
مهندسي پليمر و رنگ



ه ماده عمده رشته مهندسي پليمر شناخت، طراحي، فرموالسيون، آناليز و بررسي خواص فيزیکي و مکانيکي س
يمر هر آنچه که به یعني ما در رشته مهندسي پل. الستيک ، پالستيک و کامپوزیت: مي باشد که این مواد عبارتند از 

.این مواد بر مي گردد را مطالعه و بررسي مي کنيم
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تعریف
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داند تا را بشيمي الزم است که یک دانشجوي مهندسي پليمر 
اضيات قوي ریبه نياز رشته همچنين این . را بفهمدپليمر بتواند 
جوي باید دانشدارد و باالخره هاي مهندسي رشته سایر مانند 

کامپيوتر با کارطریقه مسلط بوده و انگليسي رشته به زبان این 
.را بلد باشد

توانايي



64

دروس تخصصي

کنترل رنگ

رپليم

موازنه انرژِي 
و جرم

مهندسي 
پالستيک

تکنولوژي 
کامپوزیت ها

شيمي و 
تکنولوژي مواد 

رنگ زا

تکنولوژي 
توليد رنگ
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ند امور هدف تربيت کارشناساني است که بتوان
فني و توليدي کارخانه هاي سازنده مواد 

ننده از رنگزا یا مراکزي که به نحوي استفاده ک
.داداره کننرا این مواد رنگزا و رنگ هستند 

يم تقسبه دو بخش این گرایش در کل دروس 
بخش در مورد سنتز مواد رنگیک . شودمي 

چاپ ونساجي، که کاربرد آن در صنعت )زا 
دهي و بخش دوم پوشش ( استسازي چرم 
انند مفلزي یا غيرفلزي سطوح روي که )است 

.(گرددمي بتن استفاده یا ، چوب پليمرها

نه هاي هدف تربيت مهندسان پليمر متخصص در زمي
فرآیند توليد پليمرهاي صنعتي از قبيل 

سب ها، پالستيک ها، الستيک ها ، الياف مصنوعي، چ
رزین ها ، مواد اسفنجي به صورت خام و کاربرد

یي آنها در صنایع پليمر و توليد محصوالت نها
ان پليمرها کاربرد وسيعي در صنایع ایر. است

دارندو فارغ التحصيالن این دوره توانایي هاي
ليد و کافي در زمينه هاي بهره برداري در صنایع تو
تبدیل پليمر، ایجاد و برنامه ریزي واحدهاي 

اشتغال توليدي تبدیل پليمر خام به مواد مصرفي و
.تدر مجتمع هاي بزرگ توليد پليمر خواهند داش

و تکنولوژي 
علوم رنگ

صنایع پليمر

گرايش ها
(کارشناسي )
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مقاطع باالتر

.استتحصيل قابل دکتري نيز در مقطع 

داراي گرایش ارشد کارشناسي در مقطع مهندسي پليمر 
و « پليمرنانو »، «فرایند پليمریزاسيون»، «رنگصنایع »هاي 

.باشدمي « چاپفناوري علوم و »
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جویان و گمنامي رشته مهندسي پليمر یکي از مشکالتي است که بيشتر دانش
شتر مدیران آنها معتقدند که بي. فارغ التحصيالن این رشته از آن سخن مي گویند

و .ي ندارندصنایع و شرکتهاي دولتي و خصوصي از کارآیي مهندسان پليمر اطالع
ساخت وجود، بازار کار فارغ التحصيالن این رشته تنها شامل کارخانجاتاین با 

ا جایي که امروزه صنعت پوشش دهي بسيار گسترش یافته است ت. رنگ نمي شود 
ال در مث. در کنار هر صنعت مادر حتما یک صنعت پوشش دهي، حضوري فعال دارد

.یک اتاق هزاران قطعه است که اکثر آنها پوشش دهي شده اند

موقعيت شغلي




