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تعداد هم نیازپیش نیازدرسنام 
نوع درسواحد

پایه13ریاضی عمومی 
پایه13فیزیک عمومی 

اصلی3نیم سال اول اجباري1شیمی آلی 
پایه3نیم سال اول اجباريشیمی عمومی

اصلی2نقشه کشی صنعتی
عمومی3فارسی عمومی

پایه1کارگاه عمومی

تعداد هم نیازپیش نیازدرسنام 
نوع درسواحد

پایه13ریاضی عمومی 2ریاضی عمومی 

اصلی13شیمی آلی 2شیمی آلی 

اصلی3ترمودینامیکموازنه انرژي و مواد

اصلی3موازنه انرژي و موادترمودینامیک 

پایه1شیمی عمومیآز شیمی عمومی

پایه3وتربرنامه نویسی کامپی

عمومی2درس عمومی

)18: مجموع واحدها(ترم دوم )18: مجموع واحدها(ترم اول 

نوع درستعداد واحدهم نیازپیش نیازدرسنام 

پایه13فیزیک عمومی 2فیزیک عمومی 

 ترمودینامیک و مکانیکانتقال حرارت
اصلی3سیاالت

اصلی  3شیمی پلیمر هاشیمی فیزیک پلیمر

گیري کمیتهاي اندازه
اصلی2مکانیک سیاالتمهندسی

زبان عمومی فنی و 
عمومی3مهندسی

تخصصی  11شیمی آلی آز شیمی آلی

اصلی  1شیمی پلیمرآز شیمی پلیمر   

عمومی2درس عمومی

)18: مجموع واحدها(ترم چهارم 
نوع درستعداد واحدهم نیازپیشنیازدرسنام 

پایه23ریاضی معادالت دیفرانسیل
موازنه مواد و انرژي و مکانیک سیاالت

اصلی3لمعادالت دیفرانسی2ریاضی 
پلیمرشیمی  

و سینتیک   شیمی(
)پلیمریزاسیون

اصلی  23شیمی آلی 

اختیاري  23ریاضی آمار و احتمال مهندسی 
اصلی3حاستاتیک و مقاومت مصال

پایه11فیزیک عمومی 1آز فیزیک عمومی 
عمومی2درس عمومی

)18: مجموع واحدها(ترم سوم 
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نوع درستعداد واحدهم نیازپیش نیازدرسنام 
اصلی3انتقال حرارتانتقال جرم

پایه2یوترو برنامه نویسی کامپ 2ریاضی محاسبات عددي

  شیمی فیزیک -انتقال حرارترئولوژي پلیمرها
اصلی  3پلیمرها

اصلی  1شیمی فیزیک پلیمرهاآز شیمی فیزیک پلیمرها
اختیاري  2شیمی پلیمر یعیخواص و کاربرد پلیمرهاي طب

دازه  ان وسائل(پلیمرها شناسایی  
تخصصی3شیمی فیزیک پلیمرها)گیري مشخصات پلیمرها

اصلی  3شیمی فیزیک پلیمرهالیمرهاخواص فیزیکی مکانیکی پ
عمومی2درس عمومی
عمومی11تربیت بدنی 

)20: مجموع واحدها(ترم پنجم 
تعداد  هم نیازپیش نیازدرسنام 

نوع درسواحد

اصلی3انتقال جرمعملیات واحد
سی  کاربرد ریاضیات مهند

  تخصصی3انتقال جرمپلیمر

اصلی3انتقال جرمتورسینتیک و طراحی راک

یکی خواص فیزیکی مکانمهندسی کامپوزیت 
تخصصی3پلیمرها

یکی   خواص فیزیکی مکانمهندسی االستومر
تخصصی3رئولوژي پلیمرها پلیمرها

آز خواص فیزیکی  
مکانیکی پلیمرها

یکی خواص فیزیکی مکان
تخصصی1پلیمرها

عمومی2درس عمومی

تخصصی1شناسایی پلیمرهاآز  شناسایی پلیمرها

)19: مجموع واحدها(ترم ششم 

تعداد هم نیازپیش نیازدرسنام 
نوع درسواحد

ی  کاربرد ریاضیات مهندسمرکنترل فرآیندهاي پلی
تخصصی  3پلیمر

تخصصی3رئولوژي  مهندسی پالستیک
تخصصی1مهندسی االستومرکارگاه االستومر

خواص   -رئولوژي پلیمرهامهندسی الیاف
تخصصی3هافیزیکی مکانیکی پلیمر

نتیک و سی-شیمی فیزیک پلیمرها مهندسی پلیمریزاسیون
تخصصی3یاتکاربرد ریاض-طراحی راکتور

اختیاري 2از نیم سال ششم به بعدمدیریت صنعتی 
عمومی2درس عمومی

)17: مجموع واحدها(ترم هفتم 
نوع درستعداد واحدهم نیازپیش نیازدرسنام 

  طرح و اقتصاد  در صنعت
اختیاري 3عملیات واحد پلیمر

آز کنترل فرآیندهاي  
پلیمري

دهاي  کنترل فرآین
تخصصی  1پلیمري

مهندسی  یککارگاه مهندسی پالست
تخصصی1پالستیک

کارگاه تکنولوژي  
هاکامپوزیت

تکنولوژي  
تخصصی1هاکامپوزیت

تخصصی3پروژه پلیمر
تخصصی2کارآموزي
عمومی21تربیت بدنی 

)12: مجموع واحدها(ترم هشتم 
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.توصیه اکید می گردد که دانشجویان نسبت به مطالعه آیین نامه آموزشی اقدام نمایند -1

)  با رعایت پیش نیاز، هم نیاز و ترم تحصیلی(توانند از دروس جدول زیر واحد دروس اختیاري، به جاي دروس پیشنهاد شده توسط گروه می 10دانشجویان جهت اخذ  -2
. هاي دیگر اقدام به اخذ نماینددر صورت ارائه توسط گروه

.در اخذ دروس گروه معارف توجه داشته باشند طبق آیین نامه و جدول دروس گروه معارف انتخاب خود را انجام دهند -3

هاي آتی  ز دروس ترمنیااز آنجاییکه همه دروس اصلی و تخصصی به صورت یک ترم در میام ارائه می گردد اولویت انتخاب واحد خود را در اخذ دروسی که پیش و یا هم  -4
.میباشد قرار دهند
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