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 دارد   ویپست :  

    

 شیمی گروه آموزشي )گرايش(: شیمینده: دانشكده پيشنهاد ده

 شیمی پلیمر : عنوان درس به فارسي

Title:  Polymer Chemistry 

 2شیمی آلی  نياز(:هم پيشنياز درس )

 کارشناسي مقطع درس: 3 تعداد واحد:  نظری ( ب         اجباری الف(  درس:   نوع

 .سرفصل پیوست شده است-بلی ؟مي باشددارای سرفصل مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوری  آيا درس مذکور

      درصد 0:   با دروس موجود در دانشكده ميزان همپوشاني الف(                                                    

 :می باشددرس پيشنهادی جديد 

 درصد 0با ساير دروس دانشگاه :  ميزان همپوشاني ب(                                                    
 

    انتخاب کنيد        :شدمی باندرس پيشنهادی جديد 

 2332112کد درس:     4 تعداد واحد:    مبانی شیمی پلیمر نام درس:

 مورد نياز جهت ارائه درس: و الزامات امكانات ويژه
 .است از صنایع مفید بازدیدو  الزامی است حل تمرین یکساعت در هفته 
 

 کلمه( 033توجيه و ضرورت ارائه درس: )حداکثر 
 نیا درباره هیاول دانش داشتن موارد، ریسا و نیرز ها،چسب االستومر، ک،یپالست ک،یالست لیقب از مختلف عیصنا در یمریپل مواد روزافزون کاربرد لیدل به

 به رشته نیا حاضر حال در. باشد یم کار بازار به ورود ای و باالتر مقاطع در لیتحص ادامه یراب یمیش رشته انیدانشجو یبرا ریناپذ اجتناب یامر مواد

 رشته انیدانشجو کردن آشنا و هیاول میمفاه آموزش لذا. باشدیم شرفتهیپ و یصنعت یکشورها مهم یهارشته از یکی جزو امروزه و کرده رشد سرعت

 .باشد داشته یمیش علم از شاخه نیا کار بازار در جذب و لیتحص ادامه یبرا انیدانشجو کردن عالقمند در ییبسزا ریتاث تواند یم درس نیا با یمیش
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  :(جداشود "،  "با  به صورت مداوم نوشته شده و موارد) سرفصل درس

 کاتیونی، شدن پلیمر رادیکالی، شدن پلیمر سنتزی، پلیمرهای تهیه هایروش ،تکنولوژی پیشرفت در پلیمرها نقش بندی،دسته تعاریف، تاریخی، سابقه مقدمه، 

 ،کاتیونی و آنیونی ،رادیکالی شدن پلیمر هایواکنش سینتیک و مکانیسم بررسی ،هاکننده آغاز انواع همگرا، آغازگرهای توسط شدن پلیمر آنیونی، شدن پلیمر

 مولکولی، جرم پلیمری، هایزنجیره فضائی نظم پلیمرها، ساختار مطالعه، شدن کوپلیمر هایواکنش در فعالیت بررسی کوپلیمرها، انواع شدن، کوپلیمر هایواکنش 

 بررسی و تهیه ، هاالستیک ها،پروتئین آن، مشتقات و سلولز طبیعی، کائوچوی طبیعی، هایپلیمر ، پلیمرها فیزیکی خصوصیات و مولکولی جرم تعیین هایروش

 . هاالستیک و هاپالستیک فرآیندهای ، صنعتی هایکمپوزیت ها،کوپلیمر و هاپلیمر از تعدادی کاربرد و خواص
 

                                           )به ترتيب نام نويسندگان، عنوان، ناشر، سال انتشار، نوبت چاپ( مشخصات کامل مهمترین مراجع مورد استفاده 
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 .1831 اول، چاپ شریف، صنعتی دانشگاه دانشگاهی جهاد شیمی گروه بسپارها، فیزیکی و شیمیائی مبانی با آشنائی  (2
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 (پیوست شود)ذکر موارد زیر الزامی است.  صویب توسط وزارت عتف(جدید )در صورت عدم ت مالحظات: به منظور تسهیل در بررسی ضرورت ارائه درس
 

 سوابق آموزشی و پژوهشی مدرس )مدرسین( مرتبط با درس پیشنهادی -1

  عتف های کشور همراه با سرفصل برای دروس غیر مصوب وزرات سوابق ارائه درس در سایر دانشگاه -2

 هار همراه با سرفصلهای معتبر خارج از کشو وضعیت ارائه درس در دانشگاه -8

 تا چه اندازه در این درس به مسئله کارآفرینی، محیط زیست و آمایش سرزمین توجه گردیده است. -4

 مراه پیشنهادیه جهت بررسی مفید تشخیص دهد. ه که دانشکده پیشنهاد دهنده ممکن است به سایر مواردی -5
 


