
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد  –و پلیمر   دانشکدۀ مهندسي نساجي
  

  زدیدر استان  ينساج عیصنا خچهیتار
ق،  307بوطه(( جهانگرد مراکشی، که در سال شهر یزد از دیرباز، بعنوان قطب نساجی شناخته می شده است. ))اِبن 

 نویسد: ))مردم یزد بازرگان پیشه و شافعی مذهب اند.((ش از ایران عبور کرده درباره یزد می  286برابر با 

ش. است، درباره یزد چنین  318ق برابر با  340نزهه القلوب(( که تالیف سال ))حمداهلل مستوفی(( در کتاب )) 

نوشته است: ))یزد شهری نیک است و پاک و مضبوط. حاصلش پنبه و غله و میوه و ابریشم بود. اما چندان نباشد که 

 ل آنجا را کافی شود.((اه

میالدی از یزد بازدید کرده در سفرنامه خود می نویسد: ))یزد شهر  17))مارکوپولو(( جهانگرد ایتالیایی که در قرن 

بزرگی است که از لحاظ تجارت و رفت و آمد منطقه مهمی بشمار می رود. یک نوع پارچه ابریشمی و طالیی در آنجا 

 زدی(( معروف است و به همه جای دنیا صادر میشود.((یافته میشود که به ))پارچه ی

میالدی به ایران سفر کرده، پس از بازدید از شهر یزد درباره  11))جوزفا باربارو(( بازرگان ایتالیایی که در قرن 

مرغوبیت پارچه های یزد می نویسد: ))مردم همه به نساجی  و بافتن پارچه های گوناگون ابریشمین سرگرم هستند 

 جغتای از راه دریای مازندران وارد می کنند.((ابریشم را از استر آباد شهر ری  و نواحی و 

حتی در زمان حمله مغوالن صنعت نساجی در یزد رو به انحطاط نرفت و شهر یزد مرکز تولید و صادرات پارچه های 

 ابریشمی بود. ضمن اینکه کشت پنبه و تولید ابریشم نیز رونق داشت.

ش برای تدریس در دارالفنون به ایران آمد و  1117ادوارد پوالک که به دعوت ))امیر کبیر(( در سال  دکتر یاکوب

سال مقیم ایران بود در سفرنامه خود می نویسد: ))از کارخانه های ابریشم بافی یزد، اصفهان، کاشان و مشهد  10

 کارخانه های یزد مهمتر است.((

سامان سیاسی اقتصادی کشور به دلیل: امنیت نسبی، قرار گرفتن در مسیر در عصر قاجاریه، علی رغم اوضاع ناب

شاهراه تجارت، وجود صنایع خانگی و داد و ستد زرتشتیان یزدی با هندوستان، یزد، از نظر اقتصادی وضعیت خوبی 

 داشت. 

)از تولیدات عمده ))سرهنگ مک گرگر(( ایرانگرد انگلیسی در کتاب ))شرح سفری به ایالت خراسان(( می نویسد: )

 یزد می توان ابریشم را نام برد که مواد اولیه آن اغلب از گیالن آورده می شود.((

اخوت   ش. به قصد تجارت منسوجات ابریشمی و تاسیس ))کمپانی 1631تاسیس ))کمپانی منصوریه(( در سال 

واع پارچه های ایرانی را می توان التولیه با هدف تولید ان ش.  به همت نواب وکیل 1681سهامی عام(( در سال 

 نخستین جرقه های ایجاد صنعت نساجی نوین در یزد قلمداد کرد.

ش. نگاشته شد می نویسد:  1706ق. برابر با  1746السیاحه(( که به سال  ))زین العابدین شیروانی (( در ))حدائق

 ))یزد مسکن اهل تجارت و ارباب دولت است.((

 1716ش.(، نخ ریسی اقبال ) 1610احداث کارخانجات: ))کشبافی ابوالقاسم گرجی ) در دوره حکومت پهلوی اول

ش.(، ریسندگی سید محمد آقا  1714ش.(، ریسندگی هراتی ) 1716ش.(، ریسندگی و بافندگی درخشان )



ش.(، ریسندگی و بافندگی  1761ش.(، ریسندگی  و بافندگی جنوب ) 1762ش.(، سعادت نساجان یزد )1714)

ش.( و  1773ش.(، و پشم بافی و پتوبافی محمد صادق افشار ) 1772ش.(، شرکت ریس کار آقا ) 1771ف )یزدبا

ش.( موجب گسترش صنعت نساجی نوین و از سوی دیگر تعطیلی و نابودی کارگاه های  1771دستبافان یزد )

 شعربافی سنتی در یزد شد.

فرش ماشینی، فوالد و ذوب فلزات،  ،کاشی و سرامیکهم اینک در استان یزد صنایعی چون ریسندگی و بافندگی، 

 کابل و فیبر نوری، صنایع غذایی و... وجود دارد.

واحد صنعتی پنجمین استان صنعتی و دومین استان از نظر  7000از نظر رتبه بندی استان یزد با داشتن بیش از 

 صنایع نساجی کشور شناخته می شود.

شهرت دارد. در حقیقت موسس نخستین بانک ایرانی “ پرویز شاه جهان”به ش.( که -1681پرویز جهانیان یزدی )

هست. وی نخست با کمک برادرانش تجارت خانه جهانیان را در یزد تاسیس کرد که محصوالتی نظیر: ))پنبه، الیاف، 

ت که در سال پارچه و مانند آنرا خرید و فروش می کرد. تجارتخانه جهانیان را می توان ریشه اصلی بانک ملت دانس

 ش. اعالم موجودیت کرد. 1680

وی برای اولین بار صادرات رسمی چای و پنبه را آغاز کرد اگرچه دفتر مرکزی تجارت خانه جهانیان در یزد بود ولی 

 برای ارتقای کار خود دفاتری در تهران، اصفهان و تبریز هم دایر کرد. 

 نینخست سیدانند؛ و تاس یم زدی یو بافندگ یسینخر دیجد عیصنا یقیحق انگذاریرا بن یحاج ابوالقاسم گرج یبرخ

 راهنیپ دیقادر به تول ایکه گو یآلمان یدستگاه کارخانه جوراب باف کی یعنیرشته،  نیدر ا دیجد یکارخانه صنعت

 نیبا ا دیبوده است شا نیمتد اریامٌا بس« دهید ایدن» یکه مرد یدهند . و ینسبت م یکشباف بوده است را به و

 نیا ( 1706 سیتاس  -ی آلمان یکارخانه جوراب باف) به شمار رود زین رانیدر ا یصنعت کشباف انگذاریکارخانه بن

 -یکشباف گرج کارخانهاست ) شده یبه کارخانه شناخته شده گرج لیدر واقع تبد افتهیتوسعه  کارخانه بعدا

 (.1716 سیتاس

ش.( فرزند رضا که پدرش اهل روستای توران پشت از توابع 1613-1743)استاد غالمرضا صنعتی توران پشتی  

ش. در یزد متولد شد. او در کودکی شاگردی استاد علینقی سلیمان شاهی را  1613شهرستان تفت بود در سال 

 برگزید. هوش فوق العاده تالش و ابتکار و توکل بر خداوند او را به مقام استادی در بافندگی رساند.

غالمرضا صنعتی که در جوانی به زیارت کربال رفته بود در آنجا با عبا فروش ایرانی آشنا شد و در همانجا استاد 

کارخانه عبا بافی ایجاد کرد سپس به یزد بازگشت و با تبدیل دستگاه های قدیمی بافندگی به دستگاه های پرتاب 

 داد.سریع ماکو یا ماکوپران میزان تولید و کیفیت محصول را افزایش 

ش. به کمک ))امیرخان کوراوغلی(( نخستین دستگاه  1700استاد صنعتی که کارآفرینی خالق بود در سال 

بافندگی را با یک دستگاه مولد برق از آلمان به یزد آورد و پارچه هایی مشابه بافته های خارجی تولید کرد و در 

 نمایشگاه کاالهای ایرانی در تهران به نمایش گذاشت.

ش. از استاد صنعتی  1710وی در سال است  زدیدر  ش.1626 فرزند حاج ابوالقاسم متولد یهرات ینعلیحس

خواست، در خرید و نصب ماشین آالت کارخانه درخشان با وی همکاری کند. لذا استاد صنعتی برای دوره ی 



به راه اندازی و بهره  کارآموزی و خرید ماشین آالت به آلمان رفت و پس از دو سال به ایران بازگشت. او نسبت

 برداری این کارخانه زحمات زیادی متحمل شد.

دار به  هیسرما انیاز زرتشت یکیبا شراکت  یهراتحسینعلی  یتوسط آقا یدیخورش 1716درخشان در سال   کارخانه

نا نهاده اکبر آخوند ب یعل یو استاد حاج یآباد یو توسط معماران استاد رضا باهوش مهد یبهرام زرتشت دونیا نام

فرزندش بود که کار را  نیا یول، شد یانداز ( راهینعلیاگرچه توسط پدر )حس البته کارخانه درخشان . شده است

 .کرد لیدر دوره خود تبد یصنعت یها مجموعه نیتر از بزرگ یکیدرخشان را به  یتوسعه داد و کارخانه نساج

به کمک استاد غالم  و  یشخص هیگرفت با سرما میکارخانه درخشان تصم یراه انداز پس از یهرات ینعلیحس

 .دیرس یش. به بهره بردار 1714کند که در سال  ((یهرات یسندگیکارخانه ر))اقدام به احداث  یصنعت

ش. در یزد دیده به جهان گشود. وی پس از تحصیالت مقدماتی در  1631سید محمدآقا فرزند علی اصغر، به سال 

ساله بود تصمیم گرفت کارخانه ریسندگی را تاسیس کند. اما موفق نشد و به  76 مکتب خانه و مدرسه هنگامی که

پیشنهاد حاج ابوالقاسم هرندی به ریاست ))شرکت ریسندگی خورشید کرمان(( که با همکاری جمعی از بازرگانان 

 یزدی و کرمانی تاسیس شده بود منصوب شد.

ش. شرکت ریس کار را در کنار  1772تاسیس کرد و در سال ش. ))کارخانه ریسندگی آقا(( را  1714وی در سال 

سید محمد آقا کارآفرینی خالق بود که با بهره گیری از نیروی ابتکار، تغییراتی  کارخانه ریسندگی خود بنیان نهاد.

 در ماشین آالت کارخانه میداد و کاالهای متفاوتی تولید می کرد. 

 یآگه نیش. اول 1761و پنجم مهر ماه  ستیلقب گرفته در ب زدیدر  نینو یکه پدر نساج یاستاد غالم صنعت

 ییداشتند دار مانیاو ا یو درست یخواه ری))کارخانه سعادت نساجان(( را منتشر کرد. مردم هم که به خ سیتاس

به  37بشماره  13/11/1762 خیتار رد زدیصورت شرکت سعادت نساجان  نیگذاشتند و بد یو اریخود را در اخت

 کارخانه انتخاب شد. یرفنیبعنوان مد یو رهیمد اتیجلسه ه نیو در اول دیثبت رس

. توسط آقای رضا صراف زاده و کارخانجات ریسندگی و ش 1761در سال  یزد جنوب یو بافندگ یسندگیرکارخانه 

ش. بنیان  1771بافندگی یزدباف به همت آقای محمدتقی رسولیان یزدی یکی از کارآفرینان بنام یزدی در سال 

ش. تاسیس کرد و در مدت  1773حاج محمد صادق افشار، کارخانجات پشمبافی افشار را در سال  گذاری شد.  

عرضه محصوالت متنوع، بخش عمده ای از نیاز کشور به پارچه های فاستونی و پتو را تامین  کوتاهی موفق شد با

 کند. 

 



 مریمهندسي نساجي  و پل ۀدانشکد

گردد، چرا که بشر از ابتدا به لباس و پوشاک براي  قدمت صنعت نساجي به زمانهاي بسیار دور برمي

فقط جهت تولید منسوجات مقابله با شرایط مختلف آب و هوایي احتیاج داشته است. البته در ابتدا 

ج با افزایش شد، ولي به تدری رفت و تولید منسوجات به وسیله دست انجام مي الیاف طبیعي به کار مي

هایي با ویژگیهاي مختلف، روشهاي صنعتي نساجي به وجود آمد.  جمعیت و مطرح شدن نیاز به پارچه

همزمان با نخستین انقالب صنعتي، پیشرفتهاي مهمي در اختراع وسایل صنعتي تهیه و بافت پارچه 

شت زمان، در گردد. به تدریج با گذ پدید آمد که این سرآغازي بر علمي شدن نساجي محسوب مي

هاي دانشگاهي گنجانیده شد و همزمان با آن،  کشورهاي پیشرفته، این رشته در بین رشته

پرداختند.  هایي ساخته شد که به صورت صنعتي و با استفاده از ماشین آالت، به تولید پارچه  کارخانه

این رشته بدین صورت، رشتة مهندسي نساجي شکل گرفت و هم اکنون در بیشتر کشورهاي جهان، 

 ها دایر است. در دانشگاه

در ایران نیز هم اکنون این صنعت از اهمیّت زیادي برخوردار است و بعد از صنعت نفت، مهمترین 

هدف اصلي صنعت نساجي، تولید انواع نخ و منسوج است که عالوه بر گردد.  صنعت کشور محسوب مي

شود.  ، باندهاي پزشکي و ... را نیز شامل ميپارچه، مواد متعدد دیگري از جمله کفپوشها )فرش، موکت(

سازي،  هاي پزشکي و صنعت )نظامي، هواپیما اي از شاخه کاربرد این تولیدات نیز طیف گسترده

 دهد. سازي و ...( را تحت پوشش قرار مي ماشین

رشته مهندسي نساجي در ایران، همزمان با ساخت اولین دانشکده مهندسي نساجي در دانشگاه 

هاي دیگري نیز  شمسي تاسیس و بعد دانشکده ۶۳۳۱امیر کبیر )پلي تکنیک تهران( در سال صنعتي 

مهندسي نساجي دانشگاه گروه براي آموزش مهندسي نساجي در کشور به وجود آمد، به گونه اي که 

آزاد یزد به عنوان اولین مرکز آموزش عالي نساجي در دانشگاه آزاد اسالمي و دومین مرکز آموزش 

با مجهز شدن به  ۶۳۳۱و در سال شروع به فعّالیت نموده  ۶۳۱۶در کشور است که از سال  عالي

جدیدترین امکانات آموزشي،  تحقیقاتي و کارگاهي و دراختیار داشتن اعضا هیئت علمي مجرب موفق 

به ارتقاع به درجه دانشکده مهندسي نساجي گردید و پرتوان به رسالت خود در راستاي تربیت 

 متخصص در زمینه هاي مختلف صنعت نساجي ادامه داد.  نیروهاي

از آنان  ياریکرده که بس تیدر سطح کشور ترب يا دهیورز نیو متخصص نیدانشکده تاکنون مهندس نیا

 .شوند يکشور محسوب مو مراکز آموزش عالي  ينساج عیامروزه از ارکان مهم صنا

 
 

 استادان دانشکده:
دکتر محمداسماعیل یزدانشناس، دکتر رامین عبقري، دکتر محمد شهوازیان، دکتر محمد میرجلیلي، 

دکتر نوید نصیري زاده، دکتر بهنام نمیرانیان، دکتر حمیدرضا گلشن، دکتر حمیدرضا شرافت، مهندس 

، فر، دکتر محمدرضا سیدمیر، دکتر محمدرضا احمدزاده، مهندس محمد مهدي مجیدي علي اعتمادي

 دکتر محمد علي شیرغالمي 



 نسّاجي   مهندسي تکنولوژي  گرایش
بیند و تا  می و آموزش  کرده  را مطالعه  و موکت  فرش،  ، پارچه نخ انواع تولید  نحوه  نساجی  تکنولوژی  دانشجوی 

ها،  نخ  ریسندگی  های شیوهگردد. همچنین با  آنها آشنا می  مختلف  و قطعات  نساجی  آالت ماشین  با طراحی  حدودی

  مکانیک  با علم  ارتباط در  دروسی  نساجی  های دستگاه  شناخت  شود و برای آشنا می  و بافندگی  بافندگی  مقدمات

 گذراند. می

 

   الیاف  و علوم  نسّاجي  مهندسي شیمي  گرایش
مواد   ، مواد رنگزا، خصوصیات الیاف  ، خواص تولید الیاف  در زمینه  الیاف  و علوم  نساجی  شیمی  گرایش  دانشجوی

  کاربرد مواد شیمیایی  و نحوه  الیاف  دیگر با طرز تهیه  عبارت  کند. به می  مطالعه  مواد نساجی  تکمیل  رنگزا و نحوه

 گردد. آشنا می  نساجی  در صنایع

 

 گرایش مهندسي پوشاک 
امروزه بخش پوشاک صنعت نسّاجی به سوی ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی متمایل شده است، اما متأسفانه نیروی 

کار متخصص برای فعالیت در این واحدهای صنعتی وجود ندارد تا جایی که برخی از صنایع پوشاک، 

التحصیالن  م الیاف یا فارغهای تکنولوژی نساجی و شیمی نساجی و علو التحصیالن مهندسی نسّاجی ـ گرایش فارغ

های کوتاه مدت آنها را برای کار در صنایع پوشاک آماده  کنند و پس از برگزاری دوره طراحی لباس را استخدام می

شود که همین افراد نیز پاسخ گوی نیاز صنایع پوشاک نیستند. برای مثال، یک  کنند. اما در عمل دیده می می

مقیاس بندی آن آموزش دیده است؛ در حالی که در  و طرح لباس و سایزطراح لباس بیشتر در زمینه مدل 

صنعتی، طراحی لباس، مرحله اول کار است و در مرحله دوم یک متخصّص باید بتواند طراحی یک خط پوشاک را 

وزش آن با هدف ارتقای مدر کشور تعریف و آمهندسی پوشاک  رشتهذکر شده ارائه دهد. بر اساس ضرورت های 

 پوشاک کشور آغاز شد. صنعت 

% از مجموع صنایع نساجی ایران در یزد 61باشد و قریب به  استان یزد یکی از قطبهای مهم صنعت نساجی می

قرار دارد. دانشکده مهندسی نساجی از اولین سالهای تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد شروع به فعالیت 

فتخر به پشتوانه علمی با اعضای هیأت علمی پر تجربه و دلسوز در نموده و اکنون با نزدیک به ربع قرن قدمت و م

راستای ارائه آموزشهای تئوری و عملی رشته نساجی به دانشجویان و تقدیم نتایج کارهای تحقیقاتی و پژوهشی به 

عضو  17 دهد. دانشکده مهندسی نساجی با داشتن وقفه خود ادامه می صنعت نساجی همچنان به تالش بی

 پذیرد: های تحصیلی ذیل دانشجو می علمی تمام وقت، در حال حاضر در رشته هیأت

 تخصصی دکتریارشد و  کارشناسی و کارشناسیطع ادر مقو علوم الیاف رشته مهندسی شیمی نساجی  .1

 و دکترای تخصصی طع کارشناسی و کارشناسی ارشدارشته مهندسی تکنولوژی نساجی در مق .6

 ی مدیریت صنایع نساجی در مقطع کارشناسی ارشدرشته مهندس .7

 رشته مهندسی پوشاک در مقطع کارشناسی .4

 کارشناسی ناپیوسته نساجی .1

 . کاردانی نساجی2

 پلیمر در مقطع کارشناسی  -. رشته مهندسی صنایع پلیمر 3

 



 
 گروه مهندسي صنایع پلیمر ـ پلیمر

محصوالت پلیمری از قبیل الستیک، پالستیک، االستومر، رزین و هدف رشته مهندسی صنایع پلیمر تولید کلیه 

 سایر مواد مود نیاز صنعت است.

البته پلیمرها فقط کاربرد صنعتی ندارند بلکه کاربرد پزشکی نیز دارند. رشته مهندسی صنایع پلیمر شناخت، 

که این مواد عبارتند از :  طراحی، فرموالسیون، آنالیز و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی سه ماده عمده است

 الستیک، پالستیک و کامپوزیت.

های فرآیند تولید پلیمرهای صنعتی از قبیل  هدف آموزش در این رشته تربیت مهندسان پلیمر متخصص در زمینه

ها، مواد اسفنجی به صورت خام و کاربرد آنها در صنایع  ها، رزین ها، الیاف مصنوعی، چسب ها، الستیک پالستیک

التحصیالن این دوره  ر و تولید محصوالت نهایی است. پلیمرها کاربرد وسیعی در صنایع ایران دارند و فارغپلیم

ریزی واحدهای تولیدی  برداری در صنایع تولید و تبدیل پلیمر، ایجاد و برنامه های بهره های کافی در زمینه توانایی

بزرگ تولید پلیمر خواهند داشت. از دروس اصلی های  تبدیل پلیمر خام به مواد مصرفی و اشتغال در مجتمع

توان از موازنه انرژی و مواد، مکانیک سیاالت، انتقال جرم و حرارت، شیمی و سینتیک  مهندسی پلیمر می

ها  پلیمریزاسیون، فرآیندهای پلیمریزاسیون، مهندسی پالستیک، تکنولوژی الیاف مصنوعی و تکنولوژی کامپوزیت

 نام برد.

توانند در کلیّۀ صنایع بزرگ و کوچک تولید پلیمرها و همچنین در صنایع تبدیل  الن این دوره میالتحصی فارغ

و  ها سازی، کامپوزیت سازی، چسب سازی، کفش پلیمر نظیر: صنایع الستیک، پالستیک، الیاف مصنوعی، رزین

و تدریس کنند و در دفاتر  ها تحقیق کاغذسازی مشغول به کار شوند و در مراکز تحقیقاتی پلیمرها در دانشگاه

 های صنعتی فعالیت نمایند. ریزی صنایع تولید پلیمرها و وزارتخانه مهندسین مشاور و واحدهای برنامه

شروع  1788این رشته در دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد در مجموعه دانشکده مهندسی نساجی این واحد از مهر 

ه از سوی دانشجویان برای تحصیل در این رشته مسئولین این دانشکده به فعّالیت نموده و با استقبال به عمل آمد

در تالشند تا تمام توان خود را در راستای توسعه کمی و کیفی این رشته ارزشمند بکار بندند. ادامه تحصیل در 

 پذیر است. این رشته تا سطح دکتری در داخل و خارج از کشور امکان



 :النیالتحص فارغ يهاییتوانا
 یسرپرست تیدار شدن مسوول عهده. 1

و  ربطیدر موسسات ذ یپژوهش یها نهیدر زم یو همکار ینساج عیکارخانجات صنا تیریو مد دیتول تیری. مد6

 دانشگاهها

 موجود ینساج عیرفع مشکالت صنا و تیفیکنترل ک یشگاههایآزما ی. سرپرست7

 .یو کم یفیاز نظر ک دیبهتر جهت باال بردن سطح تول ی. ارائه روش ها4

 یرانیبه پژوهشگر و کمبود متخصص ا ینساج عیصنا ازین ،ینساج نهیدانشگاهها به مدرس در زم ازی. با توجه به ن1

 تربیت این نیروها را به عهده دارد.  موجود یشگاههایآزما تیفیاداره کنترل ک یبرا
 

 

 :مهندسي نساجي و پلیمر دانشکده اهداف
رنگرزی، نخ، پارچه، پوشاک و  اف،یالتولید  ،یمحصوالت نساج یها نهیکارآمد و متخصص در زم یروهاین تیترب

 نیا یآموزش یها نفت است، از اهم هدف عیصنعت کشور پس از صنا نیکه بزرگتر عیصنا نیا لیتکمچاپ و 

 .دیآ یدانشکده به حساب م

 و پلیمر ینساج دیجد یها در شاخه لیدر ادامه تحص انیدانشجو یبرا زهیانگ جادیا .1

 یها نهیجهت انجام پژوهش در زم یبا استعداد و توانمند علم یروهایجذب ن یبرا یکار یفضا جادیا .6

 نانو. یو فناورنساجی و پلیمر و علوم 

 .یفیدر محور محصوالت نانو ل یو پزشک یصنعت یها نهیدر زم یعلم یازهایبرآورده نمودن ن .7

بر نانو  یمبتننساجی و پلیمر و بویژه صنایع  نینو عیصنا سیتأس یکارشناس الزم برا یروین نیتأم .4

   یتکنولوژ

منسوجات نانو  دینانو )تولجدید بویژه  یهایاز فناور یریگ با بهره و پلیمر ینساج عیصنا داتیارتقاء تول .1

 هوشمند و نانو ذرات( یفیل

مواد  ونیلتراسیف یها نهی)از جمله در زم دیجد یها یدر فناور ازیمورد ن ینانوفناور یدانش الزم برا نیتأم .2

  چند منظوره( یها لینانو و تکم یجاذب رنگها

نخ، پارچه،  اف،یال دیاعم از تول یمختلف صنعت نساج یها نهیکارآمد و متخصص در زم یروهاین تیترب.        3

رشته به  نیا یآموزش یها نفت است، از اهم هدف عیصنعت کشور پس از صنا نیکه بزرگتر لیپوشاک و تکم

 .دیآ یحساب م

 



 :مهندسي نساجي و پلیمر کتابهاي اساتید دانشکده
از بدو فعالیت دانشکده مهندسي نساجي و پلیمر تاکنون به دست تواناي اعضا هیئت علمي این 

 ۱۲از این تعداد توسط ناشرین معتبر مختلف به چاپ رسیده است که کتاب جلد  ۱۶ ادانشکده جمع

 مورد ترجمه مي باشد. ۶۱مورد تالیف و یا گردآوري و 

 

 

 
 

 

 و پلیمر دانشکده مهندسي نساجيمرکز تحقیقات و کتابخانه 
  

 از نساجي و پلیمر دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد یکي مهندسي دانشکده کتابخانه مرکز تحقیقات و 

هاي وابسته به  و گرایشو پلیمر  نساجي مهندسي حوزه در دانشگاه این اقماري هاي کتابخانه ترین غني

در این مجموعه تعداد زیادي مجالت تخصصي، کتابهاي تخصصي فارسي و التین،  آید. آن به شمار مي

کلیه پایان نامه هاي دانشجویان از بدو فعالیت این دانشکده در مقاطع مختلف و کتابچه هاي کارآموزي 

 ان، اساتید، محققان و عالقه مندان نگهداري مي شود.آنها جهت استفاده دانشجوی



  و پلیمر: هاي دانشکده مهندسي نساجي هاي و کارگاه آزمایشگاه 
  

 و پوشاک کارگاه ها و آزمایشگاه هاي گروه تکنولوژي نساجي

 و تاري کارگاه حلقوي پودي کارگاه ریسندگي الیاف کوتاه

 بافندگيکارگاه  کارگاه ریسندگي الیاف بلند

 کارگاه مقدمات بافندگي
آزمایشگاه فیزیک نساجي و کنترل 

 کیفیت

 کارگاه طراحي و ساختمان پوشاک ۶کارگاه تکنولوژي تولید پوشاک 

  
 و پلیمر آزمایشگاه هاي گروه شیمي نساجي

 آزمایشگاه شیمي پلیمر کاالي نساجي آزمایشگاه تکمیل 

الیاف طبیعي و  آزمایشگاه رنگرزي

 مصنوعي
 آزمایشگاه علوم الیاف

 آزمایشگاه کنترل کیفیت آزمایشگاه رنگ همانندي

 آزمایشگاه میکروسکپي کارگاه ذوب ریسي

   

 



 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


