
 دانشکده مهندسی نساجی دکتریبرنامه درسی دانشجویان  

   دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 دکتریدر مقطع  ،  00- 1دروس قابل اخذ  گرایش تکنولوژی نساجی در ترم  

 های آماری پيشرفتهطرح و تجزیه آزمایش 1

 بهينه سازی خواص و پارامترهای نساجی 2

 نساجی(تکنولوژی    - ی )دکترمطالب ویژه دکتری 3

 مکانيک و فيزیک پارچه  4

 پدیده های انتقال حرارت و رطوبت درپوشاک 5

 مکانيک شکل پذیری مواد نساجی در پوشاک 6

 

 دکتریدر مقطع  ،   00- 1نساجی در ترم   شيمی    دروس قابل اخذ  گرایش 

 های آماری پيشرفتهطرح و تجزیه آزمایش 1

 تکنولوژی توليد الياف پيشرفته 3

 خواص فيزیکی الياف  4

 شيمی فيزیک جذب مواد رنگزا 5

 تکميل پيشرفته  6

 کالریمتری پيشرفته  7

 رئولوژی پيشرفته 8

 پدیده های انتقال حرارت و رطوبت درپوشاک 9

 

 دکتری ،در مقطع   00- 2گرایش تکنولوژی نساجی در ترم     قابل ارائهدروس  

 دیناميک بافندگی تاری و پودی 1

 دیناميک بافندگی حلقوی هندسه و   2

 هامهندسی ژئوسينتتيک  3

 تکنولوژی نساجی(  -یمطالب ویژه )دکتر 4

 ها در نساجیتجزیه و تحليل داده 5

 طراحی مکانيزمها  6

 



 

 

 دکتری،در مقطع    00- 2در ترم    نساجی   شيمی    گرایش   ارائهدروس قابل  

 نانوذرات در فرایندهای تکميلی 1

 شيمی نساجی(  -)دکتریمطالب ویژه  2

 شيمی فيزیک پيشرفته پليمرها 3

 روش پيشرفته مطالعه ساختار الياف  4

 اسپکتروسکوپی پيشرفته  5

 های فيالمنتیمکانيک و دیناميک تبدیل نخ 6

 کامپوزیت پيشرفته  7

 

 دانشجویان محترم: 

همچنين دانشجویان   واحد است.  6و حداقل آن    9واحدی بوده و حداکثر واحد مجاز قابل اخذ    3تمامی دروس   -

 ترم اول اخذ نمایند.   3واحد را طی     18باید در مجموع  

 طبيعتاً  امکان اخذ دروسی که در مقطع کارشناسی ارشد گذرانده اید، وجود ندارد.  -

 دانشکده های دیگر دانشگاه را متناسب با زمينه کاری خود دارند.دانشجویان دکتری امکان اخذ درس از   -

در اری است و دانشجو موظف به اخذ آن  س اصلی و اجبطرح و تجزیه آزمایشهای آماری پيشرفته ، دردرس       -

 می باشد. ازسوی دیگر این دروس فقط در ترمهای اول هر سال تحصيلی ارائه می شوند. طول دوره تحصيل  

 یک ترم تحصيلی ارائه و تشکيل می شوند، در ترم آینده ارائه نخواهند شد.  دروسی که در -

پست الکترونيکی از طریق  و یا  تماس گرفته شود      03133915037در صورت وجود هرگونه سئوال با شماره   -

mshanbeh@iut.ac.ir  .مطرح نمایيد 

مقطع   - در  تحصيل  نامه  است  دکتریآیين  مشاهده  قابل  تکميلی  تحصيالت  بخش   ، دانشکده  سایت    ؛ در 

 به دقت آن را مطالعه نمایند.   لطفاً  دانشجویان محترم

 نحوه اخذ دروس و مراحل  پيگيری و تایيد نهایی آن از طریق وب سایت دانشکده اطالع رسانی خواهد شد. -

mailto:mshanbeh@iut.ac.ir

