
  ترم اول نام درس
تعداد   هم نیاز  پیش نیاز  

  نوع درس  واحد

  پایه  3    نیم سال اول اجباري  1ریاضی عمومی 
  پایه  3    نیم سال اول اجباري  1فیزیک عمومی 

  اصلی  3    نیم سال اول اجباري  1شیمی آلی 
  پایه  3    نیم سال اول اجباري  شیمی عمومی

  عمومی  2      عمومی
  عمومی   3      فارسی عمومی

  پایه  1      کارگاه عمومی

        

  18مجموع واحدها:

  

  ترم سوم نام درس
  نوع درس  تعداد واحد  هم نیاز  پیشنیاز  

  پایه  3  2ریاضی     معادالت دیفرانسیل

و  اصول محاسبات فرایندها  مکانیک سیاالت
  اصلی  3  معادالت دیفرانسیل  2ریاضی 

  عمومی  3      زبان عمومی فنی و مهندسی

  اصلی   3    2شیمی آلی   شیمی پلیمر 

  اصلی  3    1فیزیک   استاتیک و مقاومت مصالح

و برنامه نویسی  2ریاضی   محاسبات عددي
  کامپیوتر

  پایه  2  

(توجه:  71مجموع واحدها:            
  پیشنهاد شده میتواند در ترم سوم نیز اخذ گردد.). 8که در جدول ترم  2فیزیک 

  

  

  

  

  ترم دوم نام درس
تعداد   هم نیاز  پیش نیاز  

  نوع درس  واحد

  پایه  3    1ریاضی عمومی   2ریاضی عمومی 

  تخصصی   3    1شیمی آلی   2شیمی آلی 

  اصلی  3  مهندسی ترمودینامیک    اصول محاسبات فرآیندها 

اصول محاسبات      مهندسی ترمودینامیک
  اصلی  3  فرآیندها

  پایه  1  شیمی عمومی    آز شیمی عمومی

  پایه  3      برنامه نویسی کامپیوتر

  عمومی  2      درس عمومی

  18مجموع واحدها:      

  ترم چهارم  نام درس
تعداد   هم نیاز  پیش نیاز  

  نوع درس  واحد

  انتقال حرارت
و مکانیک  ترمودینامیک

  اصلی  3    سیاالت

فیزیک رنگ و مبانی ظاهر 
  اصلی  3      اشیاء

  اصلی  3    شیمی پلیمر  مبانی پوشش هاي الی

  اصلی   3    شیمی پلیمر   شیمی فیزیک پلیمرها

گیري کمیتهاي اندازه
  اصلی  2    مکانیک سیاالت  مهندسی

  تخصصی   1    1شیمی آلی   آز شیمی آلی

   اصلی  1    شیمی پلیمر    شیمی پلیمرآز 

  عمومی  2      درس عمومی

  18مجموع واحدها:          

  



  

  ترم پنجم نام درس
  نوع درس  تعداد واحد  هم نیاز  پیش نیاز  

  اصلی  3  انتقال حرارت  مکانیک سیاالت   انتقال جرم

شیمی فیزیک  -انتقال حرارت  رئولوژي مبانی 
  اصلی   3    پلیمرها

  اصلی   1    شیمی فیزیک پلیمرها  آز شیمی فیزیک پلیمرها
  اختیاري   3     شیمی پلیمر  خواص و کاربرد پلیمرهاي طبیعی

  تخصصی  3    شیمی فیزیک پلیمرها  و آنالیز دستگاهی شناسایی 
  اصلی   3    شیمی فیزیک پلیمرها  خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها

  عمومی  1      1تربیت بدنی 

  71مجموع واحدها:        

  ترم هفتم نام درس
تعداد   هم نیاز  پیش نیاز  

  نوع درس  واحد

کنترل ابزار دقیق و 
مدل سازي سیستم هاي     فرآیندهاي پلیمر

  تخصصی   3  پلیمري

  تخصصی  3     رئولوژي  مهندسی پالستیک

خواص فیزیکی  -مبانی رئولوژي   الیافمهندسی 
  تخصصی  3    مکانیکی پلیمرها

  مهندسی پلیمریزاسیون
مهندسی - فیزیک پلیمرها شیمی

مدل سازي -واکنشهاي شیمیایی
  سیستم هاي پلیمري

  تخصصی  3  

  عمومی  2      دانش خانواده
  عمومی  2      درس عمومی

  16مجموع واحدها:        

  

  

  

  ششمترم  نام درس
  هم نیاز  پیش نیاز  

تعداد 
  واحد

  نوع درس

مبانی طراحی و 
  انتگراسیون فرآیندها

  اصلی  3    انتقال جرم

مدل سازي سیستم هاي 
  تخصصی   3    انتقال جرم  پلیمري

هاي مهندسی واکنش
  شیمیایی

  اصلی  3    انتقال جرم

خواص فیزیکی مکانیکی   کامپوزیتمهندسی  
  پلیمرها

  تخصصی  3  

  تخصصی  3   مبانی رئولوژي  االستومرمهندسی 
آز خواص فیزیکی 

  مکانیکی پلیمرها
خواص فیزیکی مکانیکی 

  تخصصی  1    پلیمرها

  عمومی  2      درس عمومی
و آنالیز  شناسایی آز 

  دستگاهی
شناسایی و آنالیز 

  دستگاهی
  تخصصی  1  

  19مجموع واحدها:      

  ترم هشتم نام درس
  درسنوع   تعداد واحد  هم نیاز  پیش نیاز  

مدیریت مهندسی، اقتصاد 
  و حقوق تجارت

از نیم سال هفت  
  اختیاري   3    به بعد

آز کنترل فرآیندهاي 
  پلیمري

ابزار دقیق و 
کنترل 

  فرآیندهاي پلیمر
   تخصصی  1  

  پلیمرها فراورشکارگاه 
مهندسی 
  تخصصی  1  مهندسی االستومر  پالستیک

 مهندسیکارگاه 
  کامپوزیت

 مهندسی
  تخصصی  1    کامپوزیت

  تخصصی  3      پروژه پلیمر
  تخصصی  2      کارآموزي

  عمومی  2      درس عمومی
  عمومی  1      2تربیت بدنی 

  پایه  3    1فیزیک عمومی   2فیزیک عمومی 

 71مجموع واحدها:    


