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تعداد واحد نظری3 :

تعداد واحد عولی- :

نام هدرس:رضا جهانمردی

عنواى درس پیشنیاز :شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون -شیمی فیزیک عمومی
هحل برگساری :کالس آزهایشگاه 

توام وقت نیوه وقت هدعو

هدف کلی درس  :آضٌایی با ساختارّای هَلکَلی ٍ فَق هَلکَلی ،خَاظ (ضیویایی ٍ فیشیکی) ٍ ارتباط کوی ٍ کیفی بیي ساختار ٍ خَاظ در پلیوزّا
رئوس هطالب
هفته اول

فصل اول -انعطاف پذیزی سنجیزه ی پلیوز (چزخص داخلی ٍ کاًفَرهاسیَى سًجیزُ ،اًعطاف پذیزی هاکزٍهَلکَل ّا)

هفته دوم

فصل اول -انعطاف پذیزی سنجیزه ی پلیوز (هذل ّای هحاسبِ ی هتَسط فاصلِ ی اًتْا تا اًتْا بزای هجوَعِای اس
سًجیزُ ّای آهاری ،حل توزیي)

هفته سوم

فصل دوم -تزهودیناهیک هحلول ها و آهیخته های پلیوزی (هقذهِ ،تزهَدیٌاهیک اختالط)

هفته چهارم

فصل دوم -تزهودیناهیک هحلول ها و آهیخته های پلیوزی (ًظزیِ ی هحلَل هٌظن تزاکن ًاپذیز (فلَریّ-اگیٌش)،
حل توزیي)
فصل دوم -تزهودیناهیک هحلول ها و آهیخته های پلیوزی (ًظزیِ ی هحلَل هٌظن تزاکن پذیز (رٍست-هیش)،

هفته پنجن

حل توزیي)
فصل سوم -جذایی فاسی و کنتزل هورفولوژی (رٍش ّای هطالعِ ی جذایی فاسی در ساهاًِ ّای پلیوزی ،هقذهِ ای بز

هفته ششن

پخص ًَر در ساهاًِ ّای پلیوزی)
هفته هفتن

فصل سوم -جذایی فاسی و کنتزل هورفولوژی (ضکل گیزی ٍ کٌتزل هَرفَلَصی ساهاًِ ّای پلیوزی اهتشاج ًاپذیز)

هفته هشتن

فصل چهارم -هبانی هولکولی انتقال شیشه ای (هقذهِ ،ساختار پلیوزّای آهَرفً ،ظزیِ ّای اًتقال ضیطِ ای)

هفته نهن

فصل چهارم -هبانی هولکولی انتقال شیشه ای (هذل ّای ارائِ ضذُ بزای تَصیف دیٌاهیک هاکزٍهَلکَلی ،حل توزیي)

هفته دهن

فصل پنجن -تزهودیناهیک و سینتیک تبلور (هقذهِ ،ساختار پلیوزّای بلَریي ٍ رٍش ّای هطالعِ ی آى)

هفته یازدهن

فصل پنجن -تزهودیناهیک و سینتیک تبلور ( تزهَدیٌاهیک تبلَر ،سیٌتیک تبلَر ،حل توزیي)

هفته دوازدهن

فصل ششن -کشسانی الستیکی (هزٍری بز ًظزیِ ّای کطساًی الستیکی ،پذیذُ ی صل ضذى در پلیوزّا  ،رفتار ٍ خَاظ
صل ّای پلیوزی ،حل توزیي)

هفته سیسدهن

ارائه ی سوینارهای دانشجویاى

هفته چهاردهن

ارائه ی سوینارهای دانشجویاى

هفته پانسدهن

ارائه ی سوینارهای دانشجویاى

هفته شانسدهن

ارائه ی سوینارهای دانشجویاى

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

سویٌارً 6 :وزُ ٍ آسهَى پایاى تزمً 41 :وزُ
هنابع هطالعاتی:
1- Gedde, U. W., Polymer Physics, 1 st edn., Chapman & Hall, London, 1995.
2- Sperling, L. H., Introduction to Physical Polymer Science, 4th edn., Wiley, NewYork, 2006.
3- Rubinstein, M., Colby, R. H. Polymer physics, 1 st edn., Oxford University Press, London, 2003.
4- Sun, S. F. Physical Chemistry of Macromolecules, 2 nd edn., Wiley, NewYork, 2004.
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