
  و پس از آن 92ورودي  چارت هشت ترمی مهندسی شیمی

      ترم اول  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  -  3  (پ) 1فیزیک   1

 -  3  (پ) دسی شیمینشیمی عمومی مه  2

 -  3  (پ) 1ریاضی   3

 -  2  (ا) اي بر مهندسی شیمیمقدمه  4

 -  3  (پ) کامپیوتر و برنامه نویسی  5

 -  3  (ع) انگلیسیزبان   6

 -  3  (ع)  فارسی اتادبی  7

       

    20  مجموع واحدها  

      ترم سوم  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  12+*16  3  (ت) 1مکانیک سیاالت   15

 ٩+١١  3  (پ) ریاضی مهندسی  16

 *٩  3  (ت) 1ترمودینامیک مهندسی شیمی   17

 -   2  (ع)  1اندیشه اسالمی   18

 ٥+٩  2  (پ) محاسبات عددي  19

 -   2  (پ) نقشه کشی صنعتی  20

 -   1  (پ) کارگاه عمومی  21

 ٢  1  (پ) آزمایشگاه شیمی عمومی  22

        

    17  مجموع واحدها  

      ترم پنجم  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  *23  3  (ت) انتقال جرم  32

 ٢٣  3  (ت) 2انتقال حرارت   33

 ٢  3  تجزیه (پ)شیمی   34

 ١٥  1  (ت) مایشگاه سیاالتآز  35

 -   2  (ع)  تاریخ اسالم  36

  2  3  مهندسی بیوشیمی (ا)  37

  -  2  (ع)  هاي آنانقالب اسالمی و ریشه  38

  24  1  آزمایشگاه شیمی فیزیک (پ)  39

 ١٠  1  (ع) ورزش  40

    19  مجموع واحدها  

      هفتمترم   

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  42  3  (ت) 2عملیات واحد   48

 ٤٢  3  (ت) 1کنترل فرآیندها   49

 ٥+١٩+٤٢  1  کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی (ت)  50

 -   2  زبان تخصصی (ا)  51

  فرآیندهاي پاالیش نفت و گاز   52

  (ا) مهندسی محیط زیستیا 

  از دروس یکی  3

 انتخاب شود 

  *49  3  پروژه کارشناسی (ت)  53

 *٣٣  1  آزمایشگاه انتقال حرارت (ت)  54

       

    16  مجموع واحدها  

  

  توضیحات

      ترم دوم  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  2  3  شیمی آلی مهندسی (پ)  8

 *١١  3  (پ) معادالت دیفرانسیل  9

 -   1  (ع)  1 تربیت بدنی  10

 3  3  (پ) 2ریاضی   11

 -  4  (ت) ژي موازنه مواد و انر  12

 *1  1  (پ) 1آزمایشگاه فیزیک   13

  1+*9  3  (پ) 2فیزیک   14

        

    18  مجموع واحدها  

      ترم چهارم  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

 ١٥  3  (ت)1انتقال حرارت   23

 ٢٥*  3  )ت( فیزیک مهندسی شیمیشیمی   24

 ١٧  3  (ت) 2ترمودینامیک مهندسی شیمی   25

  15  2  (ت) 2مکانیک سیاالت   26

  *19+5  1  (پ) کارگاه نرم افزار مهندسی  27

 -   2  (ع)  تفسیر موضوعی قرآن  28

  1  3  مقاومت مصالح (پ)استاتیک و   29

 ٨  1  (پ) شیمی آلی مهندسی شیمی مایشگاهآز  30

 *١٤  1  (پ) 2آزمایشگاه فیزیک   31

    19  مجموع واحدها  

      ترم ششم  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  25+32  4  (ت) سینتیک و طرح راکتور  41

 ٣٢  3  (ت) 1عملیات واحد   42

 ١٩+٣٢  3  (ت) کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی  43

 *٤٢  3  (ا) صنایع غذایی  44

 -   2  (ع)  اخالق اسالمی  45

 *٤١*+٤٢  2  (ت) واحد) 90 گذراندن کارآموزي (پس از  46

 *٣٤  1  تجزیه (ت)آزمایشگاه شیمی   47

       

       

    18  مجموع واحدها  

      هشتمترم   

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  *41  3  مهندسی احتراق (ا)  55

 ٤٩  1  کنترل فرآیند (ت)آزمایشگاه   56

 ٤٢  1  آزمایشگاه عملیات (ت)  57

 ١٨  2  (ع)  2اندیشه اسالمی   58

  یا مهندسی محیط زیست  59

  (ا)فرآیندهاي پاالیش نفت و گاز 

  یکی از دروس  3

 انتخاب شود 

 ٥٠*+٤٨*+٤١  3  اقتصاد و طرح مهندسی (ت)  60

  -  2  دانش خانواده (ع)  61

 -   2  (پ)مقدمه اي بر علوم زیستی   62

    17  مجموع واحدها  

  واحد 22  (با عالمت ع) واحد درس دانش خانواده 2با احتساب  مجموع دروس عمومی

  واحد 46  (با عالمت پ)مجموع دروس پایه 

  واحد 57  واحدکارآموزي (با عالمت ت)  2با احتساب مجموع دروس تخصصی 

  گذرانده شوددرس انتخابی  واحد 19در مجموع باید   این دروس براساس نظر گروه قابل تغییر هستند.  .(با عالمت ا)مجموع دروس انتخابی 

  واحد 144  مجموع واحدها

    عالمت * نماینگر هم نیاز بودن آن درس است. 

  باشند. دروس عملی قابل حذف نمیشرکت در تمام جلسات کالسها الزامی است.  -

باشند. دانشجویان با معدل زیر می 24و دانشجویان ترم آخر مجاز به انتخاب  17دانشجویان با معدل حداقل  .باشدمجاز میرعایت پیشنیازها  با واحد 20واحد و حداکثر 12در هر ترم انتخاب حداقل  -

  .شود)اکیدا توصیه مییان مطالعه آیین نامه آموزشی توسط دانشجو(باشند. واحد می 14مشروط شده و در ترم بعدي مجاز به انتخاب حداکثر 12

 


