
   مهندسی شیمی ارشد برنامه درسی رشته کارشناسی 

 سازی و کنترل شبیهسازی، مدل گرایش  

 نوع دروس -1

واحدهای   کل  کنترل  شبيهسازی،  مدل  گرایشتعداد  و  آموزشی    29سازی  واحدهای  است.  پژوهشی  و  آموزشی  واحد 

  باشد.می  واحد دروس اختياری   3و    انتخابی -تخصصیواحد دروس    9  ، الزامیواحد دروس    10شامل  بوده و    22مجموعاً  

نيز   پژوهشی  واحدهای  می  7تعداد  اراواحد  نامه  پایان  غالب  در  که  گرایشمی  ئهباشد  دروس  نوع    سازی،مدل  شود. 

 نشان داده شده است.  1سازی و کنترل در جدول  شبيه

 ، نوع دروس و تعداد واحد هر ردیف 1جدول 

 ردیف نوع دروس تعداد واحد 

 1   الزامی دروس  10

 2 انتخابی -تخصصی دروس  9

 3 دروس اختياری  3

 4 پایان نامه  7

 5 جمع 29

   

 الزامیدروس  -2

جدول   دروس    2در  گرایش    الزامیعناوین  ارشد  کارشناسی  دوره  در  درس  هر  واحد  تعداد  و  شبيهمدلسازی،  و  سازی 

واحد    10درس معادل    4، تنها   2دانشجو مجاز است از بين ليست دروس مندرج در جدول    نشان داده شده است.کنترل  

 انتخاب کند.  الزامیدرسی را به عنوان دروس 

  سازی و کنترلسازی، شبيهمدلد گرایش دوره کارشناسی ارش  الزامیدروس  عناوین ،  2جدول 

 ردیف نام درس  تعداد واحد  نوع واحد  ساعت تعداد 

 1 پيشرفته  راکتور  طراحی سينتيک و  3 نظری 48

 2 پدیده های انتقال  3 نظری 48

 پيشرفته مهندسی  ریاضيات  3 نظری 48
3 

 محاسبات عددی پيشرفته  3 نظری 48

 4 مهندسی روش تحقيق  1 نظری 16



 

ریاضی مهندسی پيشرفته و محاسبات عددی پيشرفته یک درس با نظر استاد راهنما  شامل    3ردیف  از بين دروس  تبصره:  

 شود. اخذ

 

 انتخابی-تخصصیدروس   -3

جدول   دروس    3در  گرایش    انتخابی -تخصصیعناوین  ارشد  کارشناسی  دوره  در  درس  هر  واحد  تعداد  سازی،  مدلو 

با نظر استاد    3واحد آموزشی از ليست دروس مندرج در جدول    9الزم است  نشان داده شده است.  سازی و کنترل  شبيه

   راهنما اخذ شود.

   سازی و کنترل سازی، شبيهمدلدوره کارشناسی ارشد گرایش   انتخابی-تخصصی، عناوین دروس 3جدول 

 ردیف نام درس  تعداد واحد  نوع واحد  ساعت تعداد 

 1   خطیکنترل غير 3 نظری 48

 2 کنترل تطبيقی  3 نظری 48

 3 پيشرفته  فرآیند  کنترل  3 نظری 48

 4 فرآیند   سازیسازی و شبيهمدل 3 نظری 48

 5 فرآیند سازی بهينه 3 نظری 48

 6 کنترل دیجيتال  3 نظری 48

 7 طراحی فرآیند به کمک کامپيوتر پيشرفته  3 نظری 48

 8 ی شيميایی یندهاآتداخل کنترل در طراحی فر 3 نظری 48

 9 صنایع نفت، گاز و پتروشيمی کاربرد هوش مصنوعی در   3 نظری 48

 

 دروس اختیاری -4

ليست   از  اختياری  درس  غالب  در  درسی  واحد  تخصصیسه  جدول  -دروس  در  مندرج  یا    3انتخابی  سایر  دروس  و 

و  گرایش شيمی  مهندسی  هاهای  انتخاب    اخذ   رشته  است  ذکر  به  الزم  اختياریشود.  دروس  از    درس  سایر  ليست 

د راهنما و تایيد  با موافقت استاها  شتهو از ليست دروس سایر رهای رشته مهندسی شيمی با موافقت استاد راهنما  گرایش

   انجام شود. بخش 

 



 ليست دروس نيمسال اول  

 ردیف نام درس  تعداد واحد  نوع واحد  تعداد ساعت 

 1 پيشرفته  راکتور  سينتيک و طراحی  3 الزامی  48

 2 پدیده های انتقال  3 الزامی  48

  3 مهندسی پيشرفته  ریاضيات  3 الزامی  48

 4 تحقيق مهندسی روش  1 الزامی  16

 5 طراحی فرآیند پيشرفته به کمک کامپيوتر 3 انتخابی -تخصصی 48

 

 ليست دروس نيمسال دوم 

 ردیف نام درس  تعداد واحد  نوع واحد  تعداد ساعت 

 1 فرآیند   سازیسازی و شبيهمدل 3 انتخابی -تخصصی 48

 2 سازی فرآیند بهينه 3 انتخابی -تخصصی 48

 3 کنترل دیجيتال  3 انتخابی -تخصصی 48

 4 ی شيميایی تداخل کنترل در طراحی فرآیندها 3 انتخابی -تخصصی 48

 5 کنترل فرآیند پيشرفته  3 انتخابی -تخصصی 48

 

های مهندسی شيمی  دروس سایر گرایشانتخابی و یا  -در غالب درس اختياری از ليست دروس تخصصی  درسی سه واحد   •

های رشته مهندسی شيمی با  ها اخذ شود. الزم به ذکر است انتخاب درس اختياری از ليست دروس سایر گرایشو رشته

 ها با موافقت استاد راهنما و تایيد بخش انجام شود.  موافقت استاد راهنما و از ليست دروس سایر رشته

 

 


