
 دانشگاه ارومیه

 دانشکده فنی و مهندسی

 گروه مهندسی پلیمر

 

  کارشناسی مهندسی پلیمر  سالنیم 8واحدها و برنامه پیشنهادي 

  
دروس 

  عمومی

دروس 

  پایه

دروس 

  اصلی

دروس 

  تخصصی

دروس 

  انتخابی
  جمع

تعداد 

  واحد
20  26  50  34  10  140  

  
  

  1 سالنیم

نوع  نام درس ردیف

 درس

تعداد 

 واحد

نیازپیش نیاز/هم  

  -  3  پایه  1 عمومی ریاضی  1

  -  3  پایه  1 عمومی فیزیک  2

  اول اجباري سالنیم  3  پایه  شیمی عمومی  3

  -  2  اصلی  نقشه کشی صنعتی  4

  )شیمی عمومی(  1  پایه  آز شیمی عمومی  5

  )1 عمومی فیزیک(  1  پایه  1آز فیزیک   6

  اول اجباري سالنیم  3  اصلی  1شیمی آلی   7

  -  2  عمومی  *عمومیدروس   8

    18    جمع  

  

  

  2 سالنیم

نوع  نام درس ردیف

 درس

تعداد 

 واحد

)نیازهم(پیش نیاز/  

  1 عمومی ریاضی  3  پایه  2 عمومی ریاضی  9

  1 عمومی فیزیک  3  پایه  2 عمومی فیزیک  10

  1آلی شیمی   3  اصلی  2آلی شیمی   11

  دینامیک)ترمودوم به بعد/( سالنیم  3  اصلی  موازنه انرژي و مواد  12

  1آلی شیمی   1  اصلی  آلیآز شیمی   13

  )انرژي و مواد موازنه(  3  اصلی  دینامیکترمو  14

  -  2  عمومی   *عمومیدروس   15

    18    جمع  

  



 دانشگاه ارومیه

 دانشکده فنی و مهندسی

 گروه مهندسی پلیمر

  3 سالنیم

نوع  نام درس ردیف

 درس

تعداد 

 واحد

نیازپیش نیاز/هم  

  /(معادالت دیفرانسیل)2موازنه، ریاضی   3  اصلی  مکانیک سیاالت  16

  2شیمی آلی   3  اصلی  شیمی پلیمر  17

  -  3  اصلی  استاتیک و مقاومت مصالح  18

  )2 عمومی ریاضی(  3  پایه  معادالت دیفرانسیل  19

  -  3  پایه  برنامه نویسی کامپیوتر  20

  -  3  عمومی  *دروس عمومی  21

    18    جمع  

  

  

  4سالنیم

نوع  نام درس ردیف

 درس

تعداد 

 واحد

نیازپیش نیاز/هم  

  سیاالت مکانیک  2  اصلی  هاي مهندسیگیري کمیتاندازه  22

  ودینامیک، مکانیک سیاالتترم  3  اصلی  انتقال حرارت  23

  شیمی پلیمر  2  انتخابی  خواص و کاربرد پلیمرهاي طبیعی  24

  شیمی پلیمر  3  اصلی  شیمی فیزیک پلیمرها  25

  2ریاضی برنامه نویسی کامپیوتر،   2  پایه  محاسبات عددي  26

  شیمی پلیمر  1  اصلی  آز شیمی پلیمر  27

  -  4  عمومی  *عمومیدروس   28

    18    جمع  

  

  

  

  

  

  

  

  



 دانشگاه ارومیه

 دانشکده فنی و مهندسی

 گروه مهندسی پلیمر

  5 سالنیم

تعداد  نوع درس نام درس ردیف

 واحد

نیازپیش نیاز/هم  

  حرارتانتقال   3  تخصصی  انتقال جرم  29

  انتقال حرارت، شیمی فیزیک پلیمرها  3  اصلی  رئولوژي پلیمرها  30

  شیمی فیزیک پلیمرها  3  اصلی  خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها  31

  شیمی فیزیک پلیمرها  3  تخصصی  شناسایی پلیمرها  32

  شیمی فیزیک پلیمرها  1  اصلی  آز شیمی فیزیک پلیمرها  33

  -  1 پایه  کارگاه عمومی  34

  -  3  عمومی  * عمومیدروس   35

    17    جمع  

  

  

  6 سالنیم

تعداد  نوع درس نام درس ردیف

 واحد

نیازپیش نیاز/هم  

  انتقال جرم  3  اصلی  سینتیک و طراحی راکتور  36

  انتقال جرم  3  تخصصی  کاربرد ریاضیات در مهندسی پلیمر  37

  نیمسال ششم به بعد  2  انتخابی  مدیریت صنعتی  38

  رئولوژي پلیمرها   3  تخصصی  مهندسی پالستیک  39

  خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها  3  تخصصی  مهندسی کامپوزیت  40

  پلیمرهاشناسایی   1  تخصصی  آز شناسایی پلیمرها  41

  -  3  عمومی  * دروس عمومی  42

    18    جمع  

 

  

  

  

  

  

  

  



 دانشگاه ارومیه

 دانشکده فنی و مهندسی

 گروه مهندسی پلیمر

  

  7 سالنیم

تعداد  نوع درس نام درس ردیف

 واحد

نیازپیش نیاز/هم  

سینتیک و  ،هاپلیمر فیزیکشیمی   3  تخصصی  مهندسی پلیمریزاسیون  43

طراحی راکتور، کاربرد ریاضیات در 

  مهندسی پلیمر

فیزیکی و مکانیکی خواص   3  تخصصی  مهندسی االستومر  44

  پلیمرها/(رئولوژي پلیمرها)

  کاربرد ریاضیات در مهندسی پلیمر  3  تخصصی  کنترل فرآیندهاي پلیمري  45

رئولوژي پلیمرها، خواص فیزیکی و   3  تخصصی  مهندسی الیاف   46

  مکانیکی پلیمرها

  مهندسی پالستیک  1  تخصصی  کارگاه مهندسی پالستیک  47

  خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها  1  اصلی  مکانیکی پلیمرهاآز خواص فیزیکی و   48

  -  3  عمومی  * دروس عمومی  49

    17    جمع  

  

  

  8 سالنیم

تعداد  نوع درس نام درس ردیف

 واحد

نیازپیش نیاز/هم  

  عملیات واحد  3  انتخابی  طرح و اقتصاد در صنعت پلیمر  50

  2ریاضی عمومی   3  انتخابی  آمار و احتمال  51

  انتقال جرم  3  اصلی  عملیات واحد  52

  کنترل فرآیندهاي پلیمري  1  اصلی  آز کنترل فرآیندهاي پلیمري  53

  ها)(تکنولوژي کامپوزیت  1  تخصصی  کارگاه مهندسی کامپوزیت  54

  مهندسی االستومر  1  تخصصی  کارگاه مهندسی االستومر  55

  هفتم به بعد سالنیم  2  کارآموزي  کارآموزي  56

  هفتم به بعد سالنیم  3  پروژه  پروژه  57

    17    جمع  

  

  علی صمدي                                                                              رادسمیه حسینی               

  عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی پلیمر                                             ت علمی گروه مهندسی پلیمرأعضو هی


