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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 صنایع نساجیبرنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

، برنامه درسی  71/4/7931جلسه تاریخ  یازدهمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: صنایع نساجیبازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

ای آموزش عالی می وارد دانشگاه ها و موسسه ه 7931این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (7ماده 

 شوند قابل اجرا است.

 7931-7933از نیمسال اول سال تحصیلی   صنایع نساجیاین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  (2ماده 

شورای عالی  05مصوب جلسه شماره  صنایع نساجی – صنایع نساجیجایگزین برنامه درسی دوره  کاردانی پیوسته رشته 

 می شود.  21/9/7914به تاریخ درسی علمی کاربردی  آمورشی وبرنامه ریزی 

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به تمامی  (9ماده 

دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و 

 و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ می شود. سایر ضوابط

سال قابل اجرا است و پس از آن به بازنگری  9به مدت  7931-7933این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (4ماده 

 نیاز دارد.
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 مقدمه -1-1
ي بدل اافسانهرود تا به جهاني مي دو بلوکسیاسي و نظامي  يآرائصف در قرن جدید جهان شاهد تحوالت شگرفي است.

دریافتند آنچه سعادت یک  کشورهاعظیمي به را افتاد است و بسیاري از  فشانآتشي آسیایي جنـوب شرق کشورهاشده در 

 فّناوريیري کارگبهاز الگوهاي صحیـح اقتصادي متناسب با شرایط آن جامعه و  استفادهکند، يمجامعـه انساني را تضمین 

 است. کارآمدمناسب و منابع انساني 

یي شکوفادر  مؤثرین عوامل ترمهم ازجملهتاز صحنه اقتصادي جهاني گردیده است. صنعتي بازیگـر اصلي و یکه فنّاوريینک ا

هاي جـاري در این عرصه مانند یتفعالیل پیشرفت سریع صنایـع به دلرود. این در حالي است که يماقتصاد یک جامعـه بکار 

آالت و تجهیزات مـدرن مستلزم وجود نیروي انسانـي مسلط به دانش ینماشتعمیر  یري و نگهـداري وکارگبهي، سنجامکان

ین ارگان پویایي فّناورانه یک جامعه نیروي ترمهمبه تعبیـر دیگر از  استیده و داراي قـدرت خالقیت دآموزشفني روز 

کاربردي منطبق با شرایط زماني و مکاني هاي ریزي صحیـح آموزشاي که اگر با برنامهیروي بالقوهن است. انساني فعال آن

را  توسعه ازجمله کشور مانیافته یا درحالهاي کشورهاي توسعهموجود هـدایت گردد قادر خواهد بود بسیاري از نارسائي

 افزار و نسبتاً مناسب مراجعه نماید.توجـه به منابع طبیعـي سرشار موجود و امکانات سخت

 گردد.یم ميصنایع نساجي از پنج بخش تقس 

 )نخ و پارچه( يهاي الیاففناوري تولید سازه= نساجي  فنّاوري 

 شیمیایي و پلیمري مواد کاربرد يشناخت و فناور =شیمي نساجي 

 الیاف )نخ و پارچه( هايسازه فرایند تولید الیاف و= علوم الیاف 

 ریزي تولید صنعتي پوشاکفناوري، مدیریت و برنامه= پوشاک

 ي= تولید سطوح بافت شده استفاده آن در صنایع و پزشکيمنسوجات صنعت

از نیازهاي  مسکن بعد از نیاز به غذا و پوشاک و لباسشود چراکه ترین صنایع بشري محسوب ميصنعت نساجي از قدیمي

هاي ضعیفي آمده است. نشانهدستبه سنگيپارینه و نساجي مربوط به دوران بافندگي هایي ازآید. نشانهاولیه انسان به شمار مي

 .پیداشده است سوئیس در يدوران نوسنگ هاي مشخصي از بافندگي درنشانه ونیز موراوي در

وهوا و تشکیل مزارع و براثر تغییراتي که ازلحاظ آب فالت ایران در حدود پنج هزار سال پیش از میالد مردم غارنشین

پیشین  يهانسبت به دوره هاآناي را آغاز کردند و در تمدن ها روي آوردند وزندگي تازهچمنزارها به وجود آمد به دشت

 پیشرفت بیشتري دیده شد.

 يهاي نخ تابشده؛ لنگرها و دوکانجام رانیهاي گوناگون ادر کرانه که نیپس يصنعت نساجي درکند و کاوها خچهیتار

و  میهستند که نمد و گل يمردم نینخست انیرانیآن زمان است. ا رانیهاي نساجي در اآمده که گواه بر وجود کارگاهدستبه

گردد که در ل قبل از میالد مسیح برميهزار سا 4111شده در ایران به ي بافتهولین پارچها .بافي را آغاز کردندازآن قاليپس

 . بافلو موجود است و لوور يهااکنون در موزهاز این قطعه پارچه هم یيهاآمده است قسمتدستشوش به هايحفاري

اند که کار بوده يانیرانیا نینخست انیشدادیدهد که پنشان مي يابوالقاسم فردوس میدر شاهنامه حک ياجمال يریس نیهمچن

 و خاصه دوخت به آنان منسوب بوده است يو بافندگ يسندگیر

بر  بایهاي زو لعاب و در فن به وجود آوردن رنگ کیها؛ سرامپارچه يرنگرز يصباغ ؛يفن رنگرز نیدر صنعت نخست انیرانیا

تمدن و  خیو تار ياز ماد تا پهلو رانیا خیاند )تارو هنر به جهان بوده عیصنا نیو استاد و صادرکننده ا شگامیپ يسفال و کاش

کار آمدن مغوالن نساجي  يشماره مخصوص(. تا زمان رو يخیهاي تاردر تمدن جهان و بررسي رانیو سهم ا رانیفرهنگ ا

 است. هم داشته يقو يجنبه صادرات يرانیمنسوجات ا خیهایي از تاربوده در مقطع رانیپررونق ا عیاز صنا يکی شهیهم

هاي متعاقب آن شهرهاي یزد، کرمان و کاشان و استان گردید.یس تأس 1314مي در سال پش ولین کارخانه درزمینه نساجيا

 ها مختلف صنعتي نساجي شدند.آذربایجان نیز داراي کارخانهو  گیالن مازندران، راسان،خ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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یه دولت پشم، ابریشم و کنف در کشور با سرما هاي مختلف پنبه،نساجي در رشتهکارخانه  4د قبل از جنگ جهاني دوم حدو

داران صنعتي کردن کشور و گسترش صنایع نساجي و ترغیب و تشویق سرمایه اصلي این کار، یزهتأسیس گردیده بود. انگ

هاي بخش خصوصي به فعالیت جهت ایجاد واحدهاي ریسندگي و بافندگي در این دوره بود. رشد صنایع نساجي در سال

و ارز فراواني را از  هاي خارجي در بازار ایران جوالنگاهي یافتندپارچهبه اوج خودش رسید و به همین جهت  1332تا  1321

 مرز خارج کردند.

 .توسعه کشورهاي مختلف است هاياکنون صنعت نساجي در مقام یکي از معیارها و شاخصههم

 تعریف -1-2
ي و رعایت احرفهبر اخالق یهتکنساجي را با  درزمینهالزم  هايمهارتفردي است که دانش، بینش و صنایع نساجي  کاردان

کاردان نساجي در مراکز صنعتي  عنوانبه توانندمي التحصیالن این رشتهو فارغ نمایدمي کسب هاي تخصصينظم کاري و آموزه

 مشغول بکار خواهند شد.

 

 هدف -1-3
مناسب از امکانات بخش  صنایع نساجي تربیت افرادي است که با آگاهي و شناختپیوسته  دوره کاردانيتدوین هــدف از 

تبدیل مواد  آالت صنایع نساجي وتوسط ماشین شده،طورکلي سطح بافتهو به درک صحیح از اصول تولید البسهتولیـد و با 

شده و همچنین با توجه به عنوان دستیار کارشنــاس بکار گرفتهتوانند بهمي راحتيافراد به بنابراین .اولیه به مواد موردنیاز است

 هاي زودبازده بنمایند.در سطوح پائین تر اقدام به طــراحي و تولید کارگاه وس گذرانده شدهدر

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
لذا اهمیت تربیت نیروي انساني کارآمد در مختلف است  يو شاخصه توسعه کشورها ارهایاز مع يکیصنعت نساجي در مقام  

 :شودميروشن  ریبا توجه به موارد ز رشته نیا اهمیت ازپیش احساس شود.این رشته بیش

 نساجي. يدیتول يواحدها يبرا يتیو حما ايتوسعه هايسیاست -

 .يبازار جهان هايرقابتمحصوالت مرغوب و امکان حضور در  عرضه - 

 زانین و میازلحاظ تعداد شاغل يو صنعت يمنسوجات خانگ گریانواع نخ، پارچه و پوشاک و د دیصنعت تول تیاهم -

 آن.در  گذاريایهسرم

 

 التحصیالننقش و توانایي فارغ -1-5
 ها صنایع نساجي.انتقال اطالعات فني موردنیاز به کارگران در کارخانه -

 هاي صنایع نساجي.دهي و کنترل مراحل کار در کارگاهسازمان -

 .(بازرسي، ارزیابي)انجام کنترل کیفیت کاالي تولیدي  -

 ه.سرپرستي یک واحد یا کارگا -

 هاي صنایع نساجي.ها و کارگاهکار در آزمایشگاه-

 يتجارت و بازرگان -
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 مشاغل قابل احراز -1-6

 نام گروه کاري/شغل ردیف نام گروه کاري/شغل ردیف

 کاردان تنظیمات انواع ماشین بافندگي 8 کنترل کیفیت رنگرزي 1

 بافتبيمنسوجات  آالتماشینکاردان  9 خمیر ساز وساز رنگکاردان  2

 انتخاب طرح و نوع محصول و نوع الیاف 11 اپراتور ماشین چاپ دیجیتال 3

 طراحي مراحل تکمیل فیزیکي 11 کاردان فیزیک نساجي 4

 12 چاپ دیجیتال و انتخاب طرح مناسب اندازراه 5
در  و حرارتمحاسبات و کنترل مواد 

 تکمیل

 کننده الیاف بنديطبقه 13 تکمیل فیزیکي آالتماشین کاردان 6

 آزمایشگر شناسایي الیاف 14 تکمیل شیمیایي آالتماشینکاردان  7

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره یک نیمسال تحصیلي و  2 است و هر سال تحصیلي مرکب ازسال  2کارداني  حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره    

هفته آموزش و یک هفته  6ات پایاني و دوره تابستاني شامل هفته آموزش و دو هفته امتحان 16تابستاني و هر نیمسال شامل 

 16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  امتحانات پایان دوره است.

هر واحد  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل ساعت در نیمسال، هر واحد درس عملي و آزمایشگاهي

 121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل س کارگاهيدر

 باشد.ساعت در نیمسال مي

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 و کاردانش مرتبط ايحرفهفني و  هنرستان هايآموختگان دانش -

 ي.دارا بودن توانایي جسماني الزم و شرایط عموم -

 قبولي درآزمون سراسري -

 

 ساعت( برحسب)سهم درصد دروس نظري و عملي  -1-9
 مالحظات درصد مجاز درصد )برحسب ساعت( تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس

  45تا  25 43 816 51 نظري

  75تا  55 57 1114 21 عملي

  111 111 1921 71 جمع
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 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسي  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 13 13 13 عمومي

 2 4 2 عمومي هايمهارت

 11 11 5 پایه

 41 47 42 تخصصي 

 6 8 6 اختیاري

 71 72 68 جمع
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 دروس عناوین: فصل دوم -2
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 نایع نساجيصرشته  پیوسته کارداني دورهدروس عمومي  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

 48 3 زبان خارجي 2
1 

 
48   

3 
مباني نظري » يیک درس از گروه درس

 «اسالم
2 32 1 32   

   32 1 32 2 «اسالمياخالق » يیک درس از گروه درس 4

   32 32 1 1 بدنيیتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 

 

 نساجيپیوسته رشته صنایع کارداني  دوره عمومي دروس مهارت -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

1 
ي و مهارت کاوش در ارسانهسواد 

 فضاي مجازي
2 16 32 48   

   32 - 32 2 ستیزطیمحبهداشت و صیانت از  2

 جمع

 مسیر توسعه شغلي
2 - - -   

 .دروس فوق الزامي است زا واحد2 *گذراندن  
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 پیوسته رشته صنایع نساجيکارداني  دورهپایه  دروس -2-3
 نام درس ردیف

تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 1ریاضي عمومي 1

   32 1 32 2 1 فیزیک عمومي 2

   32 1 32 2 1 شیمي عمومي 3

  48 48 1 1 1 ي عموميمیش شگاهیآزما 4
 شیمي عمومي

1 

 32 1 32 2 1 آلي يمیش 5
شیمي 

 1 عمومي
 

   192 48 144 11 جمع
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 پیوسته رشته صنایع نساجي کارداني دورهدروس تخصصي  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

آزمایشگاه و افیعلوم ال 1  2 16 48 64   

افیال کیزیف 2  2 32 1 32  
و  افیعلوم ال

 آزمایشگاه

افیال کیزیف شگاهیآزما 3  فیزیک الیاف  48 48 1 1 

يفن زبان 4 بان خارجيز 32 1 32 2    

بلند افیال يسندگیر 5  2 32 1 32 
و  افیعلوم ال

 آزمایشگاه
 

کارگاه و 1 يرنگرز 6  2 16 48 64 
و  افیعلوم ال

 آزمایشگاه
 

7 
و  کوتاه افیال يسندگیر

 کارگاه
2 16 48 64   

2 يرنگرز 8 کارگاه و 1 يرنگرز 32 1 32 2    

2 يرنگرز کارگاه 9 2 يرنگرز  48 48 1 1   

11 
ي، رنگرز آالتنماشی

تکمیل و چاپ  
2 32 1 32   

11 
مقدمات بافندگي و 

1 و پودي يتار يبافندگ  
2 32 . 32 

 افیال يسندگیر

 کوتاه
 

12 
و  کارگاه مقدمات بافندگي

1 و پودي يتار يبافندگ  
1 1 64 64  

 مقدمات بافندگي و

و  يتار يبافندگ

1 پودي  

بافت پارچه يطراح 13  2 16 32 48 
اف ریسندگي الی

 کوتاه وکارگاه

 و يمقدمات بافندگ

 و يتار بافندگي

1 پودي  

پارچه بافت هیتجز 14 هبافت پارچ يطراح 64 64 1 1    

15 
و  1 نساجي يکاال چاپ

 کارگاه
2 16 48 64 

و  افیعلوم ال

 آزمایشگاه
 

1نساجي  يکاال لیتکم 16  2 32 1 32 
و  افیعلوم ال

 آزمایشگاه
 

17 
 يکاال لیتکم کارگاه

1ي نساج  
1 1 64 64  

ي نساج يکاال لیتکم

1 

ي پوديحلقو يبافندگ 18  2 32 1 32 
 و يمقدمات بافندگ

 و يتار يبافندگ
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1 پودي  

19 
 يحلقو يبافندگ کارگاه

 پودي
1 1 48 48  

ي حلقو يبافندگ

 پودي

1ي آل يمیش 64 48 16 2 فناوري رنگ و کارگاه 21   

يسرپرست اصول 21  2 32 1 32   

1 يکارآموز 22  1 1 121 121   

2 کارآموزي 24 1کارآموزي  121 121 1 1    

   64 48 16 2 کارآفریني 25

   1296 896 411 41 جمع

 

 

 
 
 

 پیوسته رشته صنایع نساجيکارداني  دورهدروس اختیاري  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 نانو در نساجي 1

 48 48 1 1 بلند افیال يسندگیر کارگاه 2
ریسندگي الیاف 

 بلند
 

   32 1 32 2 در نساجي تبرید و تهویه و شیگرما 3

   16 1 16 1 ایمني و بهداشت 4

   32 1 32 2 در نساجياقتصاد کاربرد علم  5

   64 48 16 2 در نساجي الکترونیک وکاربرد برق  6

   64 48 16 2 رایانهرسم فني به کمک  7

   - - - 6 جمع

 .دروس فوق الزامي است از واحد 6 گذراندن *
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  پیوسته رشته صنایع نساجيکارداني  دوره ترم بندي پیشنهادي دروس -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 1 48 3 1يعموم ياضیر 1

  32 1 32 2 1 عمومي کیزیف 2

  32 1 32 2 1 عمومي يمیش 3

  48 48 - 1 1 ي عموميمیش شگاهیآزما 4

  48 1 48 3 فارسي اتیزبان و ادب 5

  48 1 48 3 خارجي زبان 6

  64 48 16 2 و آزمایشگاه افیعلوم ال 7

  32 1 32 2 افیال کیزیف 8

  48 48 1 1 افیال کیزیف شگاهیآزما 9

  - - - 19 جمع

 
 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

1 
باني نظري م» يیک درس از گروه درس

 «اسالم
2 32 1 32  

 1 عمومي يمیش 32 1 32 2 1 آلي يمیش 2

 زبان خارجه 32 1 32 2 يزبان فن 3

  64 48 16 2 و کارگاه کوتاه افیال يسندگیر 4

 و آزمایشگاه افیعلوم ال 64 48 16 2 کارگاه و 1 يرنگرز 5

  32 32 1 1 يبدنتیترب 6

  32 1 32 2 چاپ و يرنگرز آالتماشین 7

  32 1 32 2 تیدانش خانواده و جمع 8

  - - - 2 درس اختیاري 9

  - - - 17 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

1 
اخالق » يیک درس از گروه درس

 «اسالمي
2 32 1 32  

 کارگاه و 1 يرنگرز 32 1 32 2 2 يرنگرز 2

  48 48 1 1 2 يرنگرز کارگاه 3

 32 1 32 2 1 پودي و يتار يو بافندگ يمقدمات بافندگ 4
کوتاه و یاف ال يسندگیر

 کارگاه

5 
 يتار يافندگو ب يمقدمات بافندگ کارگاه

 1 پودي و
1 1 64 64  

 48 32 16 2 بافت پارچه يطراح 6
 ریسندگي الیاف کوتاه

 وکارگاه

 علوم الیاف وآزمایشگاه 64 48 16 2 1 کارگاه و 1 نساجي يچاپ کاال 7

 و آزمایشگاه افیعلوم ال 32 1 32 2 1نساجي  يکاال لیتکم 8

  64 64 1 1 1نساجي  يکاال لیتکم کارگاه 9

 و آزمایشگاه افیعلوم ال 32 1 32 2 بلند افیال يسندگیر 11

  121 121 1 1 1ي کارآموز 12

  - - - 2 درس اختیاري 13

  - - - 21 جمع

 نیمسال چهارم -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 ي پوديحلقو يبافندگ 1
ي ندگمقدمات بافندگي وباف 32 1 32 2

 تاري وپودي

  48 48 1 1 ي پوديحلقو يبافندگ کارگاه 2

  32 1 32 2 ياصول سرپرست 3

  64 48 16 2 ينیکارآفر 4

 بافت پارچه يطراح 64 64 1 1 پارچه بافت هیتجز 5

  - - - 2 درس مهارت عمومي 6

  - - - 2 درس اختیاري 7

 1 آلي يمیش 64 48 16 2 رنگ و کارگاه يفناور 8

 1 کارآموزي 121 121 1 1 2 ارآموزيک 9

  - - - 15 جمع
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 سوم: سرفصل دروسفصل  -3
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 1 ریاضي عمومي درس -3-1 

 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هدف کلي: آموزش مفاهیم ریاضیات عمومي با رویکرد کاربردي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
یادآوري تابع: مفهوم تابع و معرفي انواع توابع: چند جمله اي، چند ضابطه اي، جزء 

 صحیح، قدر مطلق، معرفي توابع مثلثاتي، معکوس مثلثاتي، نمایي و لگاریتمي
6 

 

2 
مفهوم حدود چپ و راست)در حد توابع چند  -در یک نقطه  یادآوري حد: مفهوم حد

0صورت مبهم  -ضابطه اي
0

 در حد توابع گویا( 
4 

 

3 

تعبیر فیزیکي و هندسي  -مشتق: تعریف مشتق، مشتق یک تابع به کمک تعریف مشتق

-يلگاریتم-نمایي-کسري-مثلثاتي-فرمول هاي مشتق توابع مختلف)جبري-مشتق

 معکوس مثلثاتي(، مشتق ضمني و پارامتري، مشتق مراتب باالتر

12 

 

4 

بدست آوردن نقاط اکسترمم و عطف -کاربرد مشتق: صعودي و نزولي بودن توابع

مفهوم دیفرانسیل و محاسبه مقادیر -رسم توابع ساده-جدول تغییرات توابع-تابع

 تقریبي با استفاده از دیفرانسیل

11 

 

5 
روش هاي انتگرال -فرمول هاي ساده انتگرال گیري-انتگرال نامعین-اولیهانتگرال: تابع 

 12 انتگرال معین –گیري)تغییر متغیر، جزء به جزء، تجزیه به کسر هاي ساده( 
 

  4 ها xکاربرد انتگرال: محاسبه سطح محصور به منحني و محور  6

 - 48 جمع

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 فاهیم ریاضي کاربرديشناخت م -

 ي در طراحي و ساخت سازه و مبلمانریگبهرهي دانش ریاضیات در حل مسائل و ریکارگبه -

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 - 3 تعداد واحد
 - 48 تعداد ساعت
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 ج ـ منبع درسي)حداقل سه مورد منبع  فارسي و خارجي(

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 امید کومش _____ فرج اله اکرم 1ریاضي عمومي

 1386 کانون پژوهش _____ تیمور مرادي (6ریاضي ریاضي عمومي )

 1382 خالدین _____ سیدعبداله موسوي ریاضیات عمومي

 1393 آهنگ قلم _____ محمدعلي کرایه چیان 1ریاضیات عمومي

 1ریاضي عمومي
طالبي،  ابوالقاسم میر سید

 محمدعلي دهقاني
 1389 تدوین _____

 

 شي و یادگیري مطلوب درس(د ـ استانداردهاي آموزشي )شرایط آموز

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درسـ 

 وسایل و امکانات معمول موردنیاز کالس نظري

ي، مطالعه اي، پژوهشي گروهاي، تمرین و تکرار،کارگاه، آزمایشگاه،پروژهـ روش تدریس و ارائه درس)سخنراني، مباحثه

 موردي و ...(

 اي، تمرین و تکرارمباحثه

عملکردي، آزمون -هاي کتبيهاي شفاهي، حل مسئله،آزمونسنجش و ارزشیابي درس)پرسشروش  -

-ها(،پرسشتهساخشده،تولید نمونه کار)انواع دستسازيهاي شبیهیابي،رفع عیب و...(، انجام کار در محیطشناسایي)عیب

ت و (،پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالاي و...پذیري، رعایت اخالق حرفههاي عیني و انشایي، مشاهده رفتار) مسئولیت

سنجي و...( هاي تحقیقاتي، خودها، گزارش فعالیتطرح  

هاي کتبيتکالیف کالسي، و آزمون  

 هاي مدرس) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(ـ ویژگي

 کارشناسي ارشد ریاضي و باالتر 
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 1 شیمي عموميدرس  -3-2
 نوع درس: پایه 

 - :نیازپیش

 - :نیازهم

 شیمیایي مواد معدني هايواکنشبا  آشنایيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوا رئوس ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 اتمي و عدد نوترون ،پروتون ن،الکترو -بر نظریه اتمي دالتون ايمقدمهنظریه اتمي:  1

 - 2 جدول تناوبي عناصر 2

 - 1 آووگادروعدد  3

 - 4 ترکیبات اجزاء، وزن مولکولي، فرمول تجربي، درصد هایون، هامولکول 4

 - 3 معادالت شیمیایي و موازنه معادالت شیمیایي 5

 - 3 آناتمي و نحوه پر شدن  هاياوربیتال 6

 - 3 میایيانواع پیوند شی 7

 - 2 مولکولي هاياوربیتال 8

 - 3 نرمالیته -مواللیته -موالریته -تعیین غلظت هامحلولویژگي  هامولکول 9

 - 3 بازهاو  اسیدها 11

 - 4 در سرعت واکنش هاآنشیمیایي و نقش  کاتالیزورهاي 11

 جمع

 

 

32 - 
 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
الزم در محاسبات مربوطه  و ایجاد ارتباط ذکرشدهدرک مفاهیم  –یه شیمي و آشنایي کامل با عناصر شیمیایي کسب مفاهیم اول

 پذیريو مسئولیت کاربردي و عملي هايهدفشیوه محاسباتي براي  کارگیريبهتوانایي  -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 رسال انتشا ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

منصور عابدیني،  چارلز مورتیمر 2 و 1شیمي عمومي جلد 

 نصیراحمد خواجه 

 طوسي

 1396 نشر دانشگاهي

 1394 سرافرازان البرز  حامد مرادي ومي امشیمي ع

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 ساعتتعداد 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -کتب، عملکرديآزمون  حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 قیقات، خود سنجي و...هاي تحفعالیت

هاي عملي انشایي، پرسش -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش صورتبهروش سنجش و ارزشیابي 

ارائه سمینار انفرادي و  –ارائه پروژه مرتبط با مفاهیم شیمي آلي  -اي پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت مشاهده رفتار

 گروهي

 

 

 وسایل موردنیاز درس مساحت و تجهیزات و -

- رایانه -پروژکتور -بورد وایت عدد 1 -صندلي و میز استاد - عدد 31 صندلي دانشجویي - مترمربع 54با مساحت  کالس

 ساعت دیواري -آویزرخت

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.لعه موردي ومطا

 پرسش و پاسخ و بحث و گفتگو، نمایش فیلم و اسالید

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي -

سال سابقه کار  3مرتبه علمي مدرس یا مربي و  پلیمر یا شیمي یا نساجي هايرشتهدارا بودن حداقل کارشناس ارشد 

 تصنع درزمینهتخصصي و تجربي 
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 1 عموميفیزیک درس  -3-3 
 نوع درس: پایه 

 -نیاز: پیش

 - :نیازهم

 مکانیکهدف کلي درس: آشنایي با مفاهیم فیزیک 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 قانون گازها گرما و 1

 - 2 ماده و اثر تغییر دما بر طول اجسام و حجم اجسام هايحالت 2

 - 2 انتقال گرما هايروش 3

 - 2 قانون گازها 4

 - 4 نیوتون سوم و دوم اول، قانون 5

 - 3 و انرژي جنبشي دوراني ذرهیک ايزاویهوارده بر ذره، تکانه  نیروهايگشتاور  6

 - 3 .برآیندهاو  برهم، گشتاور، کوپل عمود هايمؤلفه 7

8 
و  نیروهامکانیکي، رسم دیاگرام آزاد، شرایط تعادل، تعادل  هايسیستم، جدا کردن هاسازه

 گشتاورهاتعادل 
4 - 

9 
 ،ايو لحظهمتوسط  شتاب ،ايو لحظهمتوسط  سرعت حرکت در یک بعد شامل حرکت،

 متغیربا شتاب  حرکت آزاد، سقوط
3 - 

 - 4 دایرهاي. حرکت پرتابي، حرکت در دو بعد شامل حرکت در صفحه، حرکت 11

11 
پتانسیل داخلي  انرژي داخلي، کار پتانسیل، انرژي جنبشي، انرژي شامل کار، و انرژيکار 

 وتوان سرعت
3 - 

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
و ایجاد ارتباط الزم در محاسبات مربوطه  ذکرشدهدرک مفاهیم  – ايیم پایهکسب مفاهیم اولیه فیزیک و آشنایي کامل با مفاه

، رعایت استانداردها، قوانین پذیريو مسئولیت فیزیک کاربردي و عملي هايهدفشیوه محاسباتي براي  کارگیريبهتوانایي  -

 و مقررات

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر رجممت مؤلف عنوان منبع

 1396 نشر جیسا  هادي فدوي حسیني فیزیک عمومي

 1392 مهر غزال  خانقاه شیرر ناص فیزیک عمومي

 1392 سخنوران  شهال رحماني فیزیک عمومي

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

هاي عملي انشایي، پرسش -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش صورتبهروش سنجش و ارزشیابي 

ارائه سمینار انفرادي و  –ارائه پروژه مرتبط با مفاهیم شیمي آلي  -اي پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت مشاهده رفتار

 گروهي

 

 یزات و وسایل موردنیاز درسمساحت و تجه -

-رایانه  -پروژکتور -وایت بورد عدد 1 -صندلي و میز استاد -عدد  31صندلي دانشجویي  -مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت

 

ي، ، پژوهشي، گروهايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.مطالعه موردي و

و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصلو تکرار  تمرین سخنراني، صورتبه هاسرفصلبیان 

 .شودميتکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق ،مدرک تحصیلي، مرتبه علمي) مدرس هايویژگي -

سال سابقه کار تخصصي و  3مرتبه علمي مدرس یا مربي و  مهندسي و فیزیک هايرشتهاقل کارشناس ارشد دارا بودن حد

 تدریس درزمینهتجربي 
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 1 شیمي آليدرس  -3-4 
 پایهنوع درس: 

 1 شیمي عمومي نیاز:پیش

 - نیاز:هم

 آلي مواد شناخت و حلقوي خطي، ترکیبات دانشجو با آشنایي هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 1 .ترکیبات آروماتیک 1

 - 2 .(رزونانس)بند دوگانه  هايویژگيترکیبات آروماتیک با توجه به  2

 - 2 .(آلکیالسیون و سولفوناسیون، نیتراسیون، هالوژناسیون)بنزن  خالفي است هايکنشوا 3

 - 1 .موارد استفاده بنزن در صنایع 4

 - 2 .آنواکنش فریدیل کرافت و تهیه تولوئن از  5

 - 2 .را براي تهیه تولوئن سنگزغالمنابع نفتي و قطران  6

 - 2 .ن و نیتراسیون بنزنهالوژناسیون، آلکیالسیون، سولفوناسیو 7

 - 2 .هاآریلسیداسیون تولوئن و الکیل اک 8

 - 2 .هاآنجنبشي رادیکالي تولوئن و کاربرد  هايواکنش 9

 - 2 طرز تهیه فنل 11

 - 2 هاها و فنلالکل تفاوت 11

 - 1 فنل در صنعت کاربرد 12

 - 2 .ها و کاربرد هر یکروش تشخیص انواع فنل 13

 - 2 .آروماتیک آلدئیدهايو  هاالکلو کاربرد تهیه  14

 - 2 .آلفاتیک و آروماتیک هايآمینتعریف  15

 - 2 .هاآمینانواع  بنديتقسیم 16

 - 3 .اثر استیل کلراید و ایندرید استیک را بر آنیلین در تهیه استانیلید هايواکنش 17

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايارتمه

درک صحیح از  –مواد شیمیایي آلي  کارگیريبهتوانایي –کسب مفاهیم اولیه شیمي آلي و آشنایي کامل با پیوندهاي آلي  -

مربوط به  محاسباتي هايروشبه شناسایي مواد آلي و  قادر بودن – قوانین و استثنائات مربوطه بر اساسشیمیایيهاي واکنش

 هاآن

 ي، تفکر خالقطیمحستیزه به اثرات پذیري، توجمسئولیت -

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 خوانخوشانتشارات   بهنام بهروز شیمي آلي

مشاوران   مهدي سهیلي زاده پیشرفته يآل یميش

 صعودماهان

1395 

 1393 فدک  ن اعتداليحسی تشریح جامع مسائل شیمي آلي پیشرفته

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ته( پرسشساخانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

عملي انشایي،  هايپرسش -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش صورتبه ارزشیابيوش سنجش و ر

ارائه سمینار انفرادي و  –ارائه پروژه مرتبط با مفاهیم شیمي آلي  - ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت رفتارهده مشا

 گروهي

 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 5/1 وایت برد با عرض -عدد 1میز استاد  -عدد 1استاد  صندلي -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه پروژکتورویدئو  -متر 4متر و طول 

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین و،سخنراني و بحث و گفتگ قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي -

 يو مرتبه علمي مدرس یا مربیا پلیمر یا شیمي  نساجيدارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 1 آزمایشگاه شیمي عموميدرس  -3-5 

 نوع درس: پایه 

 -: نیازپیش

 1شیمي عمومي  :هم نیاز

 شیمي اساسي مفاهیم بیشتر درک براي عملي صورتبه هاآزمایشانجام  هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 حتوامرئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 3 - .نقطه ذوب چند مادهآوردن  به دستو  مترکالیبره کردن ترمو 1

 3 - .هاآن جوشنقطهآوردن  به دستستون تقطیر و  وسیلهبهتقطیر ساده  2

 3 - .دستگاه سوکله استخراج از جامدات وسیلهبه 3

 3 - .ترکیبات آليدر ، گوگرد و فسفر هاهالوژن، نیتروژن، هیدروژنعناصر کربن،  بررسي 4

 3 - .عمل کریستالیزاسیون با روش یک حالل و دو حالل روي چند ماده شیمیایي 5

 2 - .صابون مایع ساخت 6

 2 - .نتایج اثر معرف بایر بر بنزنبررسي  7

 3 - .کروماتوگرافيجداسازي ترکیب مخلوط با عمل  8

 3 - .آناد شیمیائي اولیه با مو اورانژساخت متیل  9

 3 - .ي موالر نرمالهامحلولتهیه  11

 3 - .ز را از طریق نیتراسیونغلظت اسید و باآوردن  به دست 11

 3 - .عناصر موجود در یک ترکیب آليشناسایي  12

 3 - .هاآنخواص ارزیابي  –ي بافر هامحلولتهیه  13

14 Ph 2 - .و بازها اسیدها 

 3 - .روعدد آووگاد 15

 3 - .وزن اتمي منیزیمآوردن  به دست 16

 3 - .سختي سنجي آب – سختي آب 17

 48 - جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايمهارت

هاي آزمایشگاهي ارزیابي روش -هاي شیمیایيگیري واکنشسنجش و اندازه –توانایي شناسایي مواد مختلف شیمیایي  -

 مختلف

 پذیريت استانداردها، قوانین و مقررات، بهداشت و ایمني، مسئولیترعای -

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 نصیرمنصور عابدیني، احمد خواجه  چارلز مورتیمر 2 و 1شیمي عمومي جلد 

 طوسي

 نشر دانشگاهي
1396 

 1391 گسترسایه  مهدي زحمتکشان آزمایشگاه شیمي عمومي

  مینا ساالري شیمي عمومي
گسترش علوم 

 پایه
1396 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیطانجام کار ( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

، پذیرمسئولیت رفتار، مشاهده ي در ابتداي کالسکتب آزمون ،آزمایشگاهيبا توجه به نتایج  مسئله حل شفاهي، هايپرسش

 صورتبه تحقیقات هايفعالیتگزارش  ،پوشه مجموعه کارو رعایت اصول ایمني آزمایشگاهي،  ايحرفهرعایت اخالق 

 انفرادي و گروهي
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  ردنیازمومساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 نفره 1نفره یا  2 هايگروه مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

 –بن ماري  –شعله  – پایهسه –پي پت  –پي ست  -همزن–بالن –ارلن –مانند انواع بشر  ايشهشیوسایل آزمایشگاهي 

مختلف مانند  هايحالل - فنل فتالین–متیل اورانژ  –کاغذ صافي  - بالن –ارلن  – آزمایشلوله –شیشه ساعت  – گرماساز

 ...و  بنزن، دي متیل فرم آمید، فنل، کروزول، آستون

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسو ارائه روش تدریس  -

 (.مطالعه موردي و

محاسبات و نتایج آزمایشگاهي توسط مدرس تدریس گردد. حل  ،و کار عمليسخنراني  قالب در شدهتعریف هايسرفصل

رش عملکردي از نتایج و مشاهدات توسط دانشجویان تهیه و گزا .شودميتوسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 تنظیم گردد.
 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي -

و مرتبه علمي مدرس یا پلیمر یا شیمي  ،)گرایش شیمي نساجي(نساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 

 مربي
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 و آزمایشگاه یافعلوم الدرس  -3-6

 نوع درس: تخصصي  

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 نساجيدانشجو با ساختار مواد اولیه صنعت  آشنایيهدف کلي درس: 

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 :هاآزمایشانجام  الیاف پنبه وو فیزیکي خواص شیمیایي -یایي ساختار شیم

 سوزاندن طریق از الیاف تشخیص

 .الیاف توسط میکروسکوپ عرضي و طولي مقطع شناسایي

 .الیاف روي بر مشخص شیمیایي مواد تأثیر بررسي

2 5 

2 

 :هاآزمایشانجام  و پشم شیمیایي و خواصساختار شیمیایي 

 سوزاندن. قطری از الیاف تشخیص

 .الیاف توسط میکروسکوپ عرضي و طولي مقطع شناسایي

 .الیاف روي بر مشخص شیمیایي مواد تأثیر بررسي

2 5 

3 

 :هاآزمایشانجام  و ابریشم شیمیایي و و خواصساختار شیمیایي 

 سوزاندن طریق از الیاف تشخیص

 .الیاف توسط میکروسکوپ عرضي و طولي مقطع شناسایي

 .الیاف روي بر مشخص شیمیایي ادمو تأثیر بررسي

2 5 

4 

 :هاآزمایشانجام  و استات شیمیایي و و خواصساختار شیمیایي 

 سوزاندن طریق از الیاف تشخیص

 .الیاف توسط میکروسکوپ عرضي و طولي مقطع شناسایي

 .الیاف روي بر مشخص شیمیایي مواد تأثیر بررسي

2 5 

5 

 :هاآزمایشانجام  و وزشیمیایي و ویسک و خواصساختار شیمیایي 

 سوزاندن طریق از الیاف تشخیص

 .الیاف توسط میکروسکوپ عرضي و طولي مقطع شناسایي

 .الیاف روي بر مشخص شیمیایي مواد تأثیر بررسي

2 5 

6 

 :هاآزمایشانجام  و و نایلون شیمیایي و خواصساختار شیمیایي 

 سوزاندن طریق از الیاف تشخیص

 .الیاف توسط میکروسکوپ ضيعر و طولي مقطع شناسایي

 .الیاف روي بر مشخص شیمیایي مواد تأثیر بررسي

2 5 

7 
 :هاآزمایشانجام  و استرپليو  شیمیایي و خواصساختار شیمیایي 

 سوزاندن طریق از الیاف تشخیص
2 5 

 عملي نظري 

 1 1 داد واحدتع

 48 16 تعداد ساعت
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 .الیاف توسط میکروسکوپ عرضي و طولي مقطع شناسایي

 .الیاف روي بر مشخص شیمیایي مواد تأثیر بررسي

8 

 :هاآزمایشانجام  و شیمیایي و پلي اکریلو نیتریل و خواصساختار شیمیایي 

 سوزاندن طریق از الیاف تشخیص

 .الیاف توسط میکروسکوپ عرضي و طولي مقطع شناسایي

 .الیاف روي بر مشخص شیمیایي مواد تأثیر بررسي

2 5 

 8 1 ف مخلوطالیا درصد وبراي تعیین کیفي  و فیزیکيشیمیایي  هايآزمایش 9

 48 16 جمع

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايمهارت

توانایي  –توانایي کار با میکروسکوپ  –هاي استاندارد )روش سوزاندن، حاللیت و ...( با روشالیاف مختلف  شناسایي -

 الیاف بر رويشیمیایيمواد  تأثیرانجام بررسي 

 هاي مناسبي فناوريریکارگبهي، درک اصول پایه، انتخاب و ریگمیتصمجدید، دهي فرآیندها و عملیات سامان -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

 1395 آبان  اکرم ابراهیمي الیاف نساجي

 1397 ذوق لطیف  علي کسروي الیاف نساجي

 1392 تصح  ستاره امیري الیاف شناسي
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، پرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

ذیر، پمسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات اي و رعایت اصول ایمني آزمایشگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیترعایت اخالق حرفه

 نتایج حاصل از آزمایش بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 16صندلي دانشجویي  -رفصل س موردنیازمساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 نفره 1نفره یا  2 هايگروه مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

، استرپلي، پشم، پنبه، ابریشم، ویسکوز، مخلوط پنبه / آکریلیک، دي استات، تري استات، استرليپنایلون،  مانندالیاف مصرفي 

 استرپليمخلوط پشم / 

پي ست  –همزن  –بالن  –ارلن  –بشر  – آزمایشلوله –شیشه ساعت  –دسیکاتور  –ترازوي دقیق  –آون  – میکروسکوپ

 زن و ...بن –مختلف مانند دي متیل فرم آمید  هايحالل -

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

حل محاسبات و نتایج آزمایشگاهي توسط دانشجویان تحت  .شودميظارت مدرس انجام مسئله توسط دانشجویان تحت ن

 . گزارش عملکردي از نتایج و مشاهدات توسط دانشجویان تهیه و تنظیم گردد.شودمينظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربي یا پلیمر نساجيیلي کارشناسي ارشد دارا بودن حداقل مدرک تحص
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 زبان فنيدرس  -3-7

 نوع درس: تخصصي  

 جيزبان خار: نیازپیش

 - هم نیاز:

 به زبان انگلیسي نساجيدانشجو با اصطالحات فني صنایع  آشنایي هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 محتوارئوس  ردیف
زمان یادگیري 

 )ساعت(
 عملي نظري

 - 5 ریسندگي هايکاتالوگمتون و ترجمه  –اصطالحات و لغات فني ریسندگي  1

 - 5 مقدمات بافندگي هايو کاتالوگترجمه متون  – بافندگياصطالحات و لغات فني مقدمات  2

 - 5 بافندگي هايو کاتالوگترجمه متون  -ندگي اصطالحات و لغات فني باف 3

 - 6 رنگرزيهاي کاتالوگ وترجمه متون  -اصطالحات و لغات فني رنگرزي  4

 - 5 چاپهاي کاتالوگ وترجمه متون  -اصطالحات و لغات فني چاپ  5

 - 6 تکمیلهاي کاتالوگ وترجمه متون  -اصطالحات و لغات فني تکمیل  6

 - 32 جمع

 

 هارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارم -ب
 :هايمهارت

 ها و منابع انگلیسي تخصصي رشته نساجيتوانائي ترجمه و درک کلیات کتاب –هاي نساجي ترجمه کاتالوگ دستگاه -

 ي اطالعاتآورجمعي، سینوگزارشپذیري، مسئولیت -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر ترجمم مؤلف عنوان منبع

English for the student 
textile engineering 

Akbar dalili  1389 نثر 

 1396 جمال هنر  محمد امیري واژه ضروري پارچه و لباس 5111

فرهنگ لغات و اصطالحات صنعت 

 نساجي
 1392 بادبادک  افسانه احمدي، رحیم کریمي

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط  –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه پذیر،مسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

هاي نساجي، مقاالت تخصصي نساجي ترجمه کاتالوگ دستگاه مانندکالسي ترجمه ) پروژه، يکتب آزمون شفاهي، هايپرسش

 و ...(

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم - رایانه– پروژکتورویدئو  -متر 4متر و طول 

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهآزمایشگاه،  و تکرار، کارگاه، تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.مطالعه موردي و

 و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي -

 مرتبه علمي مدرس یا مربي بانساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 و کارگاه 1رنگرزي درس  -3-8
 نوع درس: تخصصي  

 علوم الیاف و آزمایشگاهنیاز: پیش

 - هم نیاز:

 جذب مواد رنگزا توسط الیاف هايپدیدهبا دانشجویان  آشنایي هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالبصل سرف -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 مواد رنگزاي مناسب پنبه - ايپنبهکاالي  تاریخچه رنگرزي 1

2 

 مکانیزم رنگرزي پنبه با مواد رنگزاي - آن فرمول و( دایرکت)توصیف مواد رنگزاي مستقیم 

تاریخچه -ماده رنگزا در جذب و تثبیت مؤثرامل عو -مواد رنگزاي مستقیم  انواع ومستقیم 

مواد  و انواعبا مواد رنگزاي راکتیو  ايپنبهرنگرزي کاالي  -و مکانیزم مواد رنگزاي راکتیو

 در جذب ماده و شستشو کاالي رنگرزي شده. مؤثر عوامل رنگزاي راکتیو.

5 - 

3 

ع مواد رنگزاي خمي و انوا -و مکانیزم رنگرزي کاالي با مواد رنگزاي خمي  تاریخچه

تاریخچه و مکانیزم رنگرزي کاالي  -کنترل هیدرو سولفیت سدیم مواد قلیائي هايروش

 با مواد رنگزاي آزوئیک ايپنبه

3 - 

4 
خواص  رنگ کردن و -گوگردي ساختار شیمیائي مواد رنگرزي پنبه با مواد رنگزاي مکانیزم

 ها.پیگمنت
2 - 

5 
اثر اسید،  -م رنگرزي الیاف پشم با مواد رنگزاي اسیدي مواد رنگزاي اسیدي و مکانیز

 سولفات سدیم و دیگر مواد کمکي را در رنگرزي الیاف پشم با مواد
2 - 

6 
رنگرزي الیاف ابریشم با مواد  -مکانیزم رنگرزي الیاف پشم با مواد رنگزاي متال کمپلکس 

 رنگزاي بازیک، راکتیو، متال کمپلکس و اسیدي
2 - 

7 

 کاالي سلولزي با مواد رنگزاي: رنگرزي

 مستقیم، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده. 

 راکتیو، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده 

 خمي، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده 

 االي رنگرزي شدهگوگردي، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در ک 

 پیگمنت، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده 

 آزوئیک، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده 

 21 

8 

 رنگرزي کاالي پشمي با مواد رنگزاي:

 اسیدي، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده. 

 یر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شدهکرمي، اثرات تغی 

 ري اکتیو، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده 

 (، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده1:1متال کمپلکس ) 

- 21 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده1:2متال کمپلکس ) 

 ، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شدهطبیعي 

 اسیدي، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده 

9 
 رنگرزي کاالي ابریشمي با مواد رنگزاي:

 متال کمپلکس، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده.
- 8 

 48 16 جمع

 

 مومي و تخصصي مورد انتظارمهارت هاي ع -ب
 :هايمهارت

رنگرزي الیاف پنبه و پشم با رنگزاي مناسب، انتخاب رنگزاي مناسب براي الیاف کاربردي، قابلیت تشخیص رنگزاهاي  - 

 ، شناخت مکانیزم رنگزاهاي کاربرديهاآنمختلف با توجه به کاربرد 

 پذیريمسئولیتمدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت کیفیت،  -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 علم و معیار رویال  نیرومند پوران دخت رنگرزي الیاف

 1396 جمال هنر  جلیلمرضیه هاتف  رنگرزي با مواد طبیعي و مصنوعي

اي بررسي جذب راکتیو روي پارچه پنبه

 با چیتوسان شده و عمل شده کرونا

 1398 سنجش و دانش  مهنازالسادات هاشمي
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار آزمون حل مسئله با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات اي و رعایت اصول ایمني آزمایشگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیترعایت اخالق حرفه

 نتایج حاصل از آزمایش بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 

 درسمساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز  -

 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  موردنیازمساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 نفره 1نفره یا  2 هايگروه مجهز به وسایل مطابق سرفصل و با رعایت ایمني،

 و استات پشم، پنبه، ابریشم، ویسکوزالیاف مصرفي: 

 سدیم، آب مقطر سولفیت هیدروسولفات سدیم، سود، نمک،  مانند مواد تعاوني

 مواد رنگزاي مختلف مانند مواد رنگزاي مستقیم، اسیدي، بازیک، متال کمپلکس، راکتیو

هیتر  –بن ماري  –شعله  – پایهسه –پي پت  –پي ست  -همزن–بالن – ارلن–مانند انواع بشر  ايشیشهوسایل آزمایشگاهي 

 آزمایشلوله –شیشه ساعت  –

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.مطالعه موردي و

 انجام آزمایشو تکرار توسط مدرس تدریس گردد.  تمرین فتگو،سخنراني و بحث و گ قالب در شدهتعریف هايسرفصل

حل محاسبات و نتایج آزمایشگاهي توسط دانشجویان تحت  نیز و ؛شودميتوسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 ونظارت مدرس انجام 

 گزارش عملکردي از نتایج و مشاهدات توسط دانشجویان تهیه و تنظیم گردد

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) سمدر هايویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربي پلیمر و نساجيدارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 2 رنگرزي درس -3-9

 نوع درس: تخصصي 

 کارگاهو1: رنگرزي نیازپیش

 - هم نیاز:

 منسوجات. روي بر آن کارگیريبه نحوه و رنگزا مواد مختلف هايکالس با آشنایي دف کلي درس:ه

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 وتري استات با مواد رنگزاي دیسپرس مکانیزم رنگرزي دي استات

 حرارت( در جذب. درجه وننده ، دیسپرس کPHعوامل مختلف ) تأثیر
4 - 

2 
 رنگرزي کاالي نایلون با مواد رنگزاي:

 دیسپرس، اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده.

 اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده ،اسیدي

 

8 - 

3 

 با مواد رنگزاي: استرپليرنگرزي کاالي 

 زولدیسپرس توسط روش ترمو

 باال دمايدیسپرس توسط روش 

 دیسپرس توسط روش کریر

 بازیک اثرات تغییر مواد و شرایط رنگرزي در کاالي رنگرزي شده.

8 - 

4 

 با مواد رنگزاي بازیک. آکریلیکمکانیزم رنگرزي 

شوندگي رنگ و مقدار  اشباع شوندگي لیف، اشباع انواع ریتاردر، درجه هماهنگي رنگ،

 مصرف ریتاردر.

8 - 

5 

 رنگرزي کاالهاي مخلوط متداول. هايروشو  بنديتقسیم

 مواد رنگزاي یونیون.

 اسامي تجاري مواد رنگزاي یونیون.

4 - 

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايمهارت

نایي شناخت مواد تعاوني هاي رنگرزي براي الیاف مختلف، تواتوانایي انتخاب روششناخت مکانیزم رنگزاهاي کاربردي،  -

 هاي مختلف رنگرزيو مواد واسطه در روش

 پذیري، نیازسنجي بازار کارمدیریت کیفیت، مسئولیت -

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

رنگرزي الیاف مصنوعي و 

 مخلوط

پور،  آصفيرضا ، حسین نجفي

پیمان ولي  ،حکمتي گهوشن امیر

 پور

 
دانشگاه صنعتي 

 امیرکبیر
1391 

 1391 جهاد دانشگاهي  خسروي رضاعلي رنگرزي الیاف مصنوعي

  حسین نجفي يمصنوع یافال يرنگرز
 يدانشگاه صنعت

 یرکبیرام
1388 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي علي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش طرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

اي، تحقیق و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 پروژه، ترجمه مقاالت تخصصي مرتبط

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31ندلي دانشجویي ص -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -پروژکتورویدئو  -متر 4متر و طول 

 

وهشي، گروهي، ، پژايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربي پلیمر و نساجيداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد دارا بودن ح
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 2 رنگرزي کارگاهدرس  -3-11
 نوع درس: تخصصي  

 - :نیازیشپ

 2رنگرزي نیاز:هم

 رنگزا ختلفم هايدسته با الیاف رنگرزي فرایند با عملي آشنایيهدف کلي درس: 

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 7 - وتري استات با مواد رنگزاي دیسپرس رنگرزي دي استات 1

 5 - رنگزاي دیسپرس و اسیدي مواد بارنگرزي کاالي نایلوني  2

 5 - با مواد رنگزاي دیسپرساستر پليرنگرزي کاالي  3

 5 - رنگرزي الیاف ویسکوز با مواد رنگزاي راکتیو. 4

5 
خمي، مواد -سلولز را با مخلوط مواد رنگزاي دیسپرس  -استر پليرنگرزي کاالي مخلوط 

 مواد رنگزاي یونیون ونیز بررسي عملیات تثبیت و شستشوي. و راکتیو -رنگزاي دیسپرس 
- 8 

6 
اسیدي و مواد  -وط مواد رنگزاي دیسپرسپشم با مخل -استر پليرنگرزي کاالي مخلوط 

 رنگزاي یونیون ونیز بررسي عملیات تثبیت و شستشوي
- 8 

7 
بازیک یا  -با مخلوط مواد رنگزاي اسیدي  پلي اکریلو نیتریل -رنگرزي کاالي مخلوط پشم 

 رنگزاي یونیون ونیز بررسي عملیات تثبیت و شستشوي.-مواد 
- 8 

 48 - جمع

 

 ومي و تخصصي مورد انتظارمهارت هاي عم -ب
 :هايمهارت

هاي مناسب رنگرزي با توجه به نوع شناخت رنگزاهاي کاربردي، توانایي رنگرزي کاالهاي مخلوط، توانایي انتخاب روش -

 الیاف

 ي اطالعاتآورجمعي، سینوگزارشپذیري، مسئولیت -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر ترجمم مؤلف عنوان منبع

 -حسین براتي  -یوسفي کیا محمد پایه در رنگرزي هايآزمایش

 سینا سلیمي

 1391 کیا یوسفي 

رنگرزي با مواد طبیعي و 

 مصنوعي
 1396 جمال هنر  مرضیه هاتف جلیل

اصول شیمیایي رنگرزي الیاف 

 مصنوعي
 1389 دانشگاه گیالن جواد مختاري اس ام برکین شو

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 داردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استان –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) ه رفتارمشاهد

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات رعایت اصول ایمني آزمایشگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیتاي و رعایت اخالق حرفه

 نتایج حاصل از آزمایش بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -دعد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  موردنیازمساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 نفره 1نفره یا  2 هايگروه مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

 ستراپليالیاف مختلف مانند دي استات، تري استات و نایلون و 

 مواد تعاوني مختلف مانند دیسپرس کننده و اسید استیک و کربنات سدیم و ...

 مواد رنگزاي اسیدي، بازیک، دیسپرس و ... مانندمواد رنگزاي مختلف 

هیتر  –بن ماري  –شعله  – پایهسه –پي پت  –پي ست  -همزن–بالن –ارلن –مانند انواع بشر  ايشیشهوسایل آزمایشگاهي 

 آزمایشلوله – شیشه ساعت –

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.مطالعه موردي و

حل محاسبات و و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

. گزارش عملکردي از نتایج و مشاهدات توسط شودميوسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام نتایج آزمایشگاهي ت

 توسط دانشجویان با نظارت استاد انجام شود. شدهانجام هايآزمایشدانشجویان تهیه و تنظیم گردد. تحلیل نتایج 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربي یا پلیمر نساجيبودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد دارا 
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 رنگرزي و چاپ و تکمیل آالتماشیندرس  -3-11
 نوع درس: تخصصي  

 - :نیازیشپ

 - هم نیاز:

 .هاآنچاپ و کاربرد  رنگرزي و آالتماشینآشنایي با  هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 محتوارئوس  ردیف
زمان یادگیري 

 )ساعت(
 عملي نظري

1 

 رنگرزي آالتماشینآشنایي با انواع 

 ماشین رنگرزي وینچ -

 ماشین رنگرزي ژیگر -

 ماشین رنگرزي جت -

 ماشین بوبین رنگ کني -

 ماشین رنگرزي بیم -

12 - 

2 

 چاپ آالتماشیننواع آشنایي با ا

 ماشین چاپ تخت -

 ماشین چاپ روتاري -

 ماشین چاپ غلتکي -

4 - 

3 

 تکمیل آالتماشینآشنایي با انواع 

 ماشین پرزسوزي -

 ماشین آهارگیري -

 ماشین ضد چروک -

4 - 

4 

 ماشین سفیدگري و مرسریزاسیون -

 ماشین کالندر -

 ماشین پداستیم -

 کنخشکو  استنترهاماشین  -

 ماشین دکوتایز -

 ماشین دکوکالیو -

 ماشین اتوروتاري -

 ماشین شرینگ -

 ماشین پرس -

 

12 - 

 - 32 جمع
 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايمهارت

هاي رنگرزي و چاپ، توانایي کار با دستگاه آالتماشینهاي رنگرزي و چاپ، قابلیت محاسبه تحلیل مکانیزم دستگاه -

 سفیدگري، مرسریزاسیون و ...( مانندل نساجي )تکمی

 ي، بهداشت و ایمنيطیمحستیزها، توجه به اثرات مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت کارها و پروژه -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 شسنجش و دان  مهدي حسین زاده 2شیمي نساجي 

 1397 بان هنرسایه  حسین یاوري هاي سنتي ایرانآشنایي با چاپ

معصومه امیدي  -جواد نوري هاي سنتي و مدرنچاپ

 کناري

 1397 جمال هنر 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -لکرديآزمون کتب، عم حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 خود سنجي و...هاي تحقیقات، فعالیت

اي، تحقیق و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 پروژه، ترجمه مقاالت تخصصي مرتبط

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 واقعي هايمحیطین همانند آفالین و آنال شدهسازيشبیه هايمحیطیا  افزارهانرمتجهیزات: 

 5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31 دانشجویيصندلي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -هاگروهبه تعداد  رایانه -پروژکتورویدئو  -متر 4متر و طول 

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهخنراني، س) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.مطالعه موردي و

 تحت نظارت مدرس يدانشجوی هايگروهتوسط  نساجيو انجام عملیات  دادوستد

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربي یا پلیمرنساجي کارشناسي ارشد  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي
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 و کارگاه 1 نساجيچاپ کاالي درس  -3-12
 نوع درس: تخصصي  

 علوم الیاف و آزمایشگاه :نیازپیش

 -هم نیاز:

 چاپ وسایل وطریقه رنگرزي موضعي  آشنایي باهدف کلي درس: 

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 -نحوه ساخت ماده حساس کننده  -روش شابلون سازي  -کلي چاپ  هايروشچاپ و 

 شابلون سازي به روش الک آبي -شابلون سازي به روش الک سفید
2 4 

 - 1 اجزاء ماشین چاپ غلتکي - انواع ماشین چاپ غلتکي -ماشین چاپ غلتکي  2

 - 1 امولسیون هايدهندهانواع غلظت  -مصنوعي  هايدهندهغلظت  -ها هانواع غلظت دهند 3

 - 1 اجزاء ماشین چاپ روتاري -انواع ماشین چاپ روتاري  -ماشین چاپ روتاري  4

5 
ت با نسخه چاپ کاالي دي استات و تري استا -چاپ کاالي دي استات و تري استات 

 مواد رنگزاي دیسپرس
1 - 

 - 1 شدهتثبیتروش شستشوي کاالي  - شدهچاپتثبیت کاالي  هايروش 6

7 

نسخه چاپ کاالي نایلون با مواد رنگزاي  -چاپ کاالي نایلون با مواد رنگزاي اسیدي 

 - شدهتثبیتشستشوي کاالي  هايروش - شدهچاپتثبیت کاالي  هايروش -اسیدي 

 ت روي نایلونروش چاپ برداش

2 - 

8 

 -نسخه چاپ اکرلیک با مواد رنگزاي بازیک  -با مواد رنگزاي بازیک  آکریلیکچاپ 

چاپ اکرلیک با  - شدهتثبیتروش شستشوي کاالي  - شدهچاپتثبیت کاالي  هايروش

تثبیت  هايروش -نسخه چاپ اکرلیک با مواد رنگزاي دیسپرس -مواد رنگزاي دیسپرس

 شدهتثبیتروش شستشو کاالي  - شدهچاپکاالي 

2 - 

 - 1 آکریلیکروش چاپ برداشت روي  9

11 

 با مواد رنگزاي دیسپرس استرپليچاپ 

 با کریر استرپليروش چاپ 

 کریر-با مواد رنگزاي دیسپرس  استرپلينسخه چاپ 

 شدهچاپتثبیت کاالي  هايروش

 با درجه حرارت باال استرپليروش چاپ 

 با مواد رنگزاي دیسپرس با روش درجه حرارت باال استرپلينسخه چاپ 

با مواد رنگزاي دیسپرس به روش  استرپليروش چاپ  - شدهچاپتثبیت کاالي  هايروش

 ترموزول.

 با مواد رنگزاي دیسپرس به روش ترموزول استرپلينسخه چاپ 

 شدهچاپتثبیت کاالي  هايروش

3 - 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت



44 
 

 شدهتثبیتروش شستشو کاالي 

 استرپليي روش چاپ برداشت رو

 با پیگمنت هااستر پلي -چاپ کاالي مخلوط پنبه

 با پیگمنت هااستر پلي -نسخه چاپ کاالي مخلوط پنبه

و یا مواد  (راکتیو دیسپرس)با مواد رنگزاي مخلوط  استرپليچاپ کاالي مخلوط پنبه 

 راکتیو –رنگزاي دیسپرس 

و یا مواد  (راکتیو دیسپرس)با مواد رنگزاي مخلوط  استرپليچاپ کاالي مخلوط پنبه 

 راکتیو –رنگزاي دیسپرس 

 شدهچاپتثبیت کاالي  هايروش

 شدهتثبیتروش شستشو کاالي 

11 

 جدید چاپهاي فن

 چاپ به روش فلوک

 چاپ به روش سوخت

 چاپ به روش چروک

 چاپ انتقالي

1 - 

12 
برداشت سفید و  عملیات چاپ -کاالي سلولزي را با مواد رنگزاي قابل پرداخت  رنگرزي

 تثبیت و شستشو - آنرنگي روي 
- 4 

 6 - آن شستشويعملیات تثبیت و  -کاالي پشمي را با مواد رنگزاي اسیدي چاپ  13

 7 - - آن شستشويعملیات تثبیت و  -را با مواد رنگزاي اسیدي  کاالي ابریشميچاپ  14

15 
تثبیت با سه روش استفاده از  عملیات -را با مواد رنگزاي دیسپرس  استرپليکاالي چاپ 

 - آنو ترموزول و عملیات شستشوي  H.Tو  کریر
- 7 

 5 - آنعملیات تثبیت روش شستشوي  -را با مواد رنگزاي اسیدي  آمیدپليکاالي چاپ  16

 5 - آنعملیات تثبیت روش شستشوي  -را با مواد رنگزاي دیسپرس  آمیدپليکاالي چاپ  17

 5 - آنعملیات تثبیت  -یلونیتریل را با مواد رنگزاي بازیک کاالي پلي اکرچاپ  18

19 
سلولز را با مخلوط مواد رنگزاي دیسپرس راکتیو و یا مواد  -استر پليکاالي مخلوط چاپ 

 آنعملیات تثبیت و شستشوي  -رنگزاي یونیون 
- 5 

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايمهارت

-قابلیت شناخت رنگزاهاي کاربردي و مواد تعاوني مناسب براي چاپ، توانایي پیادهاالي نساجي با روش مناسب، چاپ ک -

 روي کاالهاي مختلف چاپ، قابلیت تثبیت چاپ برسازي روش

 ي، بهداشت و ایمنيطیمحستیزها، توجه به اثرات مدیریت کارها و پروژه -
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 و خارجي( منبع فارسي 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

دانشگاه صنعتي   حسین توانایي نساجيچاپ در صنعت 

 اصفهان

1382 

سیما  ،حسین نجفي ها در شیمي نساجيآزمایشگاه

 حاجیلومهرداد  حبیبي،

جهاد  

 دانشگاهي

1386 

طاهري  رضا میردکتر   هاي چاپ در شیمي نساجيتکنیک

  اطاقسرا

 

د جها 

  دانشگاهي

 

1386  

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ( پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات اي و رعایت اصول ایمني آزمایشگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیترعایت اخالق حرفه

 نتایج حاصل از آزمایش، سنجش کیفیت و ثبات چاپ روي کاال بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  موردنیازکالس با توجه به تجهیزات مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 نفره 1نفره یا  2 هايگروه مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

 ...و استرپليو پشم  استرپليو کاالي مخلوط پنبه  آکریلیک، پشمي، ابریشمي، نایلون، ايپنبهپارچه مصرفي: 

 کابین نور –فوالرد  –آون  –دسیکاتور  -شابلون –میز چاپ 

 -بیندر –امولیسیفایر  –لودیگول )انواع مواد کمکي مورد مصرف در صنعت نساجي  -الک حساس به نور –حساس کننده 

 (...ریتاردر و –الکل  وانیلپلي  –سدیم  آجینات

 (...مستقیم و –پیگمنت  –بازیک  –دیسپرس  –اسیدي )مورد مصرف در صنعت نساجي  هايرنگانواع 
 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.ي ومطالعه مورد

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل محاسبات و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

. گزارش عملکردي از نتایج و مشاهدات توسط شودمينتایج آزمایشگاهي توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 توسط دانشجویان با نظارت استاد انجام شود. شدهانجام هايآزمایشدانشجویان تهیه و تنظیم گردد. تحلیل نتایج 
 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربي یا پلیمرنساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 1 نساجي يکاال تکمیل درس -3-13
 نوع درس: تخصصي  

 علوم الیاف و آزمایشگاهنیاز: پیش

 - هم نیاز:

 آشنایي با اصول و مباني تکمیل انواع پارچه هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 سفیدگرياهداف 

 سفیدگريتاریخچه 

 هاسفیدکنندهع انوا

 هاسفیدگري با هیپوکلریت

 هاروش ساخت هیپوکلریت

 انواع پراکسید ها

 اکسیژنهآببا  روش ساخت و سفیدگري

 روش ساخت و سفیدگري با پراکسید سدیم

 سفیدگري با کلریت سدیم

 روش ساخت کلریت سدیم

 مناسب سلولز و پشم و ابریشم و الیاف مصنوعي هايسفیدکننده

 فلورسنت فیدکنندهسبا  سفیدگري

 سفیدگري هايماشینانواع 

 سفیدگري نیمه مداوم هايماشین -سفیدگري مداوم  هايماشین

 

3 - 

2 

 اهداف تراش پارچه

 تراش انواع نمایش

 الزم در ماشین تراش هايمراقبت

1 - 

3 
 اهداف خار زدن

 خار هايماشینانواع 
1 - 

4 
 اهداف پرز سوزي

 ماشین پرز سوزي
1 - 

 اف آهارگیرياهد 5

 آهارگیري هايروشانواع 

 با اسید آهارگیري

 -آهارگیري هايماشین – هااکسیدکنندهآهارگیري با  -آهارگیري با روش تخمیر 

 

2 - 

 - 1 آهارگیري. هايماشین کاربردي براي هايآنزیمانواع  6

7 

 اهداف پخت پنبه

 پخت پنبه با فرمول هايروش مواد شیمیائي

 ماشین پخت پنبه

1 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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8 

 اهداف مرسریزاسیون

 تاریخچه مرسریزاسیون

 در مرسریزاسیون مؤثرعوامل 

 علمي مرسریزاسیون را با فرمول هايروش

 مرسریزاسیون پارچه و نخ هايماشین

2 - 

 - 5/1 کربونیزاسیوناهداف  9

11 

 اهداف کلریناسیون

 سفیدگرياهداف  -کلرینه کردن  هايروش

 کلرینه کردن خشک هايروش

1 - 

11 

 اهداف نرم کردن پارچه

 شیمیائي هايکنندهنرمانواع 

 هاکردنمکانیکي نرم  هايروش

 مختلف هاکارخانه هايکنندهنرماسامي 

5/1 - 

12 

 اهداف سخت کردن پارچه

 پارچه ايکنندهسختانواع 

 مختلف هاکارخانهاسامي سخت کندهاي 

2 - 

13 

 اهداف ضد چروک کردن

 در ضد چروک کردن مورد مصرف هايرزین

 عملي ضد چروک کردن هايروش

 مختلف هاکارخانهاسامي ضد چروک 

2 - 

14 

 اهداف ضد بید کردن

 عملي ضد بید کردن هايروش

 .هاکارخانه درکاربردي  هايکنندهاسامي تجاري ضد بید  - کنندهانواع ضد بید 

2 - 

15 

 کردنآباهداف ضد 

 هاکنندهضد آب 

 کردنآبعملي ضد  هايروش

 کردنآبخصوصیات پارچه را در ضد  تأثیر

2 - 

16 
 اهداف ضد آتش کردن

 هاکنندهضد آتش فرمول علمي و تجاري 

 مختلف ضد آتش کردن را توضیح دهد. هايروش

 ضد آتش کردن را شرح دهد. استانداردهاي

 مختلف را نام ببرد. هاکارخانه ايکننده آتش ضداسامي تجاري 

 

2 - 

17 

 استاتیک کردن پارچه تآناهداف 

 استاتیک کردن آنتعملي  هايروش

 هاکارخانه هاياستاتیک آنتاسامي تجاري 

2 - 

18 

 انواع ماشین کالندر -اهداف کالندر کردن 

 مالکاهداف 

 مالکماشین 

 مواد شیمیائي مصرفي

2 - 
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 مالکشرایط فیزیکي در  تأثیر

19 
 اهداف پرس مقوائي

 مقوائيمختلف دستگاه پرس  هايقسمت
1 - 

21 

 مختلف شستشوي پارچه. هايروش

 روش امولسیون

 سونتروش 

 سفیدگرياهداف  -روش انجماد 

 

2 - 

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايمهارت

ایي تحلیل مراحل تکمیل کاالي نساجي، توان هاي مناسب، توانایي تشریح مکانیزمکنندهکسب مهارت براي انتخاب سفید -

 اهداف تکمیل کاالهاي نساجي

 پذیريرعایت استانداردها، قوانین و مقررات، مدیریت مواد و تجهیزات، بصیرت ارتباط با دیگران، مسئولیت-

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 ارکان  حسین توانایي نساجيتکمیل کاالي 

 1386 دهخدا  مرتضي سهي زاده ابیانه نساجياي هتکمیل فراورده

ابوالفضل داوودي رکن  پالسما، تکمیل نسوجات سبز

 آبادي

 دانشگاه آزاد واحد یزد 
1397 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي ،حل مسئله هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...تفعالی

اي، تحقیق و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 پروژه، ترجمه مقاالت تخصصي مرتبط

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  موردنیازمساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت- مرتبط افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق علمي،مدرک تحصیلي، مرتبه ) مدرس هايویژگي

 علمي مدرس یا مربي مرتبه پلیمریا  نساجيکارشناسي ارشد  تحصیلي مدرکدارا بودن حداقل 
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 1 نساجي يکاال یلتکم کارگاهدرس  -3-14
 نوع درس: تخصصي  

 - :نیازپیش

 1 اجينس يکاال یلتکم هم نیاز:

 براي مصرف  تولیدشدهکاالي آماده کردن هدف کلي درس: 

 رئوس مطالب آموزشي وسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 3 - با هیپوکلریت ها ايپنبهکاالي  سفیدگري 1

 3 - اکسیژنهآببا  ايپنبهکاالي  سفیدگري 2

 3 - ت سدیمبا کلری ايپنبهکاالي  سفیدگري 3

 3 - فلورسنت سفیدکنندهبا  ايپنبهکاالي  سفیدگري 4

 3 - اکسیژنهآببا  سفیدگري کاالي پشمي 5

 2 - هاآنزیمبا آهارگیري  6

 3 - استفاده از ماشین پخت پنبه برايآماده کردن مواد شیمیائي  7

 2 - روي پنبه بر قلیااثر بررسي  8

 2 - ریزاسیون پنبه.مرس مرسریزهاستفاده از ماشین  9

 2 - استفاده از ماشین کربونیزاسیون کاالي پشميآماده کردن مواد شیمیائي براي  11

 3 - هیپوکلریت کلرینه کردن کاالي پشمي با 11

 3 - عمل نرم کردن پارچه 12

 2 - عمل سخت کردن پارچه 13

 3 - ضد چروک عملیات 14

 3 - ضدآب عملیات 15

 3 - پنبه ضد آتش عملیات 16

 3 - .کاالي نساجيتیک تااس آنت عملیات 17

 3 - را به روش امولسیون ايپنبهکاالي  شستشوي 18

 3 - .سونتکاالي پشمي را به روش شستشوي  19

 3 - ايپنبهکاالي شستشوي  21

 3 - مالکپارچه پشمي در ماشین بررسي تغییر طول و قطر  21

 2 - میائيتغییر شرایط فیزیکي و شی تأثیر 22

 2 - استنترهادر دستگاه  ايپنبهپارچه  کردنخشک 23

 2 - طول و عرض پارچه در تثبیتتغیر زمان و درجه حرارت  تأثیر 24

 64 - جمع

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هاي:مهارت

کاالي نساجي، کسب  در تکمیلشیمیایي  فیزیکي و مؤثرهاي مناسب، توانایي تشریح عوامل شناخت و انتخاب سفیدکننده -

 کردن و ...( چروک ، ضدآتش کردنضدآب کردن، ضد  مانند) نساجيمهارت انجام عملیات مختلف تکمیلي روي کاالهاي 

 پذیريمدیریت مواد و تجهیزات، بصیرت ارتباط با دیگران، مسئولیت -

 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 ارکان  حسین توانایي تکمیل کاالي نساجي

 1386 دهخدا  مرتضي سهي زاده ابیانه هاي نساجيتکمیل فراورده

منسوجات  ضد میکروبتکمیل 

 نانو ذراتپشمي توسط 

 فتوکاتالیستي

 سنجش و دانش  ساناز مالرجبي

1398 
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 آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط  –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه پذیر،مسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسائل با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات شگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیتاي و رعایت اصول ایمني آزمایرعایت اخالق حرفه

 نتایج حاصل از آزمایش بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1یز استاد م-عدد 1صندلي استاد  -عدد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  موردنیازمساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت- مرتبط افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 نفره 1نفره یا  2 هايگروه مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

مواد ضد آب و  -آنیوني و کاتیوني و نانیوني  يهاکنندهنرم - آمیالز و بیوالز هايآنزیم - اکسیژنهآب –هیپوکلریت سدیم 

 سودکستیک – اسیدکلریدریک – اسیدسولفوریک –اسید استیک  –کربنات سدیم  - ضد آتش و ضد باکتري و ضد چروک

هیتر  –بن ماري  –شعله  – پایهسه –پي پت  –پي ست  -همزن–بالن –ارلن –مانند انواع بشر  ايشیشهوسایل آزمایشگاهي 

 آزمایشلوله –ساعت شیشه  –

 

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل محاسبات و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

. گزارش عملکردي از نتایج و مشاهدات توسط شودمياهي توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام نتایج آزمایشگ

 توسط دانشجویان با نظارت استاد انجام شود. شدهانجام هايآزمایشدانشجویان تهیه و تنظیم گردد. تحلیل نتایج 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربي یا پلیمرنساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 فناوري رنگ و کارگاهدرس  -3-15
 نوع درس: تخصصي  

 1 آليشیمي : نیازپیش 

 - :هم نیاز

 نساجيدر  مورداستفاده هايفرآوردهرنگ و  هدف کلي درس: آشنایي

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

، منابع نوري استاندارد، آزمایش آنتعریف رنگ، اثرات فیزیک رنگي، منابع نوري و انواع 

، رنگ منظم، سیستم رنگ مانسل هايسیستمدزرت آیلند، محورهاي رنگ، متاماریزم، 

، معادالت *b*، a*،L، سیستم رنگي XYZ، منحني لوکاس طیفي، سیستم رنگي CIEآزوالد،

اختالف رنگ، کالریمترها و اسپکتروفتومترها، استفاده از معادالت رنگ و اختالف رنگ 

، حد هارنگ، اختالط افزایشي هارنگتوسط کالریمترها و اسپکتروفتومترها، اختالط کاهشي 

 مانگ -نون لمبرت بي یر، قانون کیوبلکا، قاهارنگرواداري 

6 - 

2 

مـواد  بنـديطبقه(، pigments) هادانـهرنگ( بـا dyeمواد رنگزا، اختالف مواد رنگـرزي )

ساختار شیمیایي، مواد رنگزاي آزو، مواد رنگـزاي آنتراکینـوني، مـواد رنگـزاي  ازلحاظرنگزا 

وئیـد. ارتبـاط بـین رنـگ و سـاختار تري آریل متان، مواد رنگزاي ایندیگوئیـد و تیـو ایندیگ

کروموژنهـا، مـواد اولیـه، مـواد  یـاررنگ هـايگروه، سازرنگ هايگروهشیمیایي مواد رنگزا، 

واسطه، تهیه چند ماده واسطه مهم در صنعت مواد رنگزاي آلي، واکنش تهیه مواد واسطه نظیر 

تهیـه مـواد رنگـزاي  هايواکنشنیتراسیون، سولفوناسیون، احیا، اکسایش و غیره.  هايواکنش

 آزو، آنتراکینوني و تري آریل متان.

 

11 - 

 4 - کابین نوري استاندارد() آنرنگي در  هاينمونهاستفاده از منابع نوري استاندارد و بررسي  3

 8 - رنگ منظم هايسیستمبررسي  4

 8 - یا اسپکتروفتومتر، تعیین اختالف رنگ دو کاالي رنگي کالریمتررنگ توسط  گیرياندازه 5

 8 - رنگ همانندي افزارهاينرماستفاده از  6

 8 - رنگ گیرياندازه هايدستگاهتعیین محورهاي رنگ پارچه رنگرزي شده توسط  7

 12 - سنتز مواد واسطه سنتز مواد رنگزا 8

 48 16 جمع

 

 انتظارمهارت هاي عمومي و تخصصي مورد  -ب
 هاي:مهارت

 رنگ همانندي، قابلیت سنتز مواد رنگزا، افزارهاينرم، کسب مهارت در ساختار شیمیایي ازلحاظرنگزا  بندي مواددسته -

 کسب مهارت عملي در کالریمترها و اسپکتروفتومترها

 پذیريمسئولیت رعایت استانداردها، قوانین و مقررات، مدیریت مواد و تجهیزات،-

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3ع درسي )حداقل منب -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 دانشگاه گیالن  جواد مختاري شیمي مواد واسطه و رنگزا

 1386 امیرکبیر سیامک مرادیان بل ربس اصول شیمي و کاربرد مواد رنگزا

Handbook of natural 
Dyes and Pigments 

Har Bhaian 
singh 

 Woodhead 
india 

2115 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ( پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسائل با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات اي و رعایت اصول ایمني آزمایشگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیترعایت اخالق حرفه

گیري رنگ توسط کالریمتر یا نتایج حاصل از آزمایش، اندازه بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 اسپکتروفتومتر

 

 دنیاز درسمساحت و تجهیزات و وسایل مور -

 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  موردنیازمساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت- افزار مرتبطنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 ي،مطابق سرفصل و با رعایت ایمن مجهز به وسایل

مواد رنگزاي آزو، مواد رنگزاي آنتراکینوني، مواد رنگزاي تري آریل متان، مواد رنگزاي  - ریا اسپکتروفتومت کالري متر

 ...و  رنگ همانندي افزارهاينرم -ایندیگوئید و تیو ایندیگوئید 

 

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه  -

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميتوسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام در فضاي بورس مجازي  دادوستدانجام عملیات مسئله 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق حصیلي، مرتبه علمي،مدرک ت) مدرس هايویژگي -

 مرتبه علمي مدرس یا مربي پلیمر یانساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناس ارشد 
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 افیال کیزیفدرس  -3-16
 نوع درس: تخصصي 

 - نیاز:پیش

 و آزمایشگاه افیعلوم ال نیاز:هم

 آشنا شود. افیال و فیزیکي يکیدانشجو با خواص مکانکلي درس:  هدف

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 .افیساختار ال هاينظریهو  افیال ايذره، ساختار افیال يکیزیشرح ساختار ف 1

 - 1 .افیدر ساختار ال قیتحق هايروش 2

 - 2 .افیاثرات جذب آب بر خواص ال 3

 - 1 و دفع آب را. جذب سیریحالت تعادل و هست 4

5 

جذب آب، تورم  ي، تئوریافبر خواص ال یافتيو اثر رطوبت باز یافتيرطوبت باز مؤثر عوامل

 در اثر

 .از جذب يجذب و حرارت ناش 

2 - 

 - 2 .يکشش هايآزمایش یجبر نتا مؤثرو عوامل  یافال يکشش خواص 6

7 
و  یافال يکشش خواص یسهتنش، کرنش، مقا نمودارهاي يطول، بررس ازدیاد، یرون بردارهاي

 .را یختگيو گس مؤثرعوامل 
4 - 

8 
 يشناخت يبر خواص کشش، اثرات کشش بر ساختار داخل یرو، استراق، اثر سرعت نخزش

 .را یافال
4 - 

9 
 مؤثرو عوامل  آنساکن و اثرات  یسیتهتر، الکیافال یکيمقاومت الکتر ،یافال یکيالکتر خواص

 ساکن یسیتهبر الکتر
4 - 

 - 2 کشش در الیاف مصنوعي. 11

 - 2 اثرات کشش بر ساختار داخلي الیاف. 11

 - 4 و پلیمرها. هامولکولشرح آرایش یافتگي، ماکرو  12

13 
 کشش، ص، شرایط خاوزیادکمپایداري کشش الیاف، نایکنواختي در فیالمنت، درجه کشش 

نایکنواخت کارکردن ماشین کشش. شرایط  
4 - 

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايمهارت

، ...(، کسب مهارت در تشریح روابط آرایش یافتگي الیاف و ايساختار ذرههیسترسیس،  مانندتحلیل روابط فیزیکي الیاف ) -

 و ...(، کشش خزش )مانند: هابر آن مؤثرعوامل 

 انجام و حل مسئله، مدیریت کیفیت -

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



56 
 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 نشر ارکان  حسین توانایي فیزیک الیاف

 1395 امیرکبیردانشگاه   نور پناهپرویز  فیزیکي الیاف و خواصساختمان 

 1395 دانشگاه آزاد یزد  جلیليمیر  یافال یزیکيساختمان ف

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشع دستانوا) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

اي، تحقیق و ق حرفهپذیر، رعایت اخالمسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 پروژه، ترجمه مقاالت تخصصي مرتبط

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزختر -افزار مرتبط نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميشجویان تحت نظارت مدرس انجام مسئله توسط دان

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربينساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 افیال کیزیف شگاهیآزما درس -3-17
 نوع درس: تخصصي  

 -نیاز:پیش

 افیال کیزیف نیاز:هم

 يدر صنعت نساج يدیمواد تول تیفیک تعیین: هدف کلي درس

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 2 - .شگاهیکار در آزما طیشرا 1

 3 - چه.نخ و پار افیاز ال بردارينمونهروش  2

 4 - .يافتی، بازي، رطوبت مطلق، نسبافیرطوبت ال گیرياندازه 3

 4 - .سیرسم نمودارهتز 4

 4 - و پارچه. افیاستحکام نخ، ال گیرياندازه 5

 4 - تاب نخ. گیرياندازه  6

 3 - .افیآوردن ظرافت ال به دستوش ر 7

 3 - نمره نخ. نییتع 8

 3 - پارچه. يششو ک ي، خمشيشیمقاومت سا نییتع 9

 3 - کاال. يپرزده زانیم نییتع 11

 4 - نخ با دستگاه اوستر. يکنواختینا يابیارز و نییتع 11

 4 - کوتاه پنبه و پشم. افیو درصد ال مؤثرطول  نییتع 12

 4 - .اهیس ينخ توسط تابلو يکنواختینا نییتع 13

پارچه. يثبات نور گیرياندازه 14  - 3 

 48 - جمع

 ارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمه -ب
 هاي:مهارت

 گیري ثبات فیزیکي الیافگیري رطوبت الیاف، کسب مهارت در سنجش مقاومت سایشي و خمشي پارچه، اندازهاندازه -

 پذیري، مدیریت مواد و تجهیزات، بهداشت و ایمنيمسئولیت-

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم ؤلفم عنوان منبع

 1381 نشر ارکان  حسین توانایي فیزیک الیاف

 1395 دانشگاه امیرکبیر  نور پناهپرویز  فیزیکي الیاف و خواصساختمان 

 1394 زدیدانشگاه آزاد   يلیجل ریم افیال يکیزیف ساختمان

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) سنجش و ارزشیابي روش -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش وعه کار، ارائه مقاالت و طرح( پوشه مجم.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسائل با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات لیتاي و رعایت اصول ایمني آزمایشگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعارعایت اخالق حرفه

 نتایج حاصل از آزمایش بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  موردنیازمساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 نفره 1نفره یا  2 هايگروه مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

 هنیمچتعیین نمره نخ  -اون -استحکام سنج -مانند تاب سنج و پارچهنخ  -الیاف بر روي هاتستمربوط به انواع  هايدستگاه

 دستگاه تعیین طول الیاف و ...-نخ

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل محاسبات و قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

. گزارش عملکردي از نتایج و مشاهدات توسط شودمينتایج آزمایشگاهي توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 توسط دانشجویان با نظارت استاد انجام شود. شدهانجام هايآزمایشدانشجویان تهیه و تنظیم گردد. تحلیل نتایج 

 

 صیلي و تجارب(سوابق تح مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربينساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



59 
 

 بلند یافال یسندگير درس -3-18

 نوع درس: تخصصي  

 و آزمایشگاهعلوم الیاف نیاز: پیش

 - نیاز:هم

 .موجود در خطوط ریسندگي الیاف بلند هايمکانیزمامع با اصول و آشنایي ج :هدف کلي درس

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 انواع پشم. بنديدرجهمصرفي در سیستم ریسندگي پشمي و معیار  هايپشمخصوصیات انواع 

 .هاآنجدا کردن هر یک از  يطریقهدر پشم و  هاناخالصيانواع 

در طول پروسه و مواد مصرفي  موردنیاز آالتماشینمراحل مختلف شستشوي پشم را و انواع 

 .موردنیازشستشوي و درصد  جهت

2 - 

 - 1 مخلوط کردن انواع پشم. هايروشاهداف و  2

 - 1 بازیابي شده. هايپشمانواع  3

4 

 ، اهداف استفاده از کارد پشمي.هاآنمختلف کارد پشمي و عملکرد  هايقسمت

 هايپوششمختلف، حاالت مختلف قرار گرفتن  هايقسمتانواع پوشش کاردینگ در 

 سوزني نسبت به یکدیگر.

 .آنآمدن  به وجودو علل  تولیدشدهمحصول  عیوب ،دندهچرخمحاسبات مربوط به کشش و 

2 - 

 - 1 انواع کندانسرها. 5

6 

 مختلف و ویژگي رینگ پشمي. هايقسمتو انواع ماشین ریسندگي رینگ 

 تفاوت رینگ پشمي و فاستوني.

 محاسبات مربوط به تاب و کشش ماشین رینگ.

 مراحل مختلف پروسه تولید نخ فاستوني

4 - 

 - 1 در این سیستم. مورداستفادهمشخصات پشم  7

 - 1 .(اروپائي و غیره) هاآنمختلف تولید نخ فاستوني و تفاوت  هايسیستم 8

9 

 مختلف ماشین کاردینگ و اهداف استفاده از کارد فاستوني را. هايقسمت

 کاردینگ نسبت به هم. مختلف هايقسمتحاالت مختلف قرار گرفتن پوشش سوزن 

 مختلف کارد و مشخصات هریک. هايقسمت انواع پوشش 

 محاسبات مربوط به کشش و تولید و ضایعات کاردینگ.

4 - 

11 

مختلف ماشین گیل  هايقسمت ویل باکس و تعداد مراحل گیل باکس انجام مرحله گ هدف

 باکس.

 مختلف گیل باکس. هايسیستم

 (شماره، ارتفاع، سطح مقطع، تراکم در واحد سانت)مشخصات مربوط به سوزن گیل باکس 

 مراحل با توجه به مشخصات پشم مورد مصرف. در هر یک از

3 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 را توضیح دهد. Nip Gageفاصله 

 ربوط به کشش، تولید و تعداد شانه در ماشین گیل باکس.محاسبات م 

11 

 مختلف ماشین شانه و اعمال هر یک از قسمت. هايقسمت زنيشانهاهداف عمل 

و  شدهاستفادهدر ماشین با توجه به نوع و مشخصات پشم  مورداستفاده هايشاخهانواع  

ولید، ضایعات و تغذیه در ماشین پارامترهاي مربوط به سوزن شانه و محاسبات مربوط به ت

 شانه.

2 - 

12 

 مختلف تهیه نیمچه نخ در فاستوني. هايسیستم

دالیل استفاده از ماشین فالیر و فینیشر، نحوه انتقال حرکت در دو ماشین فالیر و فینیشر، 

 مقایسه مزایا و معایب استفاده از ماشین فالیر و فینیشر.

 ید، ردیف و شیب در ماشین فالیر.محاسبات مربوط به تاب و کشش و تول

 محاسبات کشش و تولید ماشین فینیشر.

4 - 

13 

مختلف ماشین رینگ، اهداف استفاده از  هايقسمترینگ فاستوني،  هايماشینانواع مختلف 

کشش، تاب، تولید،  محاسبات مختلف، هايقسمتماشین رینگ، مکانیزم انتقال حرکت 

 پیچش را.

4 - 

14 

تشو و ، مخلوط کردن، شسبنديدرجهخ در سیستم نیمه فاستوني، مراحل پروسه تولید ن

.کردنخشک  

با کارد پشمي و فاستوني هاآنمختلف کارد نیمه فاستوني و تفاوت  هايقسمت   

 مربوط به کشش و تولید. محاسبات مراحل الزم، تعداد واهداف استفاده ازگیل باکس 

 دیگر. هايسیستمنگ ویژگي رینگ نیمه فاستوني را نسبت به ری 

 .رینگ تولیدمحاسبات مربوط به تاب، کشش و  

2 - 

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هاي:مهارت

هاي ریسندگي فاستوني و نیمه فاستوني، توانایي کار با ماشین هاي ریسندگي پشم، کسب مهارت درتشریح مکانیزم ماشین -

 و...رینگ، گیل باکس، رینگ 

 پذیريي مناسب، مسئولیتهاحلراهمدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت کیفیت، ارائه  -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

عیوب در فرآیند ریسندگي نخ، 

 ماسوره، بوبین

 1391 متالون  فرشاد لهراسبي

 1395 جهاد دانشگاهي  ل سیف دواتيجما پشم و پوست فنّاوري

 1383 زدیدانشگاه  ياحمد جمال پنکوفیل چیویاولی اکوفی بلند افیال يسندگیر
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

اي، تحقیق و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 پروژه، ترجمه مقاالت تخصصي مرتبط

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

وایت برد با  -عدد 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54مساحت حداقل کالس با 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1عرض 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  حث و گفتگو،قالب سخنراني و ب شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربينساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 و کارگاهریسندگي الیاف کوتاه  درس -3-19
 نوع درس: تخصصي  

 -نیاز: پیش

 -نیاز:هم

موجود در ریسندگي الیاف  هايمکانیزم: آشنایي جامع با اصول و هدف کلي درس

 هادستگاهکوتاه و آشنایي با 

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 الیاف افزایش مقاومت-الیاف طول-الیاف ظرافت-الیاف خصوصیات- الیاف کوتاه: انواع الیاف

 خواص الیاف. نسبي اهمیت-الیاف يهاناخالصي-الیاف رطوبت جذب-الیاف طول
2 2 

2 

 هايروش انواع-سندگيری تکامل و : پیدایشهانخ گذارينمره و ریسندگي تاریخچه

ارتباط -نخ نمره و تاب بین ارتباط-نخ تاب-نخ نمره-نخها خواص و بنديطبقه-ریسندگي

 ریسندگي. حد -نخ مقاومت و تاب بین

2 3 

3 
 مخلوط کردن هايروش- کردن مخلوط ارزیابي-کردن مخلوط اهداف-الیاف کردن مخلوط

 مخلوط. قیمت محاسبه-الیاف
2 3 

4 

 استقرار ترتیب- تغذیه مواد-حالجي در اصلي عملیات-حالجي در ملیاتع حالجي: خالصه

 بازکننده هايدستگاه-تغذیه هايدستگاه-حالجي هايماشین اجزاي-حالجي در آالتماشین

 و کردن باز بر مؤثر عوامل-اجاقي هايمیله و بازکننده تغذیه، متقابل اثرات-اجاقي هايمیله

 يهاکنندهتمیز-هابازکننده-آالتماشین مجموعه یک در موجود هايماشین-کردن تمیز

 در قوي يهاکنندهتمیز-ریز ناخالصي هايکننده تمیز-هاکننده مخلوط-درشت يهاناخالصي

-خط در الیاف انتقالگردوغبار  خروج سیستم-کارد ماشین به هاکننده تغذیه-حالجي خط

 جریان کنترل-روش پنوماتیکي به انتقال-میکانیکي انتقال تجهیزات-مواد انتقال ضرورت

 تنظیم هايسیستم-حرکت-سکون عملیات در نوري تنظیم هايسیستم بنديطبقه-الیاف

 بازیافت-ضایعات خروج-ها نشان آتش-فلزات يهاکننده جدا-جانبي تجهیزات-پیوسته

 تجهیزات و هادستگاه-آالتماشین ضایعات مقدار-خام مواد مصرف در جویي صرفه-الیاف

 گسسته. و پیوسته و بازیافت هايسیستم-تیاف باز

2 11 

5 

 انواع-کارد ماشین عملیات اصول-کارد ماشین وظایف-کاردینگ عملیات کاردینگ: خالصه

تغذیه -کارد ماشین اجزاء-طراحي ازنظر کارد هايماشین انواع-کارد هايماشین عملیات

-اصلي سیلندر-مکيک کاردینگ هايدستگاه-تیکرین ناحیه-تغذیه هايدستگاه-الیاف

ماشین  موتورهاي-دافر روي از تارعنکبوتي برداشت-سیلندر روي از الیاف برداشت-کالهکها

 -پذیرانعطاف پوشش-ها پوشش بندي دسته-پوشش انتخاب کارد ماشین پوششهاي-کارد

 کار تجهیزات اصول-اتوماتیک یکنواختي کنترل تجهیزات-متالیک پوشش-سخت نیمه پوشش

 کوتاه طول با اتوماتیک کنترل تجهیزات کار اصول-تجهیزات بندي دسته-يیکنواخت کنترل

3 11 

 عملي ظرين 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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-زدن وبرس کردن تمیز-کارد ماشین نگهداري-گیرياندازه هايدستگاه -بلند و متوسط

-آن جدول و تنظیمات اصول-کارد ماشین تنظیمات-سنگزدن-پوشش کردن پرداخت

 کارد. محاسبات ماشین-عاتضای آوري جمع-غبار گردو مکش-کارد ماشین کمکي تجهیزات

6 

 مخلوط کردن-کردن الیاف موازي-فتیله یکنواختي-کشش اهداف :(کني چندال) کشش بخش

 قسمت-قفسه-کشش ماشین اجزاء-کشش ماشین با کار اصول-گردوغبار خروج-الیاف

 دسته بندي-فیتیله یکنواختي کنترل هايسیستم-بانکه داخل در فتیله پیچش-کشش

 هايسیستم در زماني تأخیر اصلح-کنترل خود یکنواختي کنترل هايسیستم-نترلک هايسیستم

( کامپیوتري) مرکزيیکنواختي  کنترل هايسیستم-یکنواختي عملیات-یکنواختي کنترل

 کشش. ماشین محاسبات-کن مخلوط کشش هايماشین

2 11 

7 

-شانه هايماشین نواعا-زنيشانه عملیات انواع-ماشین وظایف و کار : اصولزنيشانه ماشین

 عوامل-زنيشانه فنّاوري-شانه ماشین براي بالشچه سازيآماده-شانه ماشین در عملیات ترتیب

-کیفیت روي بر زنيشانه عملیات اثر- زنيشانه بر تغذیه مواد اثر-زنيشانه عملیات بر مؤثر

 ماشین-زنيانهش مقدمات اصول-زنيشانهمقدمات -زنيشانه بر تنظیمات و ماشین اجزاي اثر

-آن انواع و شانه-نیپر-تغذیه- شانه ماشین اصول کار-شانه ماشین-روبان ماشین-بالشچه

 بین هايماشین تعداد-ناخالصیهاوضایعات خروج-بانکه داخل در فتیله پیچش-مواد برداشت

 شانه. ماشین محاسبات-کاردوشانه

3 11 

 48 16 جمع

 

 رمهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظا -ب
 هاي:مهارت

هاي الیاف، توانایي کارکردن با ماشین مخلوط کردن هايروش کارگیريبهخواص الیاف، قابلیت  بر اساس بنديطبقه -

 زنيحالجي، کاردینگ، چندالکني، شانه

 پذیريمسئولیت رعایت استانداردها، قوانین و مقررات، مدیریت مواد و تجهیزات، -

 

 فارسي و خارجي( منبع 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

“The Technology of Short-
staple Spinning 

W. W. Klein  Textile 
Institute 

2111 

 391 متالون  فرشاد لهراسبي عیوب در فرآیندهاي ریسندگي

 مخلوط وریسندگي الیاف مصنوعي 

 ايپنبهدر سیستم  هاآن

ر رضا می سالهو ترا -ک. ر

 طاهري

 1391 امیرکبیردانشگاه 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) ارشده، تولید نمونه کسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت شاهده رفتارآزمون کتبي در ابتداي کالس، م حل مسائل با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات اي و رعایت اصول ایمني آزمایشگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیترعایت اخالق حرفه

 نتایج حاصل از آزمایش بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  موردنیازبه تجهیزات مساحت کالس با توجه 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

 و ... شانه-بالشچه-هشت ال اتولولردار-کاردینگ– يحالج :آالتماشینخط ریسندگي شامل 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

حل محاسبات و  تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

. گزارش عملکردي از نتایج و مشاهدات توسط شودمينتایج آزمایشگاهي توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 توسط دانشجویان با نظارت استاد انجام شود. شدهانجام هايآزمایشدانشجویان تهیه و تنظیم گردد. تحلیل نتایج 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( لمي،مدرک تحصیلي، مرتبه ع) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربينساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 و پودي يتار بافندگي و يبافندگ مقدمات درس -3-21

 نوع درس: تخصصي 

 گاهو کار کوتاهالیاف ریسندگي نیاز: پیش

 - نیاز:هم

 .شدهبافتهتولید سطوح  هايمکانیزمآشنایي جامع با اصول و  :هدف کلي درس

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 و يسندگیدر مرحله ر تولیدشدهنخ  وبیانواع ع - محاسبات و پیچي بوبین هايماشینانواع 

 وبیص عیتشخ هايروش

 و قیدقپیچي  بوبین يبررس-آن کاربردراندم  يچیپ نبوبی شرح– آن کاربرد قیدقپیچي  نبوبی شرح

 راندم

 تابنده شرح – يچند الکن هايروش–فاکتور تاب  يبررس-ال دچن نخ دوال و اتیخصوص يبررس

 جمع -تاب ورفاکت– نخ نمره – دی)تول يمحاسبات تابندگ -با تاب دوبله تابندگي شرح ينگری

 (شدگي

2 - 

 - 2 .محاسبات و پیچيچله هايماشینانواع  2

 - 2 محاسبات آهارزني.–خشک کن -حمام آهارزني-ي آهارزنيهادستگاهآهارزني و  هايروش 3

 - 2 ماشین. اسکلت وماشین بافندگي  4

 - 2 ،گذاري پوددهنه، جسم  لیتشک هايمکانیزم انواع 5

 - 2 بافندگي ماکویي. هايماشینحوه عمل کرد ن 6

 - 2 .هاماشینبافندگي بادامکي و کاربرد این  هايماشین وسیلهبه دهندهتشکیلمکانیزم  7

 - 2 مکانیزم بافندگي بادامکي نوع مثبت و منفي. 8

 - 2 مختلف. هايطرحبراي  هابادامکشکل و کاربرد انواع  9

 - 2 مختلف. هايبافندگيشفت براي را روي  هابادامکنحوه سوار کردن انواع  11

11 

 .آن کاربرددابي و  دهندهتشکیلمکانیزم 

 ي دابي.هادستگاهانواع  

 بافندگي دابي نوع مثبت و منفي هايماشینمکانیزم  

3 - 

12 

 .آنژاکارد و کاربرد  وسیلهبهمکانیزم تشکیل دهنه  

 ي ژاکارد.هادستگاهانواع  

 ي ژاکارد.هادستگاهوي انواع نحوه پیاده کردن طرح بافت ر 

3 - 

 - 2 بافندگي بدون ماکو. هايماشینمکانیزم انواع   13

 - 2 بافندگي. هايماشین وسیلهبهعیوب حاصل از بافت پارچه  14

15 
 بافندگي هايماشیناتوماتیک انواع  هايمکانیزممختلف ماشین و  هايقسمت

 بافندگي. هايماشینمحاسبات الزم  
2 - 

 - 32 عجم

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هاي:مهارت

، تشخیص علل تولید نخ تشکیل دهنههاي بافندگي تاري و پودي، توانایي تشریح عملکرد انواع تحلیل عملکرد ماشین -

 هاي بافندگي تاري و پوديمعیوب در ماشین

 پذیريمناسب، مسئولیت يهاحلراهمدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت کیفیت، ارائه  -

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هايماشین و فنّاوري زمیمکان

 يبافندگ

 1394 امیرکبیردانشگاه   هوشمند بهزادان

 1394 زدیدانشگاه   ياحمد جمال يبافندگ مقدمات

 1397 نرجمال ه  جواد نوري يبافندگ مقدمات

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

عملي انشایي،  هايساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

اي، تحقیق و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 وژه، ترجمه مقاالت تخصصي مرتبطپر

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  موردنیازمساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

تدریس گردد. حل تمرین و تمرین و تکرار توسط مدرس  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربينساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 پودي و يتار يبافندگ و يبافندگ مقدماتکارگاه درس  -3-21

 نوع درس: تخصصي 

 - نیاز:پیش

 پودي و يتار بافندگي و يبافندگ مقدمات نیاز:هم

 .شدهبافتهموجود براي سطوح  هايمکانیزمآشنایي عملي با اصول و  هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 ان یادگیري )ساعت(زم

 عملي نظري

 8 1 کار عملي با ماشین بوبین پیچي –پیچي بوبینآشنایي با ماشین  1

 8 1 آشنایي با ماشین ماسوره پیچي 2

 8 1 و کار عملي با آن پیچيچلهآشنایي با ماشین  3

 8 1 هاآنمعرفي اجزاء یک ماشین بافندگي و کار با  4

 8 1 بافندگي مختلف هايماشین اندازيراهعملیات  5

 8 1 ژاکارد(-بادامکي-)دابيتشکیل دهنه هاي مکانیزمبررسي انواع  6

 8 1 گذاري هاي پودمکانیزمبررسي انواع  7

 8 1 نخ تار و پیچیدن پارچه کردن بازبررسي مکانیزم  8

 64 1 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايمهارت

هاي پودگذاري، توانایي تنظیم پیچي، توانایي تحلیل مکانیزمپیچي، چلهپیچي، ماسورههاي بوبیندن با ماشینقابلیت کارکر -

 ها براي تشکیل دهنهدستگاه

 ي مناسبهاحلراهها، ارائه پذیري، مدیریت کارها و پروژهمسئولیت -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر ممترج مؤلف عنوان منبع

 1394 امیرکبیردانشگاه  اصغریان اصغرعلي دي.اف.پالینگ حلقوي تاري يبافندگ زمیمکان

دانشگاه آزاد   يعیشف رضایعل يبافندگ مقدمات

 کاشان

1388 

 محمد اسماعیل بافندگي حلقوي تاري

 شناسیزدان

 1391 دانشگاه آزاد یزد 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 موزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آ –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفهپذیر، مسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسائل با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات گاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیتاي و رعایت اصول ایمني آزمایشرعایت اخالق حرفه

 نتایج حاصل از آزمایش بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1ز استاد می-عدد 1صندلي استاد  -عدد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  موردنیازمساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 نفره 1نفره یا  2 هايگروه مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

ن بافندگي ماشی–شین بافندگي دابي ما-ماشین بافندگي بادامکي، پیچيچله، ماشین پیچيبوبینماشین ماسوره پیچي، ماشین 

 air jet-water jet-پروژکتایل -پیر را -گذاري توسط بادامکژاکارد که پود

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 مختلف. هايمکانیزم رسم مختلف. هايمکانیزم آموزش ني و بحث و گفتگو،قالب سخنرا شده درهاي تعریفسرفصل

 بافندگي ومربوط به مقدمات  محاسبات

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربينساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 بافت پارچه راحيط درس -3-22

 نوع درس: تخصصي 

 ریسندگي الیاف کوتاه وکارگاهنیاز:پیش

 1پودي و يتار بافندگي و يمقدمات بافندگ نیاز:هم

 هاي پارچهبافت انواع باآشنایي  .هدف کلي درس

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 ن یادگیري )ساعت(زما

 عملي نظري

 - 1 آنرسم  چگونگي وتعریف طراحي  1

 - 1 انواع بافت 2

 2 1 بافت ساده 3

 2 1 کشي نخ ونقشه ضربه  4

 3 1 نخ کشي به همراه با نقشه ضربه و آن مشتقات و انواعبافت سرژه  5

 2 1 ضربه نقشه وبه همراه نخ کشي  آن مشتقات وبافت ساتین  6

 2 1 مختلفي براي دستگاه ژاکارد. هايبافت رسم 7

 2 1 و نقشه ضربه شدهترسیم هايطرحبراي مناسب  کشيچله 8

 2 - ابتکاري بخصوص رنگي هايطرحرسم   9

 2 - ي رنگيهانخبا  پیچيچلهي بافندگي بخصوص دستي هادستگاهروي انجام  11

 2 - ي را ببافد.رنگ هايطرحرنگي انواع  تاروپودستفاده از ا با 11

 2 1 ابتکاري و رنگي. هايطرحترسیم انواع  12

 2 1 دو رو. هايطرحترسیم انواع  13

 2 1 چسبیده، دو طرف چسبیده و دو طرف باز. طرفیکدوال  هايطرحترسیم  14

 2 1 مختلف. هايبااتصالدوال را  هايطرحترسیم  15

16 

 .دوالبا اتصال رو هايطرحانواع 

 .دوالبا اتصال زیر هايرحطانواع 

 .دوالبا اتصال رو و زیر هايطرحانواع 

 .دوالبا اتصال تار اضافي هايطرحانواع 

 .دوالبا اتصال تعویض دو روي پارچه هايطرحانواع 

2 2 

17 
 .تاري مخمل هايطرحانواع 

 .پودي مخمل هايطرحانواع 
2 3 

 32 16 جمع

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 انتظار مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد -ب
 هاي:مهارت

هاي سازي طرح بر روي ماشینهاي دوال، توانایي پیادههاي ابتکاري، توانایي ترسیم طرحکشي، توانایي رسم طرحقابلیت نخ -

 بافندگي

 پذیري، مدیریت مواد و تجهیزات، بهداشت و ایمنيمسئولیت -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 آبان  حسین صدقي اصول و مباني طراحي پارچه

 1395 دانشگاه سمنان  سمیه باصري بافت صنعتي پارچه

بافت  محاسبه و يطراح اصول

 پارچه

يرضا طاهر ریم یرامیرکبدانشگاه     
7813  

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) جش و ارزشیابيروش سن -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش کار، ارائه مقاالت و طرح ( پوشه مجموعه.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسائل با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات اي و رعایت اصول ایمني آزمایشگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیترعایت اخالق حرفه

 نتایج حاصل از آزمایش بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

وایت برد با  -عدد 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54مساحت حداقل کالس با 

 هايبافتالگوي  – ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -شطرنجي متر 4متر و طول  5/1عرض 

 مداد –خط کش  –کاغذ رسم  –میز کار مناسب  –مختلف 

 مطابق سرفصل و با رعایت ایمني مجهز به وسایل

 

اي، پژوهشي، گروهي، روژهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پ اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربينساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 تجزیه بافت پارچهدرس  -3-23

 نوع درس: تخصصي 

 پارچه ي بافتنیاز: طراحپیش

 -نیاز:هم

 ساختار پارچه  انواع باآشنایي  .هدف کلي درس

 موزشي و رئوس مطالبآسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 2 - نهایي پارچه کاربردتعیین  1

 2 - شدهتکمیلتعیین عرض پارچه  2

 2 - روي پارچهسطح تعیین  3

پارچه تاروپودتعیین جهت  4  - 2 

5 

 مخمل وحوله ،هاپارچهانجام محاسبات زیر بر روي انواع 

جمع  –وزن مترمربع پارچه  تاروپودي هانخ نوع ونمره نخ  -تاروپودي اهنختراکم 

ترسیم کردن  -نمره شانه–نخ  برتعداد – تاروپود بنديرنگراپورت –شدگي پارچه 

 ي رنگي.هاپارچهنقشه 

 –رنگ همانندي مصرفي  –محاسبات مربوط به الیاف –محاسبات وزن نخ مصرفي 

تهیه چله.  منظوربهمحاسبه کل تار زمینه و کناره  –تعاوني  مواد ومقدار مصرف رنگ 

 -ي رنگي هاپارچهتعیین تکرار رنگي در  - تاروپودمحاسبه وزن پارچه از طریق نمره 

 ي رنگيهانختعین وزن هر یک از 

- 56 

 64 - جمع

 

 :مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هاي:مهارت

تراکم نخ هاي تاروپود، نمره نخ و...(، قابلیت تشخیص سطح رو و زیر پارچه، توانایي  مانندانجام محاسبات برروي پارچه ) -

 تعیین عرض پارچه در فرآیند تکمیل

 پذیريي، مسئولیتسینوگزارش، شناخت محصوالت تولیدي، تغییر سبک زندگي، خلق ایده -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

بافت  محاسبه و ياصول طراح

 پارچه

 امیرکبیردانشگاه   يرضا طاهر ریم
1387 

 هايطرحپارچه و  هیتجز اصول

 يرنگ

 دانشگاه الزهرا  ياله تیآ نویطالب پور و م دهیفر
1391 

 1397 امیرکبیر  شاهپور وزیردفتري هاي طراحي بافت و رنگتکنیک

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي ) –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسائل با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات آزمایشگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیت اي و رعایت اصول ایمنيرعایت اخالق حرفه

 نتایج حاصل از آزمایش بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

وایت برد با  -عدد 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54مساحت حداقل کالس با 

 –میز کار  –پنس  – بینذره – ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1عرض 

 شابلون

 نفره 1نفره یا  2 هايگروه مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

 

اي، پژوهشي، گروهي، ین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمر اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( تبه علمي،مدرک تحصیلي، مر) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربينساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 ي پوديحلقو بافندگي درس -3-24

 نوع درس: تخصصي 

 پودي و يتار بافندگي و يبافندگ مقدماتنیاز: پیش

 - نیاز:هم

 ي حلقوي پوديهاپارچهبافت  روش و آالتماشینبا  آشنایي هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 - 1 .يحلقو يبافندگتعریف  1

 - 1 .هاآن يحلقه بر رو لیتشک يو چگونگ هاسوزن انواع 2

 - 1 نیماش جیگتشریح  3

 - 2 را شرح دهد. يپود يهاپارچه هیتجز 4

 - 1 يپود يهاپارچه تیفیدر ک مؤثر عوامل 5

 - 1 يپود يهاپارچهطول حلقه در  کنندهکنترل توضیح وسایل  6

 - 1 يحلقو يپارچه در بافندگ وبیعتشریح  7

 - 2 يتخت باف دست نیماش 8

 - 2 بافت لیتشک ياساس هايقسمت 9

 - 2 تخت بافت نیماش يحلقه بر رو لیتشک زمیمکان 11

 - 1 و کشش پارچه. ينخ کش يچگونگ 11

 - 2 سیلندر یکروماشین گرد بافت  12

 - 1 اساسي تشکیل بافت هايقسمت 13

 - 2 سیلندر یکروطرز تشکیل حلقه بر روي ماشین  14

 - 2 مکانیزم نخ کشي و کشش پارچه 15

 - 1 حدود طراحي 16

 - 2 گرد بافت دو رو سیلندر ماشین 17

 - 1 سیستم نخ کشي ماشین گرد باف دو رو سیلندر 18

 - 2 صفحه قالب بادامک سیلندر 19

 - 1 قالب بادامک سیلندر 21

 - 1 مکانیزم کشش پارچه 21

 - 2 محاسبات مربوط به ماشین بافندگي حلقوي 22

 - 32 جمع

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 ارمهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظ -ب
 هاي:مهارت

ي، حلقو يپارچه در بافندگ وبیعهاي بافندگي حلقوي، تشریح هاي پودي، توانایي محاسبات مربوط به ماشینجزیه پارچهت-

 هاي بافندگي حلقويتتشریح طرز تشکیل حلقه بر روي ماشین

 پذیرياطالعات، مهارت انجام و حل مسئله، مسئولیت لیوتحلهیتجز -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3قل منبع درسي )حدا -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

گردباف )بافت،  ،يپود يحلقو يبافندگ

 بافت( یوبو ع یهمواد اول
 اشچ یرماملا

مسعود 

 یفيلط

 يدانشگاه صنعت

 یرکبیرام
1391 

تخت  يپود يحلقو هايماشین يفناور

 باف

فاطمه -يحسن ینحس

 یرينص
 1392 انتشارات بهریار 

  زهرا خرم طوسي مکانیزم بافندگي حلقوي پودي
 يدانشگاه صنعت

 یرکبیرام
1391 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

اي، تحقیق و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت س، مشاهده رفتارآزمون کتبي در ابتداي کال حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 پروژه، ترجمه مقاالت تخصصي مرتبط

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

وایت برد با  -عدد 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54مساحت حداقل کالس با 

 ساعت دیواري -آویزرخت- افزار مرتبطنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -ترم 4متر و طول  5/1عرض 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

وسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و تمرین و تکرار ت قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

  

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربينساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 ي پوديحلقو يبافندگ کارگاه درس -3-25

 نوع درس: تخصصي 

 - نیاز:پیش

 ي پوديحلقو يبافندگ نیاز:هم

 .ي حلقوي پوديهاپارچهبافت  روش و هاعملي با مکانیزم صورتبه آشنایي هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 14 - تخت بافت، هايماشینبا  بافت وآموزش قطعات  1

 2 - وزن پارچه.محاسبه  2

 2 - آن. رفع وآمده در ماشین  به وجودعلل و عیوب تشخیص  3

 2 - پارچه. در هانخکشش تنظیم  4

 4 - نقشه بافت روي ماشین. اندازيراه 5

 6 - .بافت گردمختلف  هايماشینبا کار  6

 6 - یک رو سیلندر و دو رو سیلندر. هايماشین با کار 7

 4 - .موردنظر هايطرحانجام  8

 8 - .بافيجورابمختلف  هايماشین اندازيراه 9

 48 - جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هاي:مهارت

 سازي نقشه بافت روي ماشینسیلندر، قابلیت پیادهورروسیلندر و دوهاي یکمحاسبه وزن پارچه، توانایي کارکردن با ماشین -

 ي مناسب، بهداشت و ایمنيهاحلراهشناخت محصوالت تولیدي، ارائه  -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

)بافت، مواد  باف گرد ،يپود يحلقو يبافندگ

 بافت( یوبو ع یهاول

 1394 یرکبیرام يدانشگاه صنعت یفيمسعود لط اشچ ماملیرا

 ینحس تخت باف يپود يحلقو هايماشین يفناور

فاطمه  يحسن

 یرينص

 1392 انتشارات بهریار 

گردبافت )ساختمان -بافندگي حلقوي پودي

 آالت و روش تولید(ماشین

 1394 امیرکبیر مسعود لطیفي یراي

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 داد ساعتتع
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 آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط  –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه پذیر،مسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسائل با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات شگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیتاي و رعایت اصول ایمني آزمایرعایت اخالق حرفه

 نتایج حاصل از آزمایش، مشاهده عیوب ماشین بافندگي و رفع آن بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 16دانشجویي صندلي  -سرفصل  موردنیازمساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 نفره 1نفره یا  2 هايگروه مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

 بافندگي حلقوي پودي شامل: آالتماشین

 اتو جوراب-پنجه دوز-سر دوز-سیلندر گرد باف دورو-تخت باف-و کامپیوتري اتومکانیکي بافيبجورا

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

توسط مدرس تدریس گردد. حل عملي  صورتبهتمرین و  ،قالب سخنراني و بحث و گفتگو شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميتوسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام و بافت تمرین 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربينساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 کارگاه ریسندگي الیاف بلند درس -3-26

 اختیارينوع درس:  

 ریسندگي الیاف بلند نیاز:پیش

 - نیاز:هم

 ونیمه فاستوني  ،فاستوني هاينخدانشجو طریقه تولید  هدف کلي درس:

 آشنا شود پشمي

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 ئوس محتوار ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 4 - خط ریسندگي پشمي هايماشین اندازيراه 1

 4 - خط ریسندگي پشمي هايماشینمختلف  هايقسمتعملکرد تشریح  2

 4 - خط پشمي هايماشینظرفیت تولید تشخیص  3

 4 - میزان کشش و تابتعیین  4

 4 - هاماشیننحوه سرویس  5

 4 - خط ریسندگي فاستوني هايماشین دازيانراه 6

 4 - خط ریسندگي نیمه فاستوني هايماشین اندازيراه 7

 4 - خط ریسندگي نیمه فاستوني هايماشینمختلف  هايقسمتعملکرد تشخیص  8

 8 - خطوط فاستوني و نیمه فاستوني هايماشینظرفیت تولید تشخیص   9

 4 - .و کششمحاسبه میزان تاب  11

 4 - هاماشیننحوه سرویس  11

 48 - جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايمهارت

هاي هاي خط پشمي، قابلیت محاسبات مربوط به ماشیناندازي خط ریسندگي پشمي، توانایي سرویس ماشینقابلیت راه -

 ریسندگي پشمي

 ها، شناخت محصوالت تولیديي، مدیریت کارها و پروژهپذیررعایت استانداردها، قوانین و مقررات، مسئولیت -

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 آشنا  يمنصور منصور 1بلند جلد  افیال يسندگیر

 1388 آشنا  يمنصور منصور 2بلند جلد  افیال يسندگیر

احمد  پنکوفیل چیویاولی اکوفی بلند افیال يسندگیر

 يجمال

 1393 زدیدانشگاه 

 1395 جهاد دانشگاهي  جمال سیف دواتي پشم و پوست فنّاوري

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

 رفع-یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار سائل با توجه به نتایج آزمایشگاهي،حل م هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات اي و رعایت اصول ایمني آزمایشگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیترعایت اخالق حرفه

 شنتایج حاصل از آزمای بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  موردنیازمساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 نفره 1نفره یا  2 هايگروه مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

خط ریسندگي  هايماشین - خط ریسندگي فاستوني هايماشین - خط پشمي هايماشین - خط ریسندگي پشمي هايماشین

 نیمه فاستوني

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  توسط هاآموزش مکانیزم قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميتوسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام  عبور الیاف مسیر و هامکانیزمبررسي 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( لمي،مدرک تحصیلي، مرتبه ع) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربينساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 نساجي در تبرید و تهویه گرمایش، درس -3-27

 اختیارينوع درس:  

 -نیاز: پیش

 - نیاز:هم

 هاکارخانه هايسالن در ،رطوبت وطریقه کنترل حرارت  نایي باآش هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 شیآسا طیمطبوع و شرا يهوا فیتعر 1

 - 4 بسته و باز هايسامانه يبرا کینامیقانون اول ترمود 2

 - 4 يکاربرد يکرومتریو سا هوا يکینامیخواص ترمود 3

4 
 ،يو جذب يریتبخ ،يتراکم يشیسرما هايسامانه ش،یو گرما شیسرما يندهایفرا

 )آب گرم، آب داغ، هوا و بخار( يشیگرما هايسامانه
11 - 

5 
 هايروشهوا،  کشيکانال هايسامانهمطبوع،  يتهویه ساتیدر تأس کشيلوله هايسامانه

 هیکنترل در تهو هايسامانههوا،  عیتوز
11 - 

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هاي:مهارت

 تاسیسات تهویه مطبوع تحلیل روابط ترمودینامیک، تحلیل فرایند سرمایش و گرمایش، قابلیت طراحي سامانه -

 پذیريها، مسئولیتي، مدیریت کارها و پروژهطیمحستیزبهداشت و ایمني، توجه به اثرات  -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 یزدا  بهرام خاکپور تهویه مطبوع هاي تاسیساتسیستم

 Ashrae تهویه مطبوع و توزیع هوا
محمدرضا 

 افضلي
 1397 یزدا

 1393 ایزد  دوستمحمدرضا سلطان هاي تهویه مطبوعآشنایي با سیستم

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

و اي، تحقیق پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 پروژه، ترجمه مقاالت تخصصي مرتبط

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

وایت برد با  -عدد 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54مساحت حداقل کالس با 

 ت دیواريساع -آویزرخت- افزار مرتبطنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1عرض 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميظارت مدرس انجام مسئله توسط دانشجویان تحت ن

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربي تأسیساتمکانیک گرایش دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 ایمني شت وبهدادرس  -3-28

 اختیارينوع درس: 

 - نیاز:پیش

 - نیاز:هم

 هايو کارخانه هاکارگاهبا نکات ایمني در  آشنایي هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 کاربهداشت هايهدف

 .يشغل هايبیماري بنديتقسیمو  یفتعر

 .آالتماشیندر  یمنياصول ا

1 - 

2 

 را آنمبارزه با  یقو طر سوزيآتش

 احتراق و آتش

 کند. یفرا تعر سوزيآتش .

 دهد. یحرا توض سوزيآتش تولیدکنندهمشخصات عوامل 

2 - 

3 

 انتقال حرارت

 یقمبارزه با حر هايروش

 مواد قابل اشتغال ينحوه نگهدار

 .یعما گازهاي یافشرده  گازهاي هايویژگي

1 - 

 

 برق یروياز ن يخطرات ناش

 برق یروياز ن ياز خطرات ناش یشگیرينحوه پ

 برق. یانجر یولوژیکياثرات ب

 گرفتگيبرقآستانه احساس 

 يآستانه احساس انقباض عضالن

 قلب. یبریالسیونآستانه ف

 آستانه توقف دستگاه تنفس.

 .گرفتگيبرق یهاول هايکمک

 کار یطمحرا در  آنو اثرات  یفرا تعر سروصدا

 مشخصات صوت.

 شدت صوت

 صوت ینطن

 مربوط به صدا ايحرفه يکر یجاددر ا مؤثرعوامل 

 در اثر صدا یماريعالئم ب

 سروصدا یزیولوژیکياثرات ف

 سروصدا يروان تأثیر

 انسان. ياز اثرات صدا رو یشگیريپ هايروش

2 - 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 1 16 تعداد ساعت
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 .يحفاظت یلاستفاده از وسا يو مهندس یکياصول مکان یترعا هايروش

5 

 کار. یطاز گرما و سرما را در مح يو خطرات ناش هابیماري

 .یزیولوژياثرات گرما و سرما را در ف

 يگرمازدگ یداختالالت شد

 ياز عوارض گرمازدگ یشگیريپ هايروش

2 - 

6 

 و نور در محل کار. روشنایياثرات 

 قرمز. یراثرات اشعه ز

 .یفط يمرئ اثرات اشعه

 ماوراءبنفشاثرات اشعه 

2 - 

7 

 چشم در کارگاه يحرارت ناگهان

 مربوط به مواظبت از چشم هايتوصیه

 آندر فشار هوا و اثرات  ییراتتغ

 فشار. ییراتاز تغ يناش غیرمستقیمو  یماثرات مستق

 .یاداز گاز در فشار ز يمسائل ناش

 از گاز در فشار کم. يمسائل ناش

2 - 

8 

 هوا. يآلودگ

 بهداشت هوا

 هوا يمضرات آلودگ

 ت دستگاه تنفسبهداش

 دستگاه تنفس يدستورات بهداشت

2 - 

9 

 هاکارگاه یهنحوه تهو

 یهتهو ازنظر يبهداشت صنعت

 هوا ينمودن آلودگ برطرف هايروش

 از ارتعاش. يمشکالت ناش

 .ارتعاش یماريعالئم ب

 ارتعاش یمارياز ب یشگیريپ هايروش

 بر بدن هاآنو اثرات  رادیواکتیوو مواد  یکساشعه ا

2 - 

 - 16 جمع

 

 :مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هاي:مهارت

حل کار، قابلیت طراحي احتمالي در ماز خطرات  یشگیريپهاي اولیه در هنگام وقوع حوادث، توانایي قابلیت انجام کمک -

 هاي صنعتيفضاي مناسب فعالیت

 ي، بهداشت و ایمنيطیمحستیزرعایت استانداردها، قوانین و مقررات، توجه به اثرات  -
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  احمدرضا مختاري در برقایمني 
یاران علم 

 وفرهنگ
1396 

 1385 پروردانش  حضرتي -جاللي اولیه هايکمکآموزش 

 1392 هدز  شناسمهین حق هاي ناشي از کارپیشگیري از بیماري

 1391 کیومرث  شعبان زاده ایمني و حفاظت فني

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) تولید نمونه کار شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

اي، تحقیق و پذیر، رعایت اخالق حرفهئولیتمس آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 پروژه، ترجمه مقاالت تخصصي مرتبط

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

وایت برد با  -عدد 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54مساحت حداقل کالس با 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار مرتبطنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1عرض 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

حل تمرین و  تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربي یا صنایع نساجيدارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 نانو در نساجيدرس  -3-29

 اختیارينوع درس:  

 - نیاز:پیش

 - نیاز:هم

و  گیردميقرار  مورداستفادهموادي که در صنعت نساجي  ویژهبهکلي مواد نانو و  هايویژگيآشنایي با  هدف کلي درس:

 .شودميآشنا  الکتروریسي ویژهبه هاآنتولید  هايروشآشنایي با 

 وزشي و رئوس مطالبآمسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 علم. نیا يتاریخچهو  فناوري نانوعلم  ياولیه میبا مفاه یيآشنا 1

2 
 يمریپل ،يفلز ،يمعدن ساختارهاي نانوشامل  هاآنو خواص  ساختارها نانوبا انواع  یيآشنا

 و ...ها نانولوله، ذرات نانومانند  مختلف يکیزیدر اشـکال ف ـتیو کامپوز
4 - 

 - 4 ساختارها نانو ياندازهسنتز، کنترل شکل و  د،یتول هايروش 3

4 

 يرهای. کرمرهایخواص منسوجات و پل تدر اصال يو معدن يفلز ساختارهاي نانوکاربرد 

، هالکپسو نانو: ساختارها نانو باردهيجهت  مورداستفاده ي( آلکنندهحمل يها)سامانه

هاي روش. يمریپل يتهایهـا و ... نانوکامپوزنیکلودکسـتریهـا، سا پـوزمیل مرها،یدنـدر

 .يمصنوع افیال يسیردر رشته افیو ال مریپل يتوده

4 - 

5 
مذاب و  يسندگیدر خط ر آن تأثیربا منسوجات و  يمعدن يمذاب نانوساختارها الطاخت

 .افیال یيخواص نها
2 - 

6 
 يثبات نانوساختارها رو شیافزا هايروشمنسوجات با نانوساختارها،  لیتکم هايروش

 .سطح منسوجات
4 - 

7 
 و خود زیگرلکه ز،یمنسوجات آبگر يو توسعه ي. نانوفناورضد میکروب ينانو ساختارها

 .زشوندهیتم
4 - 

8 

منسوجات رسانا،  يتوسعه نیو ... همچن يراحت ،يریرنگپذ ریخواص منسوجات نظ 

و منسوجات چند منظوره با استفاده از  باال یيهوشمند، منسوجات با کارا منسوجات

 .افینانوال دیو تول يسی. الکترورينانوفناور

4 - 

9 
 يـابیمشخصـه  هايروش. يفینـانول يو سازههـا مرهایمنسوجات، پل يکاربردها

 يهـا و منسـوجات نانوسازها ـتینانوکامپوز
4 - 

 - 32 جمع

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 عتتعداد سا
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 اي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت ه -ب
 هاي:مهارت

هاي تولید پارچه هاي نانو، توانایي کاروري دستگاههاي بروز، قابلیت طراحي تولید کامپوزیتتولید الیاف نانو با تکنولوژي -

ریسي و بهاي ریسندگي با فرآیند ذو، هوشمند و...(، توانایي کاروري دستگاهضد میکروبنانو با خصوصیات خاص )رسانا، 

 الکتروریسي

 اطالعات لیوتحلهیتجز، مدیریت مواد و تجهیزات، وکارکسبهاي خلق ایده -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 فناوري نانو در نساجي
 سیما سید حسام الدین هاشمي،

 حبیبي
 

دانشگاهي واحد  جهاد

 صنعتي امیرکبیر
1392 

 1394 واحد یزد دانشگاه آزاد  غزاله چیذري فرد اصول تولید نانو الیاف

نانو  فنّاوريعلم و 

 الیاف پلیمري
 1394 دانشگاه آزاد یزد  محمد میرجلیلي

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

اي، تحقیق و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت س، مشاهده رفتارآزمون کتبي در ابتداي کال حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 پروژه، ترجمه مقاالت تخصصي مرتبط

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

وایت برد با  -عدد 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54مساحت حداقل کالس با 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار مرتبطنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -ترم 4متر و طول  5/1عرض 

 مطابق سرفصل و با رعایت ایمني مجهز به وسایل

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  الب سخنراني و بحث و گفتگو،ق شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 
 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 یا مربي و مرتبه علمي مدرسنساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 

 

https://vaavak.com/feature/publisher/0017/
https://vaavak.com/feature/publisher/0017/
https://vaavak.com/feature/publisher/0120/
https://vaavak.com/feature/publish-year/1389/
https://vaavak.com/feature/publish-year/1389/
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 در نساجياقتصاد کاربرد علم درس  -3-31

 اختیارينوع درس:  

 - نیاز:پیش

 - نیاز:هم

 سهیمقا هايشیوهبا  یيپروژه، آشنا ای تیفعال کیبودن  يدرباره اقتصاد اظهارنظردانشجو در  يوانمندسازت :هدف کلي درس

 تورم، تعادل ه،یپول، نرخ برگشت سرما يارزش زمان میبا مفاه يگریبا د نیماش ایپروژه  کی ينیگزیجا ایروژه دو پ ياقتصاد

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
، مبحث تعادل و،یو آلترنات يمربوط به اقتصاد مهندس فیو تعار گیريتصمیم ندیفرا

 بهره، هايفرمولبهره، حل چند مسئله با استفاده از  يهافرمول
6 - 

2 
 ،يارزش فعل يمقایسه انه،یسال هايهزینه يمقایسه) هايروشبه  وهایآلترنات يمقایسه

 .نرخ بهره، نسبت منافع به مخارج( يمحاسبه
6 - 

 - 6 قبولقابل يهرهبدر مورد حداقل نرخ  يک، مباحثالو استه ياقتصاد مهندس يرابطه 3

 - 6 .يدر اقتصاد مهندس تیحساس زیچندگانه، آنال يوهایآلترنات يمقایسه 4

 - 4 .يکاربرد احتمال در اقتصاد مهندس 5

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هاي:مهارت

هاي استاندارد، قابلیت هاي موجود به روشمقایسه آلترناتیوحل مسائل مربوط به اقتصاد مهندسي در صنعت نساجي،  -

 استفاده از احتمال در اقتصاد صنعت نساجي

 هاي مناسب، مهارت انجام و حل مسئلهي فناوريریکارگبهاطالعات، درک اصول پایه، انتخاب و  لیوتحلهیتجز -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 شارسال انت ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

اقتصاد مهندسي، ارزیابي اقتصادي 

 پروژه صنعتي
 1385 دانشگاه صنعتي امیرکبیر  نژاد اسکو محمدمهدي

 1394 موسسه تحقیقاتي تدبیر اقتصاد  مریم فتاحي بنیاناقتصاد دانش

فایده در جهت -تحلیل هزینه

گذاري در بخش گسترش و سرمایه

 نساجي در اقتصاد ایران

 1393 ات اقتصاد و دارایيوز  باغیانمرتضي قره

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشتانواع دس) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

اي، تحقیق و فهپذیر، رعایت اخالق حرمسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 پروژه، ترجمه مقاالت تخصصي مرتبط

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

وایت برد با  -عدد 1میز استاد -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54مساحت حداقل کالس با 

 ساعت دیواري -آویزختر-افزار مرتبطنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1عرض 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودميشجویان تحت نظارت مدرس انجام مسئله توسط دان

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربياقتصاد  -مدیریت–نساجي دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 يدر نساج الکترونیک وکاربرد برق  درس -3-31

 اختیارينوع درس:  

 - نیاز:پیش

 - نیاز:هم

 .ينساج آالتماشینمختلف کاربرد برق در  هايروش آشنایي با :هدف کلي درس

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 3 1 رشهفیکاهم و نیبا قوان یيآشنا 1

 3 1 با عناصر مدار یيآشنا 2

 3 1 ساده RIC يبا مدارها یيآشنا 3

 4 1 مستقل وشنت تحریک و DC کارمولد اصول وساختمان  4

 11 1 موتور تک فاز و سه فاز کنترل و یيتک فازه جهت روشنا کشيسیم 5

 2 1 فرکانس و ولتاژ ،انیجر گیرياندازه 6

 3 1 زکنترل دور موتور سه فا 7

 AC 2 4 يموتورها 8

 AC 1 4 يبرش گرها 9

 2 1 اندازيراه يصنعت يدهایبا کل یيآشنا 11

 2 1 کنتاکتور کار با 11

 4 2 يصنعت الکترونیک باکار  12

 4 2 ریبرنامه پذ يورهاکتاتکن و PLC باکار  13

 48 16 جمع

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايمهارت

 ، قابلیت کارکردن با کنتاکتورهاPLC، توانایي فعالیت با ACو موتورهاي  DCل اصول کار مولدهاي تحلی -

 ي مناسبهاحلراهاطالعات، ارائه  لیوتحلهیتجزمهارت انجام و حل مسئله،  -

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  پویا زرافشان (2) عمومي کالکترونی آموزش
کانون فرهنگي 

 آموزش
1388 

 PLC آموزش
علیرضا ظهیرنیا، محمدرضا 

 راددایني، محمد کاظمينوروزي
 

دانشگاه علوم 

دریایي امام 

 خمیني

1392 

آشنایي با لوازم مورد استفاده در 

 تابلو برق
 1396 کتاب سبز  برزگرمحسن محمدزاده

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 ي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزش –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهلیتمسئو) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسائل با توجه به نتایج آزمایشگاهي، هاي شفاهي،پرسش

 صورتبههاي تحقیقات مني آزمایشگاهي، پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیتاي و رعایت اصول ایرعایت اخالق حرفه

 نتایج حاصل از آزمایش بر اساسهفتگي  گزارش کارنوشتن  –انفرادي و گروهي 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 1میز استاد -عدد 1د صندلي استا -عدد 16صندلي دانشجویي  -سرفصل  موردنیازمساحت کالس با توجه به تجهیزات 

 ساعت دیواري -آویزرخت-افزار نرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد

 نفره 1نفره یا  2 هايگروه مطابق سرفصل و با رعایت ایمني، مجهز به وسایل

 PLC -اکتورکند – AC موتور –المپ  –سیم  –فیوز  – DCمولد  –مقاومت  –خازن  –آمپرسنج  –ولت سنج  –اهم متر 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

م انجاگردد. حل تمرین و انجام  مدرس عملي توسطتمرین  وقالب سخنراني و بحث و گفتگو شده درهاي تعریفسرفصل

 .شودتوسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام آزمایش 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 و مرتبه علمي مدرس یا مربي یاالکترونیک برقدارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد 
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 يسرپرست اصول درس -3-32
 نوع درس: تخصصي  

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 هاي تولیدها و سالنبا سرپرستي کارگاهآشنایي هدف کلي درس: 

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف
زمان یادگیري 

 )ساعت(
 عملي نظري

 - 1 تعریف و مفاهیم اولیه سرپرستي 1

 - 1 نظریه مدیریت و تعریف مدیریت 2

 - 2 هاي کاريسنجي انجام کار نوبتبندي کارها و زماناصول زمان 3

 - 1 وظائف شغلي 4

 - 1 کار بین افراداصول تقسیم 5

 - 1 دفتر اداري 6

 - 1 اصول انبارداري 7

 - 1 بندي(فرم سفارش قطعات اصول سفارش دادن قطعات و ابزار کار )مراحل اداري و زمان 8

 - 2 اصول بررسي استهالک ابزار و وسایل کار 9

 - 1 کیفیت اصول کنترل و 11

 - 1 کنترل کیفیت قطعات هايروش 11

 - 2 برخورد با کارگران هايروش 12

 - 2 احتیاجات روحي کارگر در رابطه با سن موقعیت زمان و مکان 13

 - 2 اصول اقتصادي اسالم در رابطه با کارگر 14

 - 1 نظارت بر کار افراداصول  15

 - 2 اصول ارزشیابي افراد 16

 ها و قوانین کاري در رابطه با دستمزدنامهآئین 17

 

2 - 

 - 2 هاي کارگريبیمه 18

19 
هاي کار در رابطه با سن و جنس و محدودیت ها،تعطیالت و مرخصي ،هاي کارگرياتحادیه

 شرایط جسمي کارگر شرایط محیط کار
2 - 

21 

دوار، باالبرنده  هايهاي گیوتین پرس، قسمتهاي حفاظتي در رابطه باکار دستگاهنامهنآیی

هاي دواري گاز سمي، غبارآلود و نمناک، ظروف ونقل وسایل سنگیني کار در محیطحمل

 زاهاي اشتغالفشار و محیطتحت

2 - 

21 
 گزارش دهي هايآشنایي با روش

 اصول دستور کار نویسي براي افراد تحت نظارت نویسي براي مقام باالتراصول گزارش
2 - 

 - 32 جمع

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايمهارت

هاي مربوط به قوانین کار، قابلیت نگارش صحیح در نامهآئین کارگیريبهبندي کارها و تقسیم وظایف، قابلیت درک و زمان -

 نویسي و ارائه به مقام باالترگزارش

 پذیريها، مسئولیتمدیریت منابع مالي، مدیریت منابع انساني، مدیریت کارها و پروژه -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 خدمات فرهنگي کرمان   سید محمد سلجوقي مباني و اصول سرپرستي

 مدیریت و سرپرستي اصول با آشنایي

 صنعتي) هايسازمان در انساني نیروي

 (خدماتي و

 وحدتي علیرضا سید

 سراب
 1392 منشور فرهنگ 

ریزي پودمان سرپرستي اصول برنامه

 کسب و کارهاي کوچک
 1395 مشاوران صعود ماهان  زادهابوذر غالمعلي

 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -ب، عملکرديآزمون کت حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 قات، خود سنجي و...هاي تحقیفعالیت

اي، تحقیق و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 پروژه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 5/1وایت برد با عرض  -ددع 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 هوشمند تخته -ساعت دیواري -آویزرخت -افزار مرتبط نرم -رایانه -پروژکتورویدئو  -متر 4متر و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 ايگروهي و پروژه -بازدید -ايمباحثه -سخنراني

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 سال سابقه اجرایي 3یا مدیریت و مرتبه علمي مدرس یا مربي با نساجي دارا بودن حداقل مدرک کارشناس ارشد 

https://www.dast2book.com/Author/5631/سید-محمد-سلجوقی
https://www.dast2book.com/Brand/1843/انتشارات-خدمات-فرهنگی-کرمان
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 فني به کمک رایانه رسم درس -3-33
 اختیارينوع درس:  

 -نیاز: پیش

 -هم نیاز: 

 توانایي رسم نقشه هاي سه بعدي مربوط به قطعات ماشین آالت وپیاده سازي اندازه گیري مربوط به آنها هدف کلي درس:

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف
زمان یادگیري 

 )ساعت(
 عملي نظري

 8 2 جم هاي ساده هندسيترسیم ح 1

 8 2 آشنایي و ترسیم از قطعات و اجسام 2

 8 4 ترسیم سه نما از روي مدل 3

 8 2 ترسیم نماي برش داده شده 4

 8 4 ترسیم سه نمابا توجه به مقیاس داده شده 5

 8 2 نحوه اندازه گذاري بر روي نقشه ترسیم شده 6

 48 16 جمع

 

 ورد انتظارمهارت هاي عمومي و تخصصي م -ب
 :هايمهارت

گیري افزارهاي رسم، توانایي طراحي قطعات مورد نیاز و اندازهرسم سه بعدي از قطعات موجود، قابلیت استفاده از نرم -

 برروي نقشه

 دیگران، مسئولیت پذیريبه  آموزش -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 رسال انتشا ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 مرکز نشر دانشگاهي  پوراحمد متقي رسم فني عمومي

هاي رسم فني و نقشه

 1 صنعتي
  پورمبین متقي -پوراحمد متقي

دانشگاه صنعتي 

 شریف
1391 

 1کشي صنعتي اصول نقشه
 پورمبین متقي -پورمتقي مهدي

 حمیدرضا شیردل
 1397 شریف کدکم 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط  –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه پذیر،مسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار مباحث کالسي، رسم نقشه هاي شفاهي،پرسش

 ايهاي رایانهپروژه عملیاتي تحت رایانه، نمونه طراحي اي، پوشه مجموعه کار، تحقیق انفرادي و گروهي،حرفه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 هوشمند تخته -ساعت دیواري -آویزرخت -افزار مرتبط نرم -میز رایانه  -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 ايگروهي و پروژه -بازدید -ايمباحثه -سخنراني

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( علمي، مدرک تحصیلي، مرتبه) هاي مدرسویژگي -

سال سابقه  3با سابقه  ها( یا کارشناسي ارشد دیگر رشته هاي مهندسيداراي مدرک کارشناسي ارشد نساجي )تمامي گرایش

 تدریس
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 کارآفریني درس -3-34
 نوع درس: تخصصي  

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم 

کارآفریني، مدیریت و  آشنایي دانشجویان با تاریخچه، مباني و مهارتهاي مورد نیاز براي موفقیت در فرآیند: هدف کلي درس

 اقتصادي طرح و جذب سرمایه براي کسب و کارهاي کوچک و بزرگ کسب کار و نیز بـرآورد

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
زمان یادگیري 

 )ساعت(
 عملي نظري

 - 2 آشنایي با تاریخچه کارآفریني، مفاهیم کارآفریني وانواع آن 1

2 
وکار  کسب وکار درخانه، ( کسبشنایي با انواع کسب وکار ومباني و اصول کسب وکارآ

 وکار در بخش خدمات کسب اطالعات، وکار در فناوري کسب روستایي،
2 - 

 4 2 ت بازارآشنایي با مباني بازار و مدیری 3

 4 - هآشنایي با داستان هاي موفقییت و شکست کارآفرینان و قهرمانان توسع 4

 4 - سنجي و انتخاب ایده کارآفریني امکان ارزیابي، 5

 - 2 آشنایي با چارچوب طرح کسب و کار 6

 8 - رطراحي جداول ومحاسبات طرح کسب وکا 7

 4 2 با انواع شرکت هاآشنایي با مراحل ثبت وتاسیس شرکت وآشنایي  8

 4 2 آشنایي با مباني کسب وکار در اقتصاد ایران و کلیات قوانین تجارت در ایران 9

 4 - آشناییي با تجربیات موفق کار آفرینان ایراني 11

 4 - ...و ارتباطات مالي، یریتمد منابع، یریتمد ،يکارگروه آشنایي با مهارت هاي کارآفریني: 11

 4 - و سازماندهي کسب وکارنامه ریزي بر 12

 4 2 کیفیت و کنترل هزینه ها کنترل ،یدتول ي کسب وکار،اندازراه 13

 4 2 و ارتباط با مشتري فروش بازاریابي، 14

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 :هايمهارت

رهدف، توانایي ایجاد کسب و کارهاي کوچک با سازي کاالهاي نساجي، قابلیت ارائه طرح کارآمد براي بازاتجاري -

 الگوبرداري از کسب و کارهاي موفق

 ي، شناخت مشاغل مرتبط با رشته تحصیليریپذتیمسئولبصیرت ارتباط با دیگران،  -

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

ميبهاره غال مباني کارآفریني  1394 پیام دانشگاهي  

زمان  فرصت هاي کارآفریني

 مناسب، مکان مناسب
 گرگ گالیدزدیل

محمود 

 مرادي
 1395 سازمان مدیریت صنعتي

وري مباني و اصول کارآفریني )تئ

کاربرد( بنگاه هاي کوچک،  -ها 

 متوسط و بزرگ

-زیارياسفندیار دشمن  

-قدرت اله طالیي  

 آزاده رجبیان تابش

رمهربان نش   1395 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

عملي انشایي، هاي ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پذیر، مسئولیت آزمون کتبي در ابتداي کالس، مشاهده رفتار حل مسائل با توجه به مباحث کالسي، هاي شفاهي،پرسش

 اي، پوشه مجموعه کار، تحقیق انفرادي و گروهي، پروژهق حرفهرعایت اخال

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 هوشمند تخته -ساعت دیواري -آویزرخت -رتبط افزار منرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

 (.مطالعه موردي و

 کاربردي از کارآفرینان موفق ايهپروژه -ايمباحثه -سخنراني

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( رتبه علمي،مدرک تحصیلي، م) هاي مدرسویژگي -

 ها( یا کارشناسي ارشدمدیریتداراي مدرک کارشناسي ارشد در رشته نساجي )تمامي گرایش
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 1 کارآموزي درس -3-35
 نوع درس: تخصصي  

 -نیاز: پیش

 - هم نیاز:

 آشنا شود. عملي با موارد تولید صورتبهنساجي  هايو کارخانهارگاه ک در بتواند دانشجو :درس کلي هدف

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوا ریزسرفصل و 

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري 

 تائید مورد که نساجي صنایع معتبر هاکارخانه از دریکي ساعت121به میزان  دانشجویان قسمت این در

 کارآموزي دوره انتهاي در و شده مشغول کارآموزي به کارخانه مختلف هايمتقس در باشد دانشکده

 آموزش زمان و مختلف هايقسمت در الزم آموزش و کار انجام برحسنمبني  را کارخانه از الزم گواهي

 نماید. ارائه دانشکده به باشد رسیده مربوطه مسئولتایید به که قسمت هر در

 .آید عمل به کارآموزي دقیق مورداجراي در الزم رسیدگي و نظارت یستيبا نیز دانشکده طرف از البته

 نماید. دانشکده تحویل و تدوین هاآن تحلیل و مشاهدات کلیه از گزارشي است الزم دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 121 

 121  جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

 121 - تعداد ساعت
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 2 زيکارآمو درس -3-36
 نوع درس: تخصصي  

 1 کارآموزينیاز: پیش

 - هم نیاز:

 آشنا شود. نساجي بصورت عملي با موارد تولید هايو کارخانهدرکارگاه  بتواند دانشجو :کلي درس هدف

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 سرفصل و ریزمحتوا

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 تائید مورد که نساجي صنایع معتبر هاکارخانه از دریکي ساعت121ن به میزا دانشجویان قسمت این در

 کارآموزي دوره انتهاي در و شده مشغول آموزي کار به کارخانه قسمتهاي مختلف در باشد دانشکده

 آموزش زمان و مختلف هايدرقسمت الزم آموزش و کار انجام برحسن مبنيرا ازکارخانه الزم گواهي

 نماید. ارئه دانشکده به باشد رسیده مربوطه مسئولدتایی به که قسمت درهر

 .آید عمل به کارآموزي دقیق اجراي مورد در الزم رسیدگي و نظارت بایستي نیز دانشکده طرف از البته

 نماید. دانشکده وتحویل تدوین هاآن تحلیل و مشاهدات کلیه از گزارشي است الزم دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 121 

 121 - جمع

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

 121 - تعداد ساعت
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 پیوست ها
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 پیوست یک
 نساجيرشته صنایع  پیوسته کارداني دوره موردنیازتجهیزات استاندارد 

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه ردیف

 نخ -الیاف -انواع پارچه رایانه )کامل( 1

 ماژیک وایت برد تخته وایت برد 2

 صندلي استاد 3

نگهاي مورد مصرف در صنعت نساجي انواع ر

مستقیم  –پیگمنت  –بازیک  –دیسپرس  –اسیدي )

 (...و

 صندلي دانشجو 4

انواع مواد کمکي مورد مصرف در صنعت نساجي 

 –سدیم  آجینات -بیندر –امولیسیفایر  –لودیگول )

 (...ریتاردر و –الکل  وانیلپلي 

 توري سیلک در سایزهاي مختلف میز استاد 5

 اکسیژنهآب –هیپوکلریت سدیم  دئو پروژکتوروی 6

 آمیالز و بیوالز هايآنزیم آویزرخت 7

 آنیوني و کاتیوني و نانیوني هايکنندهنرم ساعت دیواري 8

 افزارهاي مرتبطنرم 9
مواد ضد آب و ضد آتش و ضد باکتري و ضد 

 چروک

 تخته هوشمند 11
 – اسیدسولفوریک –اسید استیک  –کربنات سدیم 

 سودکستیک – اسیدکلریدریک

11 
-کاردینگ– حالجي :آالتماشینخط ریسندگي شامل 

 شانه-بالشچه-هشت ال اتولولردار
 دماسنج– ايشیشههم زن  –بشر 

12 
 :آالتماشینخط تولید ریسندگي الیاف بلند شامل 

 شانه-بالشچه -رینگ-فینیچر-فالیر-هشت ال–کاردینگ 
 الک حساس به نور –حساس کننده 

13 

بافندگي  مقدمات و پودي وبافندگي تاري  آالتماشین

 شامل:

ماشین –ماشین بافندگي دابي -ماشین بافندگي بادامکي

 -راپیر -گذاري توسط بادامکبافندگي ژاکارد که پود

-انواع بوبین پیچ -air jet-water jet-پروژکتایل

 چند ال کني-پیچيچلهانواع -دستگاه آهار

، استرپلينایلون،  مانندفي مصر هايپارچهالیاف و 

، پشم، پنبه، آکریلیکدي استات، تري استات، 

، مخلوط استرپليابریشم، ویسکوز، مخلوط پنبه / 

 استرپليپشم / 

14 

 بافندگي حلقوي پودي شامل: آالتماشین

گرد -تخت باف-و کامپیوتري اتومکانیکي بافيجوراب

 اتو جوراب-پنجه دوز-سر دوز-باف دورو سیلندر

مختلف مانند بنزن، دي متیل فرم آمید،  هايحالل

 ...و  فنل، کروزول، آستون

15 
و نخ  -الیاف بر روي هاتستمربوط به انواع  هايدستگاه

تعیین نمره  -اون -استحکام سنج -مانند تاب سنج پارچه
 نفتالین –پروپانول  –متانول  –اتانول 
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 دستگاه تعیین طول الیاف-نخ ونیمچه نخ

16 

–ارلن –مانند انواع بشر  ايشیشهیل آزمایشگاهي وسا

بن  –شعله  – پایهسه –پي پت  –پي ست  -همزن–بالن 

 –ارلن  – آزمایشلوله –شیشه ساعت  –هیتر  –ماري 

 بالن

 فنل فتالین و ...–متیل اورانژ  –کاغذ صافي 

17 
دستگاه تست  –هم زن برقي  -مالکماشین  – استنترها

 نفوذپذیري

 –متیل متاکریالت  –پلي استایرن  –الکل  لوانیپلي 

 -ترفتالیک اسید –آدپیک اسید  –اسید  آکریلیکمت

 –پلي یورتان  -اوره فرم آلدهید –فنل فرم آلدهید 

کلرید  –سولفات روي  –هگزا متیلن دي آمین 

 کلرید قلع و کاتالیزورهاي مختلف –منیزیم 

18 
کابین  –د فوالر –آون  –دسیکاتور  -شابلون –میز چاپ 

 نور

 –اکسیدان  آنتاستاتیک و  آنتمواد  –گیلیسیرین 

تیوسولفات  –سیلیکات سدیم  –ید  –ضد کف 

اتیلن  –تثبیت کننده  –سولفات آلومینیوم  –سدیم 

 گلیکول

 اسپکتروفوتومتر – کالري متر –میکروسکوپ  19
اتیلن  –سفیدکننده فلورسنت  –صابون هوستاپال 

 مپربورات سدی –گلیکول 

 آب ژاول –نشاسته  –مواد آهاري  نرم افزار رنگ همانندي –رنگ  گیرياندازهدستگاه  21

 ترازوي دقیق –دستگاه آب مقطر گیري  21

رزین هاي  –مواد واسطه مختلف  –اتیلن دي آمین 

اکسید  –روي اکسید  –تیتانیوم اکسید  –امولسیوني 

-رنگدانه ها –رزین براي رنگ هاي روغني  –آهن 

 رنگ هاي گوگردي -آلي آزو و دي آزو ي

  متر PH -پنس  –استوانه مدرج  –بورت  –ویسکومتر  22
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 پیوست دو
 صنایع نساجيرشته  پیوسته کارداني دورهموردنیاز مدرس  استانداردمشخصات 

 عنوان مدرک تحصیلي ردیف

سابقه تدریس و  دوره

 تجربه کاري
 دروس مجاز به تدریس

 اسيکارشن 
کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

 * *  کلیه گرایش نساجي 1
 

 

   * *  کلیه گرایش پلیمر 2

   * *  کلیه گرایش شیمي 3

   * *  کامپیوتر 4

   * *  برق 5

   * *  ریاضي 6

   * *  مکانیک گرایش تاسیسات 7

   * *  زبان انگلیسي 8

 

 

 

 


