تٌام خذا
« فزم طزح درس »

داًطکذُ :هٌاتغ طثیؼی ٍ هحیط سیست رضتِ :هٌْذسی صٌایغ چَب ٍ فزآٍردُ ّای سلَلشی
هقطغ :کارضٌاسی ارضذ
ػٌَاى درس پیطٌیاس:

ًام درس :فٌاٍری ّای پیطزفتِ تَلیذ کاغذ
ًذارد ًام هذرس:

تؼذاد ٍاحذ ًظزی2 :

دکتز هحوذ طالیی پَر

توام ٍقت

گزایص :صٌایغ سلَلشی
تؼذاد ٍاحذ ػولی0 :
ً یوِ ٍقت  هذػَ 

هحل تزگشاری :کالس آسهایطگاُ 
ّذف کلی درس  :فزاگیزی هثاحث پیطزفتِ هزتَط تِ فٌاٍری ّای کاغذ ساسی تا تاکیذ تز ضٌاخت کارتزدی هاضیي آالت کاغذساسی

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

تخطْای هختلف کارخاًِ کاغذساسی

ّفتِ دٍم

سیستن آهادُ ساسی الیاف ٍ ارتثاط آى تا سایز تخطْای کارخاًِ کاغذساسی

ّفتِ سَم

سیستوْای غزتالگزی ٍ تویشساسی خویزکاغذ

ّفتِ چْارم

دیفلیکز ٍ پاالیص الیاف کاغذ

ّفتِ پٌجن

راتطِ پاالیص الیاف کاغذ تا درجِ رٍاًی خویزکاغذ ٍ خَاظ فیشیکی – هکاًیکی کاغذ

ّفتِ ضطن

سیستوْای تغلیط ٍ آتگیزی خویزکاغذ

ّفتِ ّفتن

هؼزفی تخطْای هختلف هاضیي ّای کاغذساسی

ّفتِ ّطتن

تخص فزهیٌگ در هاضیٌْای کاغذ ٍ ضٌاخت اًَاع تخص فزهیٌگ

ّفتِ ًْن

ساختار ّذتاکس در هاضیي کاغذ ٍ چگًَگی کارکزد آى

ّفتِ دّن

تخص پزس در هاضیي ّای کاغذساسی ضاهل پزسْای هتذاٍل ٍ پزسْای کفطکی

ّفتِ یاسدّن

تخص خطک کي در هاضیٌْای کاغذ ساسی ٍ اًَاع آرایص تخص خطک کي

ّفتِ دٍاسدّن

سیستن استین ٍ کٌذاًس در کارخاًِ ّای کاغذ ساسی

ّفتِ سیشدّن

اطَسًی در کارخاًِ ّای کاغذ ساسی ،اًَاع ٍ کارکزدّا

ّفتِ چْاردّن

آّارسًی در هاضیٌْای کاغذساسی ،اًَاع ٍ کارکزدّا

ّفتِ پاًشدّن

کَتیٌگ در هاضیٌْای کاغذساسی ،اًَاع ٍ کارکزدّا

ّفتِ ضاًشدّن

فزآیٌذ کارتي ساسی ٍ خَاظ فیشیکی  -هکاًیکی هْن کاغذ

تَجِ:

در صَرت تغییز هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّز ًیوسال السم است فزم هزتَطِ هجذدا تَسط استاد هحتزم تکویل ٍ جْت تِ رٍس رساًی در اختیار آهَسش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قزار گیزد.

ًحَُ ارسضیاتی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ :اًجام کار کالسی.
هٌاتغ هطالؼاتی:
1- Paper Science and Technology, Helsinky university of technology.

 -2تکنولوژی کاغذ و مقوا ،هزبزت هولیک ،تزجمه محمد طالیی پور و رضا ایمانی ،انتشارات فدک ایساتیس.

