مکانیکی و
ویسکواالستیک ،زیست تخریب پذیری ،ژئومتری و  ،...نحوه تعامل سلول ها و بافت ها با سطوح پلیمری ،سازوکار های جذب پروتئین
ها بر روی سطوح پلیمری و اثر آن بر زیست سازگار ی و خون سازگاری ،روشهای ارزیابی زیست سازگاری و خون سازگاری
ایمپلنت ها و مواد یکبار مصرف
کاربردهای اورتوپدی و الزاماتی که یک پلیمر بایستی دارا باشد ،کاربردهای قلبی عروقی ،کاربرد پلیمرها به عنوان وسایل یکبار مصرف،
71

کاربردهای چشمی ،کاربردهای شنوایی
مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
معرفی پزشکی بازساختی و اصول مهندسی بافت (داربست ها ،سلول ها ،فاکتورهای رشد و بیوراکتورها) ،طراحی داربست های متخلخل
پلیمری برای مهندسی بافت های مختلف ،روشهای ساخت داربست های پلیمری ،کاربرد پلیمرها ی زیست مقلد در پزشکی
پلیمرها و دارورسانی
روشهای دارو رسانی و سازوکارهای بارگذاری داروها در سامانه های پلیمری ،راه های دارورسانی ،سازوکارهای رهایش کنترل شده دارو
و انتشار آن در بدن ،مدلهای ریاضی پیش بینی پروفایل رهایش دارو ،انتخاب حامل های پلیمری برای دارورسانی ،دارورسانی پروتئین
ها و داروهای نوترکیب با استفاده از پلیمرهای طبیعی و سنتزی ،روشهای هدفمند سازی سامانه های دارورسانی با استفاده از پلیمرها
مراجع:
1- By Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick J. Schoen, Jack E. Lemons,
Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, 2013.
2- J. Park, Biomaterials: An Introduction, 2007.
3- Vasant V. Ranade, John B. Cannon – 2011, Drug Delivery Systems
4- Robert Lanza, Robert Langer, Joseph P. Vacanti – 2011, Principles of Tissue Engineering
5- Rachel Williams, Surface Modification of Biomaterials: Methods, Analysis and
Applications, Woodhead Publishing Limited, 2011
6- R. Edwin Oosterbroek, Albert Berg, Lab-on-a-chip: Miniaturized Systems for
(bio)chemical Analysis and Synthesis, Elsevier, 2003
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نام درس به فارسی :نانوفناوری در پلیمرها
نام درس به انگلیسیNanothecnology in Polymers :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

شیمی فیزیک پلیمرها

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با نانوفناوری و کاربرد آن در علوم ،تکنولوژی و مهندسی پلیمر
سرفصل:
معرفی رفتار مواد در مقیاس مختلف – تعریف بعد – اهمیت بعد و مدلهای فیزیکی/شیمیایی/ریاضی – مدلهای کوانتومی – مدلهای
موجی و ذره ای – نانو مواد مختلف – سنتز به روشهای از باال به پایین – سنتز به روشهای از پایین به باال – معرفی نانو مواد معدنی و
آلی – نانو ذرات -نانو ساختار های پلیمری – نانو الیاف -کاربردهای متنوع فناوری نانو در زندگی روزمره -کاربردهای نانو در صنعت-
تجاری سازی -نانو محاسبات -نانو پوشش ها – ترکیبات هیبریدی -تکنیک های شناسایی نانو-
مراجع:
شیمی و فرآیند سل ژل و کاربرد آن در نانو پوشش های هیبریدی آلی-معدنی تالیف :محسن محسنی ،انتشارات دانشگاه امیرکبیر
1392
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نام درس به فارسی :مدلسازی و شبیهسازی مولکولی پلیمرها
نام درس به انگلیسیMolecular modeling and simulation of Polymers :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

پیش نیاز
مدلسازی
سیستمهای پلیمری

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با شبیهسازی مولکولی در علوم ،تکنولوژی و مهندسی پلیمر
سرفصل:
 -1اهمییت مدلسازی و شبیه سازی در علوم مواد
 -2شبیه سازی دینامیک مولکولی ( 7-6هفته)
 مقدمات روش دینامیک مولکولی
 الگوریتمهای و ساختارهای مورد استفاده در دینامیک مولکولی
 برهمکنشها در دینامیک مولکولی
 Ensemble های مختلف در دینامیک مولکولی
 روشهای تحلیل دادههای بدست آمده از شبیهسازیهای دینامیک مولکولی
 روشهای دانه درشت ()coarse-grained methods
 کاربردهای دینامیک مولکولی برای مواد پلیمری
 پیشبینی خواص مختلف پلیمرها
 محلولهای پلیمری
 سامانههای کلوئیدی
 سطوح مشترک پلیمری
 -3مقدمات شبیهسازی به روش مونتکارلو ( 5هفته)
 مقدمات مکانیک آماری
 روش مونتکارلو
 الگوریتمهای مورد استفاده و  Ensembleهای مختلف در روش مونتکارلو
 روشها و الگوریتمهای مونتکارلو در سامانههای پلیمری
 کاربردهای روش مونتکارلو برای سامانههای پلیمری
 -4مقدمات مدلسازی به روش مکانیک آماری ( 4هفته)





مقدمهای بر مکانیک کوانتومی
تکنیکهای ab initio
Density functional theory
روشهای semi-empirical
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:مراجع
Hinchliffe, Alan. Molecular modelling for beginners. John Wiley & Sons, 2005.
Frenkel, Daan, and Berend Smit. Understanding molecular simulation: from algorithms to
applications. Vol. 1. Elsevier (formerly published by Academic Press), 2002.
Sholl, David, and Janice A. Steckel. Density functional theory: a practical introduction. John
Wiley & Sons, 2011.
Binder, Kurt, ed. Monte Carlo and molecular dynamics simulations in polymer science. Oxford
University Press, 1995.
Gujrati, Purushottam D., and Arkady I. Leonov, eds. Modeling and Simulation in Polymers. John
Wiley & Sons, 2010
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه رزین های پوشش سطح
نام درس به انگلیسیResins for Surface Coatings Lab :

تعداد واحد

تعداد ساعت

1

32

پیش نیاز
رزینهای پوششهای
سطح

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

پنجم

تخصصی

عملی

هدف:
انجام عملی ازمایشات شاخص بر روی رزین ها پوشش سطوح
سرفصل:
تعیین عدد اسیدی ،تعیین عدد صابونی شدن ،تعیین وزن معادل اپوکسی ،سنتز رزین اپوکسی استر ،سنتز رزین آکریلیک محلولی ،سنتز
رزین آکریلیک امولسیونی ،سنتر رزین آلکید ،تعیین ویسکوزیته و رنگ رزین ،بررسی پخت رزین های اپوکسی با هاردنر های مختلف،
تعیین زمان خشک شدن رزین های هوا خشک  ،بررسی خشک شدن فیلم رزین های آلکیدی حاوی خشک کن.
مراجع:
1- Stoy D.and Freitag(eds), Resins for coatings, chemistry, proprties and applications", Hanser
Publications, Munchen, 1996
2- Lambourne R. and Srivens T.A. (eds), "Paint and surface coatings", William Andrew Publishing,
1999
ابراهیمیم ،کثیریها س م ،اکبری نژاد ا ،رزین ها و پو ششهای پایه آبی ،انتشارات دانشگاهصنعتی امیرکبیر3- .1386 ،
4- Wicks Z.W., Jones F.N. and Pappas S.P., "Organic Coatings: science and technology", John Wiley
and Sons Inc., New Yourk, 1992
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نام درس به فارسی شیمی فیزیک پوششهای سطح
نام درس به انگلیسیPhysical Chemistry of Surface Coatings :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

پیش نیاز
شیمی فیزیک پلیمرها-
رزین های پوششهای سطح

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

پنجم

تخصصی

نظری

هدف:
شناخت پدیده های شیمی فیزیکی در پوشش سطوح
سرفصل:
مقدمه ای بر مفاهیم بنیادی شیمی فیزیک و ترمودینامیک (انتالپی ،انتروپی ،انرژی آزاد و شیمی فیزیک پلیمرها (کانفورماسیون زنجیر،
دمای انتقال شیشهای ،دمای ذوب  -بررسی ساختار و فرآیند ساخت مواد پوششی از دیدگاه شیمیفیزیکی (پدیدههای مهمی که در زمان
ساخت ،نگهداری ،اعمال ،خشک شدن و خدمترسانی مواد پوششی و پوششها رخ میدهند-تعریف مدل  Packingدرپیگمنت و تاثیر
عوامل ژئومتری بر روی آن – تعریف مدلهای  PVCو  CPVCو  Porosityو رابطه عددی پیگمنت و بایندر – تاثیر عوامل ژئومتری
پیگمنت بر روی  - CPVCتاثیر  PVCبر روی خواص فیزیکی مکانیکی /نفوذپذیری /نوری فیلم  -تشکیل فیلم در سیستم های
التکس و حاللی و نقش پیگمنتاسیون -پراکنش و پارامترهای برهمکنش (معادالت و روابط بنیادی ،شیمی سطح رنگدانهها و پرکنندهها
– دیسپرسیون و فرآیند ترشدن پیگمنت–کشش سطحی و اندازهگیری آن در مایعات – اندازهگیری کشش بین سطحی و انرژی
سطحی در جامدات و مدلهای ریاضی پیشگوئی آن – کار حاصل از فلوکوالسیون–کاردیسپرسیون -زاویه تماس و اندازهگیری آن –
موئینگی و مدلهای عددی محاسبه طول نفوذ بایندر در پیگمنت – تاثیر موئینگی در فرآیند ترشدن– مدل واشبورن-موادکاهش دهنده
کشش سطحی و انواع آن – اندازهگیری غلظت مناسب دیسپرسکننده و ترکننده و روشهای پایدارسازی ذرات -فرآیند انحالل (حالل-
ها ،رقیقکنندهها ،ناحاللها ،آزئوتروپی ،حاللیت و پارامترهای حاللیت هانسن ،اثرات دما و دیگر پارامترهای محیطی ،تبخیر حاللها و
مخلوطهای حاللی از فیلمهای پلیمری  -اصول پایدارسازی پراکنههای کلوییدی ،دالیل ناپایداری ،کف کردن ،.افزودنیهای مربوط در
مواد پوششی
مراجع:
1- Paint flow and pigment dispersion, Patton , 1979
2- Principles of paint formulations, Woodbridge, 1991
3- Surface coatings: Science & Technology, Swaraj Paul - 1996 , Wiley
4- Paint and Surface Coatings, 2nd Edition: Theory and Practice, Ron Lambourne, T. A. Strivens,
William Andrew Pub, 1999
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه شیمی فیزیک پوششهای سطح
نام درس به انگلیسیPhysical Chemistry of Surface Coatings lab :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

1

32

شیمی فیزیک پوششهای سطح

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
انجام کار عملی بر روی پدیده های شیمی فیزیکی مهم در پوششهای سطح
سرفصل:
مقدمه ای بر ساختار و فرآیند ساخت مواد پوششی از دیدگاه شیمیفیزیکی  -اندازه گیری پارامترهای حاللیت -اثر تبخیر حالل و
مخلوطهای حاللی در تشکیل فیلم -تشکیل فیلم در سیستم های التکس و حاللی و نقش پیگمنتاسیون  - MFFT, Tg -اندازه گیری
Packingدر پیگمنت با استفاده از روشهای مختلف (جذب روغن/دانسیته پودر/خواص فیلم) -دیسپرسیون و فرآیند ترشدن پیگمنت-
اندازهگیری غلظت مناسب دیسپرس کننده و ترکننده -رسوب دادن  sedimentationپایدارسازی ذرات ،فلوکوالسیون -کشش سطحی
در مایعات و جامدات -زاویه تماس و اندازهگیری آن -اندازه گیری چسبندگی -تاثیر  PVCبر روی خواص فیزیکی مکانیکی/
نفوذپذیری /نوری فیلم  -افزودنی های مربوط در مواد پوششی
مراجع:
1- Paint flow and pigment dispersion, Patton , 1979
2- Principles of paint formulations, Woodbridge, 1991
3- Surface coatings: Science & Technology, Swaraj Paul - 1996 , Wiley
4- Paint and Surface Coatings, 2nd Edition: Theory and Practice, Ron Lambourne, T. A. Strivens,
William Andrew Pub, 1999
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نام درس به فارسی :مبانی پوشش های آلی
نام درس به انگلیسیTechnology of organic coatings:

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

پیش نیاز
شیمی فیزیک پوششهای
سطح

هم نیاز
----

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با اجزا و نقش مواد تشکیل دهنده پوششهای آلی
سرفصل:
آشنایی با اجزای سازنده یک ماده پوششی (مروری کوتاه بر رزین ،رنگدانه ،حالل و افزودنی و خالصه ای درباره نقش هر یک در یک
ماده پوششی) -طبقهبندی مواد پوششی از دیدگاه های مختلف (ساختمانی ،حفاظتی ،تزیینی ،موظف و  -...هواخشک ،وادارخشک و
کوره ای  -خودرویی ،دریایی ،ضدخوردگی ،پوششهای پالستیکها و  -) ...اصول فرمولنویسی مواد پوششی حاللپایه و آبپایه
(مشخصات مهم مواد اولیه از دیدگاه فرمول نویسی ،LCPVC ،CPVC ،PVC ،محاسبه مقادیر مواد اولیه -)... ،فرآیند ساخت مواد
پوششی و پوشرنگها (ترتیب افزودن اجزا و  -)...فرآیند خشک شدن و تشکیل فیلم (فیزیکی ،اکسایشی ،پیوندش عرضی غیراکسایشی
و  -) ...ریولوژی مواد پوششی از دیدگاه فرایندهای ساخت (به بیان دیگر ریولوژی مناسب پوشرنگ برای هر یک از فرآیندهای ساخت
) -روشهای اعمال مواد پوششی و پوشرنگها (قلم مو ،غلتک ،افشانش ،غوطهوری ،الکتروبرنشانی و  -)...خواص عمومی پوشرنگها،
مواد پوششی و پوششها (خواص فیریکی ،خواص مکانیکی ،خواص اپتیکی و  -)...عیوب پوشرنگها در مراحل مختلف (ساخت،
انبارداری ،اعمال ،خدمترسانی) -ماشینآالت ساخت مواد پوششی و پوشرنگها
مراجع:
1- Werner Freitag, Dieter Stoye , Paints, Coatings and Solvents, , 2118 , Wiley
2-Paints and protective coatings, Dept. of the Army, United States. Navy Dept, 2111
3-Swaraj Paul -, Surface coatings: science & technology, 1996 , Wiley
4-Ron Lambourne, T. A. Strivens, Paint and Surface Coatings, 2nd Edition: Theory and Practice, William
Andrew Pub, 1999
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه فناوری پوشش های آلی و کنترل کیفیت 1
نام درس به انگلیسیOrganic Coatings quality control Lab I :

تعداد واحد

تعداد ساعت

1

32

پیش نیاز
فناوری پوشش های
آلی

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

ششم

تخصصی

عملی

هدف:
آشنایی با مواد اولیه ساخت پوششهای آلی و روشها و فرایندهای کنترل کیفیت آنها
سرفصل:
شناخت رزینها :رزینهای حاللپایه ،آبپایه ،پودری ،هواخشک ،دوجزیی ،کورهای -شناخت حاللهای آلی :خانوادههای مختلف حالل-
های آلی ،رفتار حاللیت رزینهای مختلف در آنها ،مشخصات با اهمیت حاللهای آلی -شناخت آب :خواص با اهمیت آب به عنوان
رقیقکننده رزینهای آبپایه ،مقایسه زمان خشک شدن در صورت حضور آب ،مقایسه ترکردن سطوح در رزینهای آبپایه -شناخت
رنگدانهها و خواص آنها -شناخت افزودنی های مختلف و نحوه تاثیرگذاری آنها -کنترل کیفیت رزینها-کنترل کیفیت رنگدانه ها-
کنترل کیفیت حاللها -کنترل کیفیت افزودنی ها
مراجع:
1- Werner Freitag, Dieter Stoye , Paints, Coatings and Solvents, , 2118 , Wiley
2-Paints and protective coatings, Dept. of the Army, United States. Navy Dept, 2111
3-Swaraj Paul , Surface coatings: science & technology, 1996 , Wiley
4-Ron Lambourne, T. A. Strivens, Paint and Surface Coatings, 2nd Edition: Theory and Practice, William
Andrew Pub, 1999

5-PAINT TESTING MANUAL , Physical and Chemical Examination of Paints, Varnishes, Lacquers, and
Colors, G. G. Sward, 3rd Edition, 1972, ASTM International
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه فناوری پوشش های آلی و کنترل کیفیت 2
نام درس به انگلیسیOrganic Coatings quality control Lab II :

تعداد واحد

تعداد ساعت

1

32

پیش نیاز
آزمایشگاه فناوری پوشش
های آلی و کنترل کیفیت 1

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

هفتم

تخصصی

عملی

هدف:
آشنایی با موارد با اهمیت در فرموالسیون پوششهای آلی
سرفصل:
استراتژی انتخاب مواد اولیه بر مبنای کاربرد نهایی پوشش آلی -نحوه ساخت ماده پوششی بر اساس نوع فرآیند آسیاب  -آشنایی با
آسیابهای مورد استفاده در صنعت رنگ -نقطه دانیل -آشنایی با مفاهیم با اهمیت در فرموالسیون پوششهای آلی هواخشک -آشنایی با
مفاهیم با اهمیت در فرموالسیون پوششهای آلی کوره ای -آشنایی با مفاهیم با اهمیت در فرموالسیون پوششهای آلی دوجزیی-
آشنایی با مفاهیم با اهمیت در فرموالسیون پوششهای آلی آبپایه -کنترل کیفیت مواد پوششی و پوششهای آلی (آزمونهای فیزیکی،
مکانیکی ،اپتیکی ،ضدخوردگی ،دوامی(

مراجع:
1- Werner Freitag, Dieter Stoye , Paints, Coatings and Solvents, , 2118 , Wiley
2-Paints and protective coatings, Dept. of the Army, United States. Navy Dept, 2111
3-Swaraj Paul , Surface coatings: science & technology, 1996 , Wiley
4-Ron Lambourne, T. A. Strivens, Paint and Surface Coatings, 2nd Edition: Theory and Practice, William
Andrew Pub, 1999

5-PAINT TESTING MANUAL , Physical and Chemical Examination of Paints, Varnishes, Lacquers, and
Colors, G. G. Sward, 3rd Edition, 1972, ASTM Internationa
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نام درس به فارسی :فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیاء
نام درس به انگلیسیColor Physics and Principle of Apearance :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

از ترم ششم به بعد

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با برهم کنش نور با جسم و اصول فیزیکی رنگ
سرفصل:
مفهوم رنگ و عوامل مؤثر در ایجاد آن .انتقالهای الکترونی و چگونگی ایجاد رنگ.نور و مراجع نوری .برهم کنش نور با اجسام (انتشار،
جذب ،انتقال ،انعکاس سطحی ،براقیت ،آشنایی با محورهای رنگی و منحنیهای انعکاس طیفی .کلیات اختالط کاهشی و اختالط
افزایشی رنگها.سیستم بینایی و چگونگی دیدن رنگ .مشاهده کننده استاندارد و توابع رنگ همانندی .CIEمحاسبه مقادیر محرکههای
سه گانه رنگ ،سیستم .CIEXYZفضارنگهای منظم بصری (سیستم مانسل )CIELAB ،CIELUV ،مبانی محاسبه اختالف رنگ و
اصول ارزیابی بصری اختالف رنگ.سیستمهای تک محوری نظیر اندیس سفیدی و اندیس زردی.مفاهیم متاماریزم ،تطبیق رنگی و
پایداری رنگی.کالریمتری مواد فلورسنت ،رنگدانههای صدفی و ذرات متالیک .دستگاههای اندازهگیری رنگ (اسپکتروفتومتر ،کالریمتر،
رادیومتر ،گونیواسپکتروفتومتر) -مبانی رنگ همانندی -آشنایی با انواع رنگ همانندی (اسپکتروفتومتری ،کالریمتری)کلیات معادله
کیوبلکا-مانک .محاسبات در رنگ همانندی اسپکتروفتومتری.مفاهیم نوین در فیزیک رنگ.
مراجع:
& 1. Roy S. Berns, Billmeyer and Saltzman's Principles of Color Technology, 3rd Edition, John Wiley
Sons, New York, 2111.
2. Roderick Mcdonald, Colour Physics for Industry, Society of Dyers and Colourists, 1997.
3. Georg A. Klein, Industrial Color Physics, Springer, 2111.
4. N. Ohta, A.R. Robertson, Colorimetry fundamentals and applications, Wiley, 1 Edition, 2116.
5. G Wyszecki, W. S. Stiles, Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae,
2nd Edition, 2111.
6. A.K.R. Choudhury, Modern Concepts of Color and Appearance, Science Pub Inc, 1999.
7. Mclaren K., The Colour Science of Dyes and Pigments, A. Hilger, 1983.
8. R. S. Hunter, R. W. Harold, The measurement of appearance, 2nd Edition, Wiley Interscience, 1987.
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیاء
نام درس به انگلیسیColor Physics Lab :

تعداد واحد

تعداد ساعت

1

32

پیش نیاز
فیزیک رنگ و مبانی
ظاهر اشیاء

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

هفتم

تخصصی

عملی

هدف:
روشهای عملی بکارگیری اصول فیزیک رنگ
سرفصل:
بینایی رنگی و نقصهای بینایی رنگ .آشنایی با اسپکتروفوتومتر به منظور تعیین مولفههای رنگی مواد .بررسی چگونگی تغییر
محورهای رنگی فام ،خلوص و روشنایی .اختالف رنگ و اندیسهای تک محوری (سفیدی و زردی) .آشنایی با دستگاه کدورتسنج به
منظور تعیین میزان کدری مواد– اثر غلظت .آشنایی با مدلهای رنگی – قانون بیر-المبرت در سیستمهای رنگی شفاف .آشنایی با
مدلهای رنگی–تئوری کیوبلکامانک در سیستمهای رنگی پشتپوش .بررسی تاثیر منبع نوری بر ظاهر رنگی مواد -پدیدههای پایداری
رنگی و متامریزم .آشنایی با سیستمهای رنگی با اثرات ویژه (متالیک و تداخلی) و تعیین مولفههای رنگی آن ها با استفاده
ازگونیواسپکتروفوتومتر
مراجع:
& 1. R. S. Berns, Billmeyer and Saltzman's Principles of Color Technology, 3rd Edition, John Wiley
Sons, New York, 2111.
2. R. Mcdonald, Colour Physics for Industry, Society of Dyers and Colourists, 1997.
3. N. Ohta, A.R. Robertson, Colorimetry fundamentals and applications, Wiley, 1 Edition, 2116.
4. G. Wyszecki, W. S. Stiles, Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae,
2nd Edition, 2111.
5. R. S. Hunter, R. W. Harold, The measurement of appearance, 2nd Edition, Wiley Interscience, 1987.
6. Ishihar’s tests for colour deficiency
7. Color-Eye7111A Spectrophotometer, Operation Manual, Copyright by X-Rite, 2117.
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نام درس به فارسی :باز تولید رنگ
نام درس به انگلیسیColor Reproduction :

تعداد واحد

تعداد ساعت

2

32

پیش نیاز
فیزیک رنگ و مبانی
ظاهر اشیاء

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

هفتم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با اصول دوباره تولید و مدیریت رنگ در دستگاه های تصاویر سازی رنگی
سرفصل:
مروری بر اصول کلی کالریمتری و رادیومتری .سیستمهای تولید و دوباره تولید رنگ .فضای رنگی تصاویر و آشنایی با تصاویر رقومی.
مبانی پردازش تصاویر .محدوده رنگی .تعیین منحنی های انعکاسی مصنوعی با اولیه های کاهشی .تعیین منحنی های انعکاسی
مصنوعی با اولیههای افزایشی .آشنایی با مفاهیم و برخی پدیدههای ظاهر رنگی .اصول کلی دستگاههای تولیدکننده تصاویر رنگی:
مبانی تولید رنگ در اسکنرها ،مبانی تولید رنگ در نمایشگرها ،مبانی تولید رنگ در دوربینها .مقدمهای بر هافتونینگو تولید رنگ در
چاپگرهای دیجیتال .مبانی مدیریترنگ .آشنایی باخطی سازی در دستگاههای تولید تصاویر رنگی .مبانی دوباره تولید کالریمتری.
مراجع:
1- R. W. G. Hunt , The Reproduction of Colour, Wiley; 6 edition, November 8, 2114
2- H-Ch Lee, Introduction to Color Imaging Science, Cambridge University Press 2115
3- M. D. Fairchild, Color Appearance Models, John Wiley & Sons Ltd, England, 2115.
4- H. R Kang, Computational Color Technology, SPIE—The International Society for Optical
Engineering, 2116.
5- G. Sharma, Digital Color Imaging hand book, CRC Press LLC, 2113.
6- P. Green, L. MacDonald, Colour Engineering, Wiley, 2112.
7- L.W. MacDonald, M.R. Luo, “Colour Imaging: Vision and Technology”, Wiley, 1999.
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نام درس به فارسی :چاپ و بستهبندی
نام درس به انگلیسیPrinting and Packaging :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

شیمی فیزیک پوششهای سطح

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با مباحث نظری  ،مواد و فرآیندهای چاپ
سرفصل:
مقدمه در مورد چاپ و جوهرهای چاپ-چاپ لترپرس و ماشین آالت آن-چاپ لیتو و ماشین آالت –چاپ فلکسو و ماشین آالت –چاپ
گراور و ماشین آالت –چاپ اسکرین و ماشین آالت –آماده سازی سطوح پلی الفین-روش های ارزیابی سطوح پلی الفین آماده سازی
شده-مواد خام مصرفی در جوهرهای چاپ-بررسی فرموالسیون و ویژگی های جوهر لترپرس-بررسی فرموالسیون و ویژگی های جوهر
لیتوگرافی-بررسی فرموالسیون و ویژگی های جوهرفلکسوگرافی-بررسی فرموالسیون و ویژگی های جوهرگراور-بررسی فرموالسیون و
ویژگی های جوهر اسکرین-چاپ Non Impactو انواع آن-انواع تست های الزم جهت ارزیابی جوهرهای چاپ
مراجع:
1. R.H.Leach, The Printing Inks Manual, 5th Ed. Blue print, 1993
2. Chris H Williams , The Printing Inks Handbook,.
3. Anthony Mortimer , Colour Reproduction in the Printing Industry,.1991
4. A. K. Rastogi , Printing Inks Manufacture,.1954
5. Industrial Printing Inks, Louis M Larsen.
6. R.F.Wegman, Surface preparation techniques for adhesive bonding, Noyes Publication, 1989
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه چاپ و بستهبندی
نام درس به انگلیسیPrinting and Packaging :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

1

32

چاپ و بستهبندی

----

هفتم

تخصصی

عملی

هدف:
آشنایی با مباحث عملی ،مواد و فرآیندهای چاپ
سرفصل:
آماده سازی سطوح پلی اتیلن با روش شیمیایی -اندازه گیری میزان آماده سازی سطح به کمک حالل ها -تهیه جوهر لیتو با رزین های
مختلف -کنترل کیفیت جوهر لیتو از نظر تولید و دانه بندی ،تلرانس آبی -تهیه مرکب فلکسو وگراور برای سطوح مختلف مانند کاغذ-
مقوا -فویل آلومینیوم و پالستیک -بررسی کنترل کیفیت مرکب فلکسو از نظر دانه بندی ،سیالیت  ،ویسکوزیته ،تهیه جوهر اسکرین
برای کاربرد روی پارچه و بررسی ثبات شستشویی – تهیه جوهر پایه آبی
مراجع:
1-R.H.Leach, The Printing Inks Manual, 5th Ed. Blue print, 1993
2-Chris H Williams , The Printing Inks Handbook,.
3-Anthony Mortimer , Colour Reproduction in the Printing Industry,. 1991
4-A. K. Rastogi , Printing Inks Manufacture,.1954
5-Industrial Printing Inks, Louis M Larsen.
6-R.F.Wegman, Surface preparation techniques for adhesive bonding, Noyes Publication, 1989
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نام درس به فارسی :فناوری پودر و رنگدانههای غیرآلی
نام درس به انگلیسیPowder Technology anf Inorganic pigments :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

پیش نیاز
شیمی فیزیک پوشش
سطوح

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با انواع پودرها و نحوه ساخت و فرآیند کردن آنها ،آشنایی با خواص رنگدانه ها و پرکننده های غیر الی مورد مصرف در پوشش
سطوح
سرفصل:
کاربرد فناوری پودر در مهندسی رنگ ،غذایی ،دارویی -فناوری های اولیه در شناسایی و اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی و
مورفولوژی پودرها شامل اندازه ذرات ،شکل ،پکینگ ،تر شوندگی ،دانسیته -شیمی سطح -قطبیت/غیر قطبیت -موئینگی -پایدارسازی
ذرات پودر -آماده سازی سطح پودرها -انرژی سطحی  -نحوه انتقال پودرها و شرایط نگهداری -اختالط پودرها -روشهای خردایش و
آسیاب کردن-پودرهای پلیمری -پودرهای معدنی -نحوه ساخت و شناسایی انواع پودر -پدیده های انتقال در پودرها -پدیده چسبندگی
در پودرها -زینترینگ پودرها -میکروذرات و نانوذرات -ایمنی و مسائل زیست محیطی پودرها
مقدمهای بر ساختارهای کریستالی -انواع شبکهها و سیستمهای کریستالی ،خواص شیمیایی و فیزیکی رنگدانه های غیرآلی -تقسیم
بندی رنگدانه های غیرآلی – مبانی و روشهای اندازهگیری اندازه ذرات ،خواص رنگی –قدرت رنگدهی -قدرت پراکنش– قدرت
پوشانندگی و شفافیت ،پایداری در برابر نور/حرارت/جوی/موادشیمیایی -مبانی بر همکنش رنگدانهها و رزین– رنگدانه های سفید اکسید
تیتانیم -خواص و مواد اولیه طبیعی و مصنوعی-روشهای سولفات و کلر -خواص و روش تهیه سایر رنگدانه های معدنی و پرکنندههای
سفید شامل اکسید روی -سولفید روی -لیتوپون -اکسید آلومینیوم -خواص و روش تهیه رنگدانه های معدنی و پرکننده ها ی رنگی
(زرد -قرمز -آبی –سبز -نارنجی) شامل انواع اکسیدهای آهن ،اکسید کادمیوم -اکسید کروم -سایر اکسیدها و هیدروکسیدهای رنگی-
رنگدانههای اکسید آهن میکایی  -رنگدانههای سیاه-خواص فیزیکی و شیمیایی -مواد اولیه فرآیند تولید -کربن سیاه و انواع آن -
پرکننده های معدنی شامل سیلیکا ،تالک ،سیلیکات آلومینیوم ،میکا -،رنگدانه های فلزی شامل پودر آلومینیوم؛ برنز؛مس؛ روی؛ –
رنگدانهها و پرکنندههای غیراکسیدی شامل کرومات روی ،فسفات روی ،کربنات کلسیم –رنگدانههای مغناطیسی – رنگدانههای
ضدخوردگی–  -رنگدانههای صدفی -اصول تداخل نور  -رنگدانههای شفاف -رنگدانههای لومینسنت – لومینسنت فسفرهای غیرآلی
بلوری-تهیه و خواص فسفرهای معدنی کاربردهای رنگدانههای لومینسنت
مراجع:
1-Powder Technology Handbook, Third Edition, Hiroaki Masuda, K O Higashitani, Taylor & Francis Group,
2116

87

2- Principles of powder technology, M. J. Rhodes, Wiley 1991
3-New quantitative approach to powder technology, Yoshimoto Wanibe, Takashi Itoh
4-Powder Technology: Fundamentals of Particles, Powder Beds, And Particle Generation, CRC PressINC,
Nov 27, 2116

5-Industrial Inorganic Pigments, Edited by G. Buxbaum and G. Pfaff, Wiley , 3rd Edition, 2115
6-Handbook of Fillers, Extenders, and Diluents, Second Edition, Michael Ash, Irene Ash – 2117, Synapse
Information Resources

7- Raw materials for pigments, fillers & extenders, Katherine Ware,Industrial Minerals Information Ltd., Jan
1, 1999
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نام درس به فارسی :مواد رنگزای آلی
نام درس به انگلیسیOrganic Color Materials :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

شیمی آلی 2

----

سوم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با فرآیندهای شیمیایی ساخت مواد واسطه
سرفصل:
کروموفر ،آگزوکرم و کروموژن-پیگمنتهای آلی و معدنی-قانون کمی جذب سنجی یا قانون بیروالمبرت -تئوری ویت -اثرات
باتوکرومیک،هیپسوکرومیک ،هیپر کرومیک ،هیپوکرومیک ،هالوکرومیسم و سولواتوکرومیسم-مواد خام و اولیه-،مروری بر واکنشهای
استخالفی اکسایش هستهای و غیرهستهای -احیا ،ترکیبات نیترو مشتقات بنزن ،نفتالین ،آنتراکینون -نوآرایی بنزیدین-هیدرولیز-بررسی
مکانیزم واکنشهای جانشینی هسته دوستی آروماتیک و هسته دوستی دو مولکولی )-(SN2بررسی مکانیزم آرین-هیدرولیز مشتقات
کلردار بنزن و آنتراکینون برم دار به هیدروکسی آنتراکینونها -هیدرولیز مشتقات –Nآسیل به آریل آمین اولیه-ذوب قلیایی مشتقات
سولفونه بنزن ،نفتالین و آنتراکینون-آمین دار کردن -واکنش بوچرر-آمین دار کردن بنزن ،نفتالین ،آنتراکینون -کربوکسیل دار کردن
(مکانیزم -Kolbe-Schmittکربوکسیل دار کردن بنزن ،نفتالین  ،آنتراکینون- ،مکانیزم جانشینی نولکئوفیلیک  -Nآلکیل و  –Nآسیلدار
کردن –فوزژناسیون-فرآیند فوزژن با آریل آمینها برای سنتز مشتقات اوره و با هستههای آریل راکتیو برای سنتز بنزوفنونهای
استخالف یافته-الکوکسیالسیون-استریفیکاسیون -ارتباط رنگ با ساختار شیمیایی آن -تئوری -V.Bتئوری -M.Oجذب نور بوسیله
اتمهاو مولکولها -طبقهبندی مواد رنگزای آزو -نامگذاری و طبقهبندی مواد رنگزا  -مکانیزم دی آزوتاسیون و کوپلینگ -ساختار و
نامگذاری نمکهای دی آزونیوم -اثر قدرت بازی آمینهای آروماتیک  -ساختار و فعالیت ترکیبات آزویی ،مطالعه آزوبنزن بوسیله روش
 ، LCAOثابت هامت ،توتومریسم آزو هیدرازون در مواد رنگزای آزو ،حالت تعادلی مواد رنگزای آمینو آزو پرتوندار شده-انواع مواد
رنگزای آزو -مواد رنگزای مونو آزو و انواع آن -مواد رنگزای دیس  /تریس /تتراکیس آزو و پلی آزو - -مواد رنگزای آزو متال کمپلکس
مواد رنگزای آزو دندانهای-مواد رنگزای نیترو و نیتروزو  -مواد رنگزای کربونیل دار -مواد رنگزای آنتراکینونی مانند :دیسپرس ،اسیدی،بازیک ،حالل ،دندانهای ،مستقیم و خمی-مواد رنگزای ایندیگوئیدی و تیوایندیگوئیدی -مواد رنگزای دی و تری آریل متان -
ساختارهای مواد رنگزای طبیعی نوع آزا آنیولین-خواص ساختاری مواد رنگی فتالوسیانین-کاربردهای آزا آنیولینها در رنگ کردن-مواد
رنگزای راکتیو-مواد رنگزای گوگردی-پیگمنتهای آلی-مقدمهای بر پیگمنتهای آلی-اهمیت و کاربرد پیگمنتهای آلی-انواع
پیگمنتهای آلی از لحاظ ساختار شیمیایی-پیگمنتهای آزو ،کوئین آکریدون ،فتالوسیانین ،ایزو ایندولین ،دی کتوپیرولوپیرول ،پریلن،
الکها و تونرها-فرآیند تهیه پیگمنتهای آلی شامل فرآیندهای سنتز ،میکرونیزه کردن و عملیات سطحی-کاربرد پیگمنتهای آلی
مراجع:
1- Organic Chemistry in colour, P.F. Gordon, P. Gregory, ( 1983).
2- Fundamental processes of dye chemistry, Fierz David and Blangey, ( 1965).
)3- Organic Chemistry, Morrison and Boyd, fifth ed, (1987.
89

4- Dyes and their intermediates, E.N. Abrahart (1968).
5- The Complete Technology Book on Dyes & Dye intermediates by NIIR Board of consultants &
Engineers 2113.
6- Organic Reaction mechanisms, John Willey, (1965)
7- The Chemistry of Synthetic Dyes, Venkataraman, 8 vol ,(1978 (
8- Chemical Abstract11- A text book of practical organic chemistry, A.I. Vogel, ( 1977)
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نام درس به فارسی :آزمایشگاه مواد رنگزای آلی
نام درس به انگلیسیOrganic Color Materilas Lab :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

1

32

مواد رنگزای آلی

-

پنجم

تخصصی

عملی

هدف:
سنتز مواد واسطه و مواد رنگزا ،شناسایی ،خالصسازی و آشنایی با ساختارهای مختلف آنها
سرفصل:
سنتز مواد واسطه از طریق انجام واکنشهای جانشینی آروماتیک ،مانند نیتراسیون ،سولفوناسیون  ،احیا ،اکسیداسیون ،آلکیل دار و آسیل
دار کردن ،آریل دار کردن  ،آمین دار کردن و غیره .برای مثال سنتز استانیلید -α ،نیترو نفتالین ،سدیم بتا -نفتالین سولفونات ،اسید
پیکرامیک ،اسید شفرز ،بتا -نفتیل استات ،سنتز مواد رنگزا و پیگمنتها شامل :تهیه مواد رنگزای آزو ،آنتراکنیون ،تری آریل متان،
فتالوسیانین ،ایندیگوئید و تیوایندیگوئید .برای مثال سنتز پیگمنت قرمز  ،1پیگمنت زرد  ،4حالل زرد  ،7اسیدی نارنجی  ،7نفتل یلواس،
راکتیو قرمز  ،2دیسپرس قرمز  ،73خوراکی زرد  ،6حالل بنفش  ،13فتالوسیانین آبی 15
مراجع:
 -1م .حاجی شریفی ،ع .خسروی -ساخت و شناسایی رنگهای نساجی (روشهای آزمایشگاهی) -انتشارات دانشگاه امیرکبیر -چاپ دوم
)2. Fierz David and Blangey Fundamental processes of dye chemistry, , ( 19653- A text book of practical organic chemistry, A.I. Vogel, (1977)-
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نام درس به فارسی :رنگ و محیط زیست
نام درس به انگلیسیColor Technology and Environment :

تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

3

48

از ترم ششم به بعد

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
مطالعه پدیده های زیست محیطی مرتبط با صنایع رنگ
سرفصل:
مشکالت زیست محیطی جهانی -محیط زیست و رنگ ،ترمینولوژیهای علم محیط زیست  DO ،TDS ،COD ،BOD 5آلودگی و
انواع آن ،تنوع آالینده ها ،مواد آلی و اثرات آن بر روی محیط پیرامون و انسان ،عناصر واسطه و اثر آن بر روی موجودات زنده ،حیوانی و
گیاهی-آب و آلودگی ،خصوصیات پساب های رنگی ،کیفیت پساب های صنایع رنگ و نساجی .متدهای تصفیه پساب ها ،تصفیه
فیزیکی ،تصفیه شیمیایی،تصفیه بیولوژیکی ،روش های مدرن تصفیه پساب های نساجی ،روش های غشایی و استخر معکوس،
الکتروشیمیایی ،استانداردهای ملی و بین المللی دفع پساب ،مدیریت زیست محیطی ،آشنایی با اصول و طراحی سیستم های تصفیه
پساب های نساجی و رنگ -پوشش های بهداشتی و خودتمیزشونده -پوشش های حاوی نانوذرات و مکانیزمهای تمیزشوندگی
مراجع:
1- Colour Chemistry Henrich Zollinger Verlag Helyetica Acta Third, revised edition 2113 Wiley-VCH
)Colour Chemistry, R.L. M.Allen, (1972

2-

3- Industrial Dyes chemistry, properties and application , Kalus Hunger Wiley-VCH 2113
4- S.K. Ghosh, Functional Coatings: By Polymer Microencapsulation, Wiley VCH 2116
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نام درس به فارسی :رزینهای پوششهای سطح پایه آبی
نام درس به انگلیسیWater based resins for surface coatings :

تعداد واحد

تعداد ساعت

3

48

پیش نیاز
ترم  6به بعد -رزین های
پوششهای سطح

هم نیاز

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

----

ششم

تخصصی

نظری

هدف:
آشنایی با مبانی رزین های پایه آبی
سرفصل:
جایگاه و اهمیت رزین های پایه آبی با توجه به قوانین زیست محیطی -انواع رزین های پایه آبی -بررسی نحوه تشکیل فیلم در رزین
های پایه آبی -مبانی علمی رزین های پایه آبی التکسی (پلیمریزاسیون امواسیونی ،پایداری ،رئولوژی ،فرموالسیون و کاربرد) -مبانی
علمی رزین های رقیق شونده با آب ( شیمی ،پایداری ،رئولوژی ،فرموالسیون ،کاربرد) -رزین های پایه آبی پر مصرف در صنایع پوشش
سطح شامل آلکید  ،آمینو رزین  ،اپوکسی و یورتان -مالحظات پیگمنتاسیون در پوشش های پایه آبی
مراجع:
1- Yale L. Meltzer, Water-soluble resins and polymers: technology and applications, Noyes Data
Corp., 1976
 -2ابراهیمی  ،مرتضی– کثیریها  ،محمود  -اکبری نژاد  ،اسماعیل : -رزین ها و پوشش های پایه آبی(روشهای تهیه،
فرموالسیون و کاربرد) ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر1386 ,
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نام درس به فارسی :روش تحقیق و نگارش علمی
نام درس به انگلیسی:
تعداد واحد

تعداد ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

2

32

از نیمسال چهارم به بعد

----

ترم قابل اخذ

نوع درس

نوع واحد

عمومی

نظری

هدف:
آشنایی با مفهوم مبانی ،روش اجرای تحقیق علمی و تدوین گزارشهای کتبی و ارائه شفاهی دستاوردها
سرفصل:
مقدمه  :تعریف علم ،شباهتها و تفاوتها با فلسفه و ادراک (شهود)
مفهوم تحقیق  :تعریف ،ویژگیها ،دستهبندیها ،تاریخچه
ویژگیهای ضروری یک محقق  :خود اتکائی ،گشادگی و انعطاف پذیری ،جامعنگری ،پشتکار ،خالقیت ،تعهد ،نظم ،پایبندی به اصول
اخالقی
مراحل انجام تحقیق  :برنامهریزی (تهیه پیشنهاد موضوع ،تدوین طرح اجرایی و زمانبندیها) ،اجراء (جمعآوری اطالعات ،پیگیری طرح
اجرایی ،تحلیل نتایج ،ارائه دستاوردها)
مبانی اجراء  :مشاهده ،فرضیه ،آزمون ،تفسیر
منابع اطالعات  :مجموعه مقاالت کنفرانسها ،مجالت تخصصّی ،پایاننامهها و رسالهها ،گزارشهای علمی ،ثبت اختراعها ،پایگاههای
اطالعات کتاب شناختی ،موتورهای جستجو ،شاخصهای استناد
مهارت جستجو در منابع  :مدیریت زمان و هدف گذاری ،تندخوانی ،یادداشتبرداری ،سازماندهی فایل و نگهداری اطالعات ،آشنایی با
تکنیکهای مهم در MS Outlook

نگارش گزارش (مقاله) علمی  :ساختار ،روش نگارش ،داوری ،نمونههای رایج از لغزش یا تخلّف ،نرمافزارهای کشف تشابه ،آشنایی با
تکنیکهای مهم در  ،MS Wordنگارش رزومه
اخالق حرفهای در مقاله نویسی  :بد اخالقیهای علمی ،اصول اخالقی حرفهای و لزوم رعایت آنها – مثالهایی از نمونههای رایج در
تخلف یا اشتباه نرمافزارهای کشف تشابه مقاالت
اصول ارائه شفاهی  :آماده کردن طرح و مطالب سخنرانی -نکات مهم در تهیه اسالیدها -نکات مهم در هنگام ارائه -پاسخگویی به
سؤاالت ،مصاحبه حضوری ،آشنایی با تکنیکهای مهم در

MS Power Point
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برقراری ارتباط اجتماعی در محیطهای علمی و حرفهای
مراجـع :
.1
.2
.3

ع .خاکیصدیق ،مقدمه ای بر اخالق پژوهشی و اخالق مهندسی ،انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.1389 ،
م .بهادرینژاد ،اخالق مهندسی و مهندسی اخالق ،انتشارات یزدا.1388 ،
ع .حرّی ،آیین گزارش نویسی ،دبیر خانه هیأت امنای کتابخانههای عمومی کشور.1371 ،
4. D. F. Beer and D. A. McMurrey, A Guide to Writing as an Engineer, 3rd ed., Wiley, 2119.
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