
  به بعد 96ورودي  چارت هشت ترمی مهندسی شیمی

      ترم اول  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  -   3  فیزیک مکانیک (پ)  1

 -   3  شیمی عمومی (پ)  2

 -  3  (پ) 1ریاضی عمومی   3

 -  2   )ص(امهارت هاي حرفه اي در مهندسی شیمی  4

 -  2+1  (پ) برنامه نویسی کامپیوتر و کارگاه  5

 -   3  (ع) زبان انگلیسی   6

 -   3    (ع) زبان فارسی  7

    20  مجموع واحدها  

      ترم سوم  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  11+9+1  3  )ص(ا 1مکانیک سیاالت   16

 ٩  3  ریاضی مهندسی (اص)  17

 ١٠+١١  3  ترمودینامیک مهندسی شیمی (اص)  18

 *٢٠+١١  2  روشهاي عددي در مهندسی شیمی (اص)  19

 *١٩+٩+٥  1  کارگاه نرم افزار مهندسی (پ)  20

 -   1  کارگاه عمومی (پ)  21

 -   2  (ع)    1اندیشه اسالمی   22

 ١٣  1  (پ) سیو الکترومغناط تهیسیفیزیک الکترآزمایشگاه   23

    16  مجموع واحدها  

      ترم پنجم  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  *26+24  3  عملیات انتقال جرم (اص)  31

 24  3  تجهیزات انتقال حرارت (ت)طراحی   32

 *31+26  4  مهندسی واکنشهاي شیمیایی (اص)  33

 18+16  1  (اص) 1آزمایشگاه مهندسی شیمی  34

  -  2  تحلیلی صدر اسالم (ع)     تاریخ  35

  -  3  اصول و کاربردهاي نانوتکنولوژي (ت)  36

  -  1  (ع)   2تربیت بدنی  37

    17  مجموع واحدها  

      ترم هفتم  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  31  3  (ت) 2فرآیندهاي جداسازي   46

 ٣٨+٣٣  3  دینامیک و کنترل فرآیند (اص)  47

 ٣١  1  کارگاه نقشه کشی و نقشه خوانی (پ)  48

 16  2  تصفیه آب و فاضالب (ت)  49

 ٣٨  3  فرآیندهاي پتروشیمیایی (اخ)  50

  38  3  فرآیندهاي گاز (اخ)  51

 -   2  اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم) (ع)    52

    17  مجموع واحدها  

  

  

  

  توضیحات

      ترم دوم  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  2  3  (پ)شیمی آلی   8

 *١٠  3  (پ)معادالت دیفرانسیل   9

 ٣  3  (پ) 2 عمومی ریاضی  10

 ٢  4  )ص(ا اصول محاسبات مهندسی شیمی  11

 ١  1  آزمایشگاه فیزیک مکانیک (پ)  12

 ٣  3  (پ) فیزیک الکتریسیته و الکترومغناطیس  13

 ٢  1  آزمایشگاه شیمی عمومی (پ)  14

  -  1  (ع)  1تربیت بدنی   15

    19  مجموع واحدها  

      ترم چهارم  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

 17+16  3  )ص(اانتقال حرارت   24

 ١٨+١٧+١٣  3  شیمی فیزیک مهندسی شیمی (ت)  25

 ١٨  3  تعادالت فازي (اص)ترمودینامیک   26

  16  3  (ت) 2مکانیک سیاالت   27

 -   2  تفسیر موضوعی قرآن (ع)    28

(پ)کاربردي آزمایشگاه شیمی   29   1  ٨ 

 16  3 اصول شیمی و تکنولوزي پلیمر (اخ)  30

    18  مجموع واحدها  

      ترم ششم  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

  31  3  (اص) 1فرآیندهاي جداسازي   38

 33  3  مدلسازي ریاضی در مهندسی شیمی (اص)  39

 *33+31  1  (اص) 2آزمایشگاه مهندسی شیمی  40

 33  2  کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی (اص)  41

 31  3  مهندسی پاالیش نفت (اخ)  42

 10+3  3  علم مواد (ت)  43

 -  2  (ع)   2اندیشه اسالمی   44

 4  2  واحد) 90(پس از گذراندن حداقل  کارآموزي (اص)  45

    19  مجموع واحدها  

      ترم هشتم  

  پیشنیاز  تعداد واحد  دروس  

 ٦  2  زبان تخصصی مهندسی شیمی (اص)  53

  47*+46  1  آزمایشگاه طراحی فرآیند (ت)  54

 47  1  (اص) 3آزمایشگاه مهندسی شیمی  55

 *31  3  صنایع غذایی (اخ)  56

 48+38  4  اصول اقتصاد و طراحی فرآیند (اص)  57

 *57*+41  3  (اص) 1طراحی فرآیند  پروژه  58

 -   2  انقالب اسالمی ایران (ع)    59

 -   2  دانش خانواده (ع)  60

    18  مجموع واحدها  

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

  واحد 31  مجموع دروس پایه (با عالمت پ)

  واحد 55  مجموع دروس اصلی (با عالمت اص) 

  واحد 21  مجموع دروس تخصصی (با عالمت ت) 

  واحد 15  مجموع دروس اختیاري (با عالمت اخ)

  واحد 144  مجموع واحدها

    عالمت * نماینگر هم نیاز بودن آن درس است. 

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

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

  شود).العه آیین نامه آموزشی توسط دانشجویان اکیدا توصیه میباشند. (مطواحد می 14مشروط شده و در ترم بعدي مجاز به انتخاب حداکثر 12

 


