
   مهندسی شیمی ارشد برنامه درسی رشته کارشناسی 

 ستیو کاتال کینتیترموس  گرایش  

 نوع دروس  -1

  22واحد آموزشی و پژوهشی است. واحدهای آموزشی مجموعاً    29  ستیو کاتال   ک ی نتیترموس  گرایشتعداد کل واحدهای  

باشد که  واحد می  7تعداد واحدهای پژوهشی نیز    باشد.می  اختیاریواحد دروس    12واحد دروس اصلی و    10واحد شامل  

 است.نشان داده شده  1در جدول   ستی و کاتال ک ی نت یترموس شود. نوع دروس گرایشه میئدر غالب پایان نامه ارا

 

 ، نوع دروس و تعداد واحد هر ردیف 1جدول 

 ردیف نوع دروس تعداد واحد 

 1 )اجباری(   دروس اصلی 10

 2 اختیاری دروس  12

 4 پایان نامه  7

 5 جمع 29

 

 دروس اصلی -2

ارشد گرایش    2در جدول   واحد هر درس در دوره کارشناسی  تعداد  و   ست یو کاتال  کی نتیترموسعناوین دروس اصلی 

الزم به ذکر است از بین دروس ریاضیات پیشرفته و محاسبات    دانشجو مجاز است از بین دروس    نشان داده شده است.

   شود.  اخذاستاد راهنما  بنا به تشخیص عددی پیشرفته، یک درس 

 ترموسینتیک و کاتالیست در دوره کارشناسی ارشد گرایش   دروس اصلی  عناوین ،  2جدول 

 ردیف نام درس  تعداد واحد  نوع واحد  ساعت تعداد 

 1 پیشرفته  راکتور طراحی 3 نظری 48

 پیشرفته  ریاضیات  3 نظری 48
2 

 محاسبات عددی پیشرفته  3 نظری 48

 3 ترمودینامیک پیشرفته  3 نظری 48

 4 روش تحقیق مهندسی  1 نظری 16



 دروس اختیاری  -3

  ترموسینتیک و کاتالیست و تعداد واحد هر درس در دوره کارشناسی ارشد گرایش    اختیاری عناوین دروس    3در جدول  

در جدول    اختیاریاز بین لیست دروس  بنا به نظر استاد راهنما    آموزشی  واحد  12تعداد  الزم است  نشان داده شده است.  

رشته    هایسایر گرایشدروس  ین  را از ب  اختیاریتواند با تایید استاد راهنما یک درس  دانشجو میهمچنین  اخذ شود.    3

 رشته ها اخذ کند. سایر مهندسی شیمی و یا 

  

 ترموسینتیک و کاتالیست. در دوره کارشناسی ارشد گرایش  اختیاری، عناوین دروس 3جدول 

 ردیف نام درس  تعداد واحد  نوع واحد  ساعت تعداد 

 1 های غیرهمگنکاتالیست 3 نظری 48

 2 ها و مواد نانوساختار کاتالیستتعیین مشخصات  3 نظری 48

 3 مقدمه ای بر نانو فناوری  3 نظری 48

 4 های سطحی پدیده 3 نظری 48

 5 بینی خواص ترمودینامیکی سیاالت پیش 3 نظری 48

 6 های الکترولیت ترمودینامیک محلول 3 نظری 48

 7 مهندسی احتراق پیشرفته  3 نظری 48

 8 ترمودینامیک آماری  3 نظری 48

 9 های خاص سازی ترمودینامیکی سیستممدل 3 نظری 48

 10 آوری فوق بحرانی و کاریرد آن در صنایع نفت وگاز فن 3 نظری 48

 11 کاتالیزورهای محیط زیستی 3 نظری 48

 

 

 

 

 

 



 لیست دروس نیمسال اول 

 

 لیست دروس نیمسال دوم 

 تعداد ساعت  نوع درس تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

 48 انتخابی -تخصصی 3 کاتالیزورهای هتروژنی  1

 48 انتخابی -تخصصی 3 روش های اندازه گیری در مقیاس نانو 2

 48 انتخابی -تخصصی 3 اصول نانو تکنولوژی  3

 48 انتخابی -تخصصی 3 پیش بینی خواص ترمودینامیکی   4

 48 انتخابی -تخصصی 3 های الکترولیتترمودینامیک محلول  5

 48 انتخابی -تخصصی 3 مهندسی احتراق پیشرفته  6

 

های مهندسی شیمی  انتخابی و یا دروس سایر گرایش-سه واحد درسی در غالب درس اختیاری از لیست دروس تخصصی •

های رشته مهندسی شیمی با  ها اخذ شود. الزم به ذکر است انتخاب درس اختیاری از لیست دروس سایر گرایشو رشته

 ها با موافقت استاد راهنما و تایید بخش انجام شود.  ست دروس سایر رشتهموافقت استاد راهنما و از لی

 

 

 

 تعداد ساعت  نوع درس تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

 48 الزامی  3 سینتیک و طراحی راکتور پیشرفته  1

 48 الزامی  3 ریاضیات مهندسی پیشرفته  2

 48 الزامی  3 ترمودینامیک پیشرفته  3

 16 الزامی  1 روش تحقیق مهندسی  4

انتخابی -تخصصی 3 ترمودینامیک آماری  5  48 

انتخابی -تخصصی 3 پدیده های سطحی  6  48 


