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 علیرضا مدرسی عالم دکتر :مدرس

 و کاربردهای آنها. ، شکل دهی، روشهای سنتز، خواصکوپلیمرها و انواع پلیمرهاآشنایی دانشجویان با  هدف کلی:

رسانه کمک  روش ارزیابی

 آموزشی

عرصه  زمان

 یادگیری

فعالیت 

 دانشجو

حیطه های  فعالیت استاد

 اهداف

 اهداف اختصاصی

میان ترم امتحان 

و  پایان ترمو 

سمینار، تحقیق 

 و...

 و وایت بورد

ویدیو 

 رپروژکتو
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 .ساعت
 .کالس درس

شرکت فعال 

در کالس و 

 .مشارکت

نی و اسخنر

تشویق 

دانشجویان 

برای مشارکت 

 .بیشتر

 .شناختی

 سرفصل ها و منابع.، تاریخچهو مقدمه، تعاریف  -1 جلسه

 یاپلیمرههموپلیمرها، کوپلیمرها، ترپلیمرها،  منومرها، انواع معرفی -2 جلسه

پلیمرهای  و ، دندریمرهاپلی روتاکسانها، پلی کاتنانها، شبکه ای ،خطی، شاخه ای

 صنعتی: الیاف، االستومر، پالستیک )ترموپالستیک و ترموست(.

 مرحله ای. -ترکمی و زنجیری -ون: افزایشیییزاسانواع پلیمر -3جلسه 

 .ی وینیلی و غیر وینیلی(و کوپلیمرها پلیمرهاپلیمرها ) نامگذاری -4جلسه 

انواع وزن مولکولی و انواع درجه پلیمریزاسیون و بیان وزن مولکولی:  -5جلسه 

 فرمولها و حل مسائل.

 .و حل مسائل روشهای تعیین وزن مولکولی متوسط عددی -6جلسه 

 .و حل مسائل روشهای تعیین وزن مولکولی متوسط وزنی -7جلسه 

 مسائل. و حل روشهای تعیین توزیع وزن مولکولی متوسط ویسکوزیته -8جلسه 

 و حل مسائل. روشهای تعیین توزیع وزن مولکولی -9 جلسه

 مروری بر سینتیک واکنشها. -10جلسه 

 ون زنجیری رادیکالی.ییزاسپلیمر بررسی سینتیک -11 جلسه

 ون زنجیری رادیکالی.ییزاسپلیمر آغازگرهای -21 جلسه

 ون زنجیری رادیکالی.ییزاسپلیمرارتباط دما با سرعت و درجه  -31 جلسه

 ی(.ون زنجیری یونی )آنیونی و کاتیونییزاسپلیمر بررسی سینتیک -41 جلسه

 ناتا. -ون کوئوردینانسیون بوسیله کاتالیزور زیگلرییزاسپلیمربررسی  -51 جلسه

 



 گزارش به اداره آموزش ت مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس:سسیا. 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوطه به هر ارزشیابی 

 .بعنوان ارفاق نمره 2....( : و سمینار، تحقیق الف( درطول دوره )کوئیز، تکالیف،

 .نمره 8میان ترم: امتحان ب( 

 .نمره 12 :ترمپایان امتحان ( پ

 (: ها)رفرانس منابع اصلی درس 
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3) D. Braun, H. Cherdron and H. Ritter, Polymer Synthesis: Theory and practice, 3th Ed., Springer, 2001. 

4) Ferdinand Rodriguez, Principles of Polymer Systems, Mc Graw-Hill, 1985. 

5) Paul Remp, Edward W. Merrill, Polymer Synthesis, Huthig & Wepf, Germany, 1991. 

6) Barbara H. Stuart, Polymer Analysis, John Wiley & Sons, Ltd, 2003. 

7) Joel R. Fried, Polymer Science and Technology (3rd Edition), Published by Prentice Hall, 2003. 

 .1385شیمی پلیمر، مالکوم پی. استیونز، ترجمه دکتر عباس شکروی و دکتر اردشیر خزایی، دانشگاه تربیت معلم،  (8

 .1369تهران، اصول بسپارش، جورج ادیان، ترجمه مهندس حسین امیدیان و مهندس مهدی وفاییان، مرکز نشر دانشگاهی،  (9

 .1365آشنائی با تجزیه پالستیک ها، ا. کروس و ا. النگ، ترجمه محمود محراب زاده، مرکز نشر دانشگاهی،  (10

 .1370پتروشیمی، دکتر حسن دبیری اصفهانی، انتشارات جهاد دانشگاهی،  (11

 

اسبه نسبت و مح ون زنجیری رادیکالیییزاسپلیمرکو بررسی سینتیک -61 جلسه

 .فعالیت منومرها

 یونی(.ون زنجیری یونی )آنیونی و کاتییزاسپلیمرکو بررسی سینتیک -71جلسه 

ن و همگدر محلول در حالت و شرایط فرایند پلیمریزاسیون در توده  -81جلسه 

 و ...(، بین سطحی ترسیبی ،امولسیونی سوسپانسیونی،) ناهمگن

( mTنقطه ذوب ) -رفتار بلورین و بی شکل :فیزیکیو خواص حالت  -19جلسه 

 ( و ارتباط آنها با خواص مکانیکی.gTو دمای انتقال شیشه ای )

 ( و تاثیر اثرات مختلف بر روی آن.gTدمای انتقال شیشه ای ) -02جلسه 

 اثرات مختلف بر روی آنها.( و تاثیر mTبلورینگی و دمای ذوب ) -12جلسه 

 ها.کامپوزیت بلندها و -22جلسه 

 .روشهای شکل دهی پلیمرها -32جلسه 

 .ی طبیعیپلیمرها معرفی -42جلسه 

https://www.amazon.com/Joel-R.-Fried/e/B001H6KNX0/ref=dp_byline_cont_book_1

