
مهندسي نساجي



ت دانشگاهي تحصيالبه تخصص و نياز است که اداره آن پيچيده گسترده و صنعتي بسيار در حال حاضر نساجي 
يد انواع صنعت نساجي مسؤوليت تول.یافتتوان به آن دست مهندسي نساجي مي که در رشته تخصصي دارد، 

ر را بر عهده مورد استفاده در صنایع دیگمنسوجات اعم از انواع پوشاک، کف پوشها مثل فرش و موکت و منسوجات
ین صنعت در نتيجه مهندسي نساجي رشته اي است که دانش و توانایي الزم را براي اداره بخشهاي مختلف ا. دارد

.به دانشجویان مي دهد
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تعریف
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تا بتواند دانشجوي نساجي باید پایه ریاضي خوبي داشته باشد
را مشکالت موجود را تجزیه و تحليل کرده و محاسبات الزم

همچنين الزم است که به کارهاي مدیریتي . انجام دهد
ه مسووليت عالقمند باشد چون بيشتر فارغ التحصيالن این رشت

ش بخشي از کارخانه هاي نساجي مثل سالن توليد و یا بخ
مد نظر باید نکته این .کنترل کيفيت را بر عهده دارند

باشد که در درسدانشجویان گرایش تکنولوژي نساجي 
يمي شدر درس دانشجویان گرایش شيمي نساجي، و فيزیک 

.باشندقوي 

توانايي
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دروس تخصصي

اصول شيمي رنگ

نساجي

کنترل رنگ در 
پوشاک

ترمودیناميک

علوم الياف و 
فيزیک الياف

تکنيک بافت و 
پارچه

تکنيک بافت 
پارچه
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ایي گرایش شيمي نساجي به عمليات شيمي
هدف تربيت . صنعت نساجي مي پردازد

ميایي متخصص در تهيه الياف، کاربرد مواد شي
در گرایش  .و تکنولوژي مربوط به آنها است

رز شيمي نساجي و علوم الياف دانشجو با ط
در تهيه الياف و نحوه کاربرد مواد شيميایي
توليد صنایع نساجي آشنا مي گردد و در زمينه

ات الياف، خواص الياف، مواد رنگزا، خصوصي
مواد مواد رنگزا، مواد تکميلي و نحوه تکميل

.نساجي مطالعه مي کند

هدف تربيت افرادي متخصص به منظور 
اف به بهره برداري از صنایع نساجي در تبدیل الي
نخ ، نخ به منسوجات و روشهاي تهيه سایر 

تي ، منسوجات نساجي است که مصارف فني، صنع
دانشجوي تکنولوژي .مخابراتي و غيره دارند

را نساجي نحوه توليد نخ، پارچه، قالي و موکت
مطالعه کرده و آموزش مي بيند و تا حدودي با
نها طراحي ماشين آالت نساجي و قطعات مختلف آ

.مي گرددآشنا 

شيمي 
نساجي و 
علوم الياف

تکنولوژي 
نساجي

گرايش ها
(کارشناسي )

خط طراحي پوشاک با یک دانشجوي گرایش 
مي ، نحوه دوخت و اتصال قطعات آشنا توليد

خط طراحي و بندي نحوه زمان باید گردد و او 
تواند انجام بدهد تا کارخانه باي را به گونه توليد 

.کندباز هر دستگاه حداکثر استفاده را 

پوشاک
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مقاطع باالتر

.باشدتحصيل مي قابل دکتري نيز رشته در مقطع این 

ولوژي تکن»داراي گرایش هاي ارشد کارشناسي رشته در مقطع این 
و « افاليو علوم شيمي نساجي »،«ليفينانو ساختارهاي »،«نساجي

.باشدمي « مدیریت صنایع نساجي»
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مهندس ازمند نيهمين دليل هميشه به . صنعت نساجي بعد از نفت، بزرگترین صنعت کشور است
.ه بگيردمتخصص و کارآمدي است که بتواند مسؤوليت بخش هاي فني و مدیریتي آن را بر عهد

تنها در در ضمن باید توجه داشت که برخالف اکثر رشته هاي مهندسي ، رشته مهندسي نساجي
هرستانها تعداد محدودي دانشگاه ارائه مي شود و به همين دليل بازار کار این رشته بخصوص در ش

یک مهندس .نسبتا خوب است چرا که بيشتر کارخانه هاي نساجي در شهرستانها مستقر هستند
د، مدیر نساجي مي تواند در کارخانجات نساجي به عنوان مدیرعامل، رئيس کارخانه، مدیرتولي

ي موسسه بازرگاني، مدیر مهندسي صنعتي و مشاور کارخانه فعاليت بکند و یا با بخش نساج
استاندارد، اداره نساجي و پوشاک وزارت صنایع ، بخش نساجي وزارت کار، بخش نساجي

حقيقات وزارت دادگستري، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي و مراکز تحقيقاتي مانند مرکز ت
.جهاد سازندگي همکاري بکند

موقعيت شغلي




