
 دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز

  ١٣٩٥ماه شهريوراصالحيه  –شيميبرنامه تحصيلي دوره كارشناسي مهندسي 
به بعد ١٣٩٢ورودي نيمسال اول دانشجويان   

 ٥ از ١ صفحه

  تذكر: 
  باشد.كمتر واحد  ١٤تعداد واحد هاي هر نيمسال نبايد از  .١
 واحد) ٢٠واحد، دروس عمومي:  ٢٠واحد، دروس تخصصي انتخابي:  ٥٥واحد، دروس تخصصي:  ٥٤(دروس پايه:  ١٤٠مجموع واحدهاي درسي:  .٢

  جزء سقف واحدها محسوب نمي شود.كارآموزي  .٣
 **درس را انتخاب نمايند. ٢، "تجزيهشيمي آزمايشگاه "و  "آزمايشگاه آب"، "آزمايشگاه شيمي آلي"درس  ٣دانشجويان مي توانند از ميان  .٤

  باشد.مي "تصفيه آب و فاضالب"و يا  "شيمي تجزيه")، يكي از دروس ٢٤٠١٣٢٥٩١( آزمايشگاه آبنياز درس پيش .٥

  واحد) ١٦اول ( نيمسال

 پيش نياز نوع درس واحد شماره درس  نام درس

 ----- پايه ٣ ١١٠٣٣٠١٢١ رياضي عمومي ١ (١٢١)

 ----- پايه ٣  ١١٠٦٣١١٢١ ١فيزيك 

 ----- پايه ٣ ١١٠٥٣٢٠١١ شيمي عمومي مهندسي شيمي

  ----- عمومي ٣ ١٢٠٥٣١٠٠١ فارسي عمومي
  ----- عمومي ٢ ١٢٠٩٣٨٥٠١ ١معارف اسالمي 

 *درس تخصصي انتخابي

  )اي بر مهندسي شيميمقدمه(
  -----  تخصصي انتخابي  ٢  ٢٤٠١٣٢٥٢١

          
  واحد) ٢٠دوم ( نيمسال

  پيش نياز نوع درس  واحد شماره درس نام درس
 )١٢١( ١رياضي عمومي  پايه ٣ ١١٠٣٣٠١٢٢ )١٢٢( ٢رياضي عمومي 

 ٢همزمان با رياضي عمومي  پايه ٣ ١١٠٣٣١٠٢١ معادالت ديفرانسيل

 ١فيزيك  پايه ٣ ٢٤٠١٣٢٣٤١ استاتيك و مقاومت مصالح

 ----- تخصصي ٤ ٢٤٠١٣٢٤٣١ موازنه انرژي و مواد

 ----- پايه ٣ ٢٤٠١٣٢٦٠١ برنامه نويسي كامپيوتر

 ----- عمومي ٣ ١٢٠٦٣١٧٠١ زبان انگليسي

 ١همزمان با فيزيك ، يا ١فيزيك  پايه ١  ١١٠٦٣١٠١١  ١آزمايشگاه فيزيك 

          
  واحد) ٢٠سوم ( نيمسال

  پيش نياز  نوع درس  واحد  شماره درس  نام درس
 استاتيك و مقاومت مصالح، موازنه انرژي و مواد تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٢٨١ ١مكانيك سياالت 

 ، معادالت ديفرانسيل٢رياضي عمومي  پايه ٣ ٢٤٠١٣٢٨١١ رياضي مهندسي

 موازنه انرژي و مواد تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٣٥١ ١ديناميك مهندسي شيمي وترم

 شيمي عمومي مهندسي شيمي پايه ٣ ١١٠٥٣٢٠٤١ شيمي آلي مهندسي شيمي

 معادالت ديفرانسيل، برنامه نويسي كامپيوتر پايه ٢ ٢٤٠١٣٢٦١١ محاسبات عددي

 ١فيزيك  پايه ٣ ١١٠٦٣١١٢٢ ٢فيزيك 

 نويسي كامپيوتربرنامه  پايه ١ ٢٤٠١٣٢٥٣١  افزار مهندسيكارگاه نرم

 شيمي عمومي مهندسي شيمي پايه ١ ١١٠٥٣١٠١١  آزمايشگاه شيمي عمومي

 ----- پايه ١  ٣٢٠٢٣١٠١١  كارگاه عمومي
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  واحد) ١٩چهارم ( نيمسال
  پيش نياز  نوع درس  واحد  شماره درس  نام درس

 ١مكانيك سياالت  تخصصي ٢ ٢٤٠١٣٢٢٩١ ٢مكانيك سياالت 

 ١ديناميك مهندسي شيمي وترم تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٣٦١ ٢ديناميك مهندسي شيمي وترم

 ١ديناميك مهندسي شيمي وترم، ١مكانيك سياالت  تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٤١١ ١انتقال حرارت 

 شيمي عمومي مهندسي شيمي پايه ٣ ١١٠٥٣٢٠٦١ مهندسي شيمي تجزيه

 ----- عمومي ٢ ١٢٠٩٣٢٢١١ متون اسالمي

 ١مكانيك سياالت  تخصصي ١ ٢٤٠١٣٢٣٧٢  سياالت آزمايشگاه مكانيك

 ٢همزمان با فيزيك  پايه ١ ١١٠٦٣١٠١٢  ٢آزمايشگاه فيزيك 

 پايه ١ ١١٠٥٣١٠٣١  **آزمايشگاه شيمي آلي
آزمايشگاه شيمي ، شيمي آلي مهندسي شيمي
 عمومي

  -----  تخصصي انتخابي  ٣  -----  *درس تخصصي انتخابي
  
  

        

  واحد) ١٧پنجم ( نيمسال
 پيش نياز نوع درس واحد شماره درس نام درس

 ١انتقال حرارت  تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٥٠١ انتقال جرم

 ١انتقال حرارت  تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٤٢١ ٢انتقال حرارت 

 ٢ديناميك مهندسي شيمي وترم تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٤٨١ شيمي فيزيك مهندسي شيمي

 ----- پايه ١ ٢٤٠١٣٢٢٧١ كشي صنعتينقشه

 ----- عمومي ٢ ١٢٠٩٣٨٦٥١ اخالق اسالمي

 ١انتقال حرارت  تخصصي ١ ٢٤٠١٣٢٤٢٢  آزمايشگاه حرارت

 ----- عمومي ١ ١٤٠٥٣١٠١١  ١تربيت بدني 

  -----  تخصصي انتخابي  ٣  -----  *درس تخصصي انتخابي
    
    

  واحد) ١٧ششم ( نيمسال
 پيش نياز نوع درس واحد شماره درس نام درس

 ٢ديناميك مهندسي شيمي وترمانتقال جرم،  تخصصي ٤ ٢٤٠١٣٢٤٦١ سينتيك و طراحي رآكتور

 تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٤٤١ ١عمليات واحد 
  ، ٢ديناميك مهندسي شيمي ترمو

 انتقال جرم، ١انتقال حرارت 

 ----- پايه ٢ - اي بر علوم زيستيمقدمه

 شيمي فيزيك مهندسي شيمي تخصصي ١ ٢٤٠١٣٢٤٩١ آزمايشگاه شيمي فيزيك

 آزمايشگاه شيمي عموميشيمي تجزيه مهندسي،  پايه ١ ١١٠٥٣٢١٠١ **شيمي تجزيه آزمايشگاه

 ----- عمومي ٢ ١٢٠٩٣٨٥٧١  هاي آنانقالب اسالمي و ريشه

 ١تربيت بدني  عمومي ١ ١٤٠٥٣١٠١٢  ٢تربيت بدني 

  ----- تخصصي انتخابي  ٣ -----  *درس تخصصي انتخابي
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  واحد) ١٩هفتم ( نيمسال
  پيش نياز  نوع درس  واحد  شماره درس  نام درس

 تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٥١١ كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي
  ، ١عمليات واحد ، ٢ديناميك مهندسي شيمي وترم

 رياضي مهندسي برنامه نويسي كامپيوتر،

 ١معارف اسالمي  عمومي ٢ ١٢٠٩٣٨٥١١ ٢معارف اسالمي 

 سينتيك و طراحي رآكتور، ١عمليات واحد  تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٤٧١ كنترل فرآيندها

 ١عمليات واحد  تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٤٥١  ٢عمليات واحد 

 تخصصي ١ ٢٤٠١٣٢٥٦١ افزار مهندسي شيميكارگاه نرم
  برنامه نويسي كامپيوتر، محاسبات عددي،

 ١عمليات واحد 

 ١عمليات واحد  تخصصي ١ ٢٤٠١٣٢٤٥٢  آزمايشگاه عمليات واحد

  -----  تخصصي انتخابي  ٣  -----  *درس تخصصي انتخابي
  -----  تخصصي انتخابي  ٣  -----  *درس تخصصي انتخابي

  
  

        

  واحد) ١٢هشتم ( نيمسال
  پيش نياز  نوع درس  واحد  شماره درس  نام درس

 ٢عمليات واحد  تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٢٦١ اقتصاد و طرح مهندسي

 كنترل فرآيندها تخصصي ١ ٢٤٠١٣٢٤٧٢ آزمايشگاه كنترل فرآيندها

 ----- عمومي ٢ ١٢٠٩٣٨٦١١ تاريخ اسالم

 ١عمليات واحد  تخصصي ٣ ٢٤٠١٣٢٢٨٠١ پروژه كارشناسي مهندسي شيمي

  -----  تخصصي انتخابي  ٣   *درس تخصصي انتخابي
  
  

  رمتابستان سال سوم يا چها
  پيش نياز  نوع درس  واحد  شماره درس  نام درس
   ١واحد، عمليات واحد  ٩٠پس از گذراندن   تخصصي  ----  ٢٤٠١٣٢٧٩٢  كارآموزي

 
 

          
  



 دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز

  ١٣٩٥ماه شهريوراصالحيه  –شيميبرنامه تحصيلي دوره كارشناسي مهندسي 
به بعد ١٣٩٢ورودي نيمسال اول دانشجويان   

 ٥ از ٤ صفحه

 
  واحد) ١٩(جدول دروس تخصصي انتخابي 

  پيشنهادي نيمسال  پيش نياز  واحد  شماره درس  نام درس
اي بر مهندسي مقدمه
 *شيمي

 اول نيمسال ----- ٢ ٢٤٠١٣٢٥٢١

  

 ٣ ٢٤٠١٣٢٥٤١ *مقدمات مهندسي نفت

 ،١، مكانيك سياالت ١ديناميك مهندسي شيمي ترمو
و مكانيك  ٢ديناميك مهندسي شيمي ترمو همزمان با

 ٢سياالت 

  چهارم  نيمسال

- مقدمه رئولوژي و شكل

  چهارم  نيمسال ١مكانيك سياالت  ٣   *دهي پليمرها

  
  پنجم  نيمسال همزمان با انتقال جرم ٣   *آمار و طراحي آزمايشها

محاسبات مهندسي 
  *پااليش

٣ ٢٤٠١٣٢٥٥١ 
  ،٢ديناميك مهندسي شيمي ترمو ،نويسي كامپيوتربرنامه

 شيمي آلي مهندسي شيمي
  پنجم  نيمسال

  پنجم  نيمسال شيمي آلي مهندسي شيمي ٣ ٢٤٠١٣٢٦٥١  *مباني مهندسي پليمر
زبان تخصصي مهندسي 

  پنجم  نيمسال همزمان با انتقال جرم ٢   *شيمي

  
 ششم  نيمسال مهندسي پااليشمحاسبات  ٣ ٢٤٠١٣٢٦٩١  *فرآيندهاي پااليش

 ششم نيمسال محاسبات مهندسي پااليش ٣ ٢٤٠١٣٢٦٩٢ *فرآيندهاي پتروشيمي

  ششم  نيمسال ٢ برنامه نويسي كامپيوتر، محاسبات عددي، انتقال حرارت ٣ ٢٤٠١٣٢٦٦١ *مهندسي احتراق

 ٣ ٢٤٠١٣٢٨٢١ *زيستمهندسي محيط
حي سينتيك و طرا، انتقال جرم، همزمان با ١انتقال حرارت 

  رآكتور
  ششم  نيمسال

  ششم  نيمسال سينتيك و طراحي رآكتورهمزمان با  ٣   *مهندسي بيوشيمي
  ششم  نيمسال ----- ٢   *ميكروبيولوژي عمومي

  ششم  نيمسال ٢مكانيك سياالت  ٣   *مكانيك سياالت دو فازي
بيوتكنولوژي در صنايع 
  ششم  نيمسال  ١سينتيك و طراحي رآكتور و عمليات واحد همزمان با   ٣   *نفت و گاز و پتروشيمي

  ششم  نيمسال ١سينتيك و طراحي رآكتور و عمليات واحد همزمان با  ٣   *ميكروبيولوژي صنعتي
  ششم  نيمسال انتقال جرم ٣   *جداسازي غشايي

  ششم نيمسال ١سينتيك و طراحي رآكتور و عمليات واحد همزمان با   ٣ ٢٤٠١٣٢٨٣١  آبهاي صنعتيتصفيه 
  ششم نيمسال  سينتيك و طراحي رآكتورهمزمان با   ٣ ٢٤٠١٣٢٨٧١  صنعتيكاتاليزورهاي 

  
تعيين مشخصات و انتخاب 

 *دستگاهها
 هفتم  نيمسال همزمان با كنترل فرآيندها ٣ 

  هفتم  نيمسال ١عمليات واحد  ٣   *مقدمه بر نانوفناوري
طراحي دستگاههاي تبادل 

  هفتم  نيمسال ١عمليات واحد  ،٢انتقال حرارت  ٣   *جرمي و حرارت
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 ٥ از ٥ صفحه

  هفتم  نيمسال  اي بر مهندسي مخازنمقدمه ٣   *مهندسي نفت
بر مهندسي  ايمقدمه
  *مخازن

٣ ٢٤٠١٣٢٩٤١ 
 مقدمات مهندسي نفت،، محاسبات مهندسي پااليش

 ١عمليات واحد 
  هفتم نيمسال

  هفتم  نيمسال سينتيك و طراحي رآكتور ٢   *طراحي راكتور كاتاليستي
  هفتم  نيمسال ١عمليات واحد  ٣   *فناوري پودر

  
  هشتم نيمسال ١محاسبات مهندسي پااليش، عمليات واحد  ٣ ٢٤٠١٣٢٥٧١ *فرآيندهاي صنايع گاز

  هشتم نيمسال ١عمليات واحد  ٣ ٢٤٠١٣٢٥٨١  *تقطير چند جزئي
 هشتم نيمسال  فرآيند پااليش  ١  ٢٤٠١٣٢٧٢٣  *آزمايشگاه نفت

هاي انتقال در محيط پديده
  *متخلخل

 ٣ 
، كاربرد رياضيات ١مقدمات مهندسي نفت، عمليات واحد 

 شيميدر مهندسي 
  هشتم نيمسال

  هشتم نيمسال ٢سينتيك و طراحي رآكتور، عمليات واحد  ٢   *سازي فرآيندشبيه
  هشتم نيمسال ٢عمليات واحد  ٣   *طراحي فرآيند

  هشتم نيمسال ١عمليات وحد  ٣ ٢٤٠١٣٢٨٣١  *تصفيه آب و فاضالب
نويسي كاربردي در برنامه 

  مهندسي شيمي
  هشتم نيمسال رياضيات در مهندسي شيميكاربرد   ٣  ٢٤٠١٣٧٠٢١

 


