
جدول دروس رشته مهندسي شيمي مقطع كارشناسي پيوسته

 دروس عمومي

ف
 پيشنياز تعداد واحد نام درسردي

 عملي نظري

3 فارسي1

2)1(معارف اسالمي2

)1(معارف اسالمي2)2(معارف اسالمي3

2 اخالق اسالمي4

3 زبان5

2 تاريخ اسالم6

و ريشه ها7 آنانقالب اسالمي 2ي

2 متون اسالمي8

1)1(تربيت بدني9

)1(تربيت بدني1)2(تربيت بدني10

 20 جمع كل

 پايهدروس

ف
 نام درسردي

 تعداد واحد
 پيشنياز

 عملي نظري

3 شيمي عمومي مهندسي شيمي1

شيمي عمومي مهندسي شيمي1 آزمايشگاه شيمي عمومي2

3)1(فيزيك3

)1(فيزيك3)2(كفيزي4
*معادالت ديفرانسيل

*)1(فيزيك1)1(آزمايشگاه فيزيك5

*)2(فيزيك1)2(آزمايشگاه فيزيك6

3)1(رياضي عمومي7

)1(رياضي عمومي3)2(رياضي عمومي8

*)2(رياضي عمومي3 معادالت ديفرانسيل9

3 برنامه نويسي كامپيوتر 10

عمومي مهندسي شيمي شيمي3 شيمي تجزيه 11

*شيمي تجزيه1 آزمايشگاه شيمي تجزيه 12

شيمي عمومي مهندسي شيمي3 شيمي آلي مهندسي شيمي 13

شيمي آلي مهندسي شيمي1 آزمايشگاه شيمي آلي 14

)2(رياضي عمومي3 رياضي مهندسي 15
 معادالت ديفرانسيل

 معادالت ديفرانسيل2 محاسبات عددي 16
ن  ويسي كامپيوتربرنامه

و مقاومت مصالح 17 )1(فيزيك3 استاتيك

2 نقشه كشي صنعتي 18

*محاسبات عددي1 كارگاه نرم افزار مهندسي 19
 برنامه نويسي كامپيوتر

1 كارگاه عمومي 20

2 مقدمه اي بر علوم زيستي 21

 46 جمع كل

 تخصصيدروس

ف
 نام درسردي
تعداد واحد

 پيشنياز
 عمليظرين

و مواد1 )*1(ترموديناميك مهندسي شيمي4 موازنه انرژي

3)1(مكانيك سياالت2
*رياضي مهندسي

و انرژي  موازنه مواد

)1(مكانيك سياالت2)2(مكانيك سياالت3

)1(مكانيك سياالت1 آزمايشگاه مكانيك سياالت4

*يلمعادالت ديفرانس3)1(ترموديناميك مهندسي شيمي5

)1(ترموديناميك مهندسي شيمي3)2(ترموديناميك مهندسي شيمي6

)1(مكانيك سياالت3)1(انتقال حرارت7

)1(انتقال حرارت3)2(انتقال حرارت8

*)2(انتقال حرارت1 آزمايشگاه انتقال حرارت9

)1(عمليات واحد1 آزمايشگاه عمليات واحد 10

)1(حرارتانتقال3 انتقال جرم 11

 انتقال جرم3)1(عمليات واحد 12

)1(عمليات واحد3)2(عمليات واحد 13

)2(ترموديناميك مهندسي شيمي3 شيمي فيزيك مهندسي شيمي 14

 شيمي فيزيك مهندسي شيمي1 آزمايشگاه شيمي فيزيك 15

و طراحي رآكتور 16  انتقال جرم4 سينتيك
)2(ترموديناميك مهندسي شيمي

)1(عمليات واحد3 كنترل فرآيندها 17

 كنترل فرآيندها1 آزمايشگاه كنترل فرآيندها 18

3كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي 19
انتقال جرم

 محاسبات عددي

و طرح مهندسي 20 3 اقتصاد
كارگاه نرم افزار در مهندسي شيمي

*سينتيكو طراحي رآكتور
*2(عمليات واحد (

1 افزار در مهندسي شيمي كارگاه نرم 21
 برنامه نويسي كامپيوتر
 محسابات عددي
)1(عمليات واحد

 كنترل فرآيندها3 پروژه كارشناسي مهندسي شيمي 22

------ كارآموزي 23
 واحد90پس از گذراندن
*1(عمليات واحد (

*سينتيكو طراحي رآكتور

 55 جمع كل



ماختيار تخصصي دروس*  ورد تاييد گروهي

ف
 پيشنياز تعداد واحد نام درسردي

 عملي نظري

و مواد2 نفت فرايندهاي پااليش1  موازنه انرژي

1 آزمايشگاه نفت2

*)1(حرارت2 فرايندهاي پتروشيمي3

*انتقال جرم2 فرايندهاي گاز4

)1(انتقال حرارت2 مهندسي صنايع غذايي5

*انتقال جرم2 مهندسي بيوشيمي6

 مهندسي صنايع غذايي1 آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد غذايي7

موآزمايشگاه8  مقدمه ايي بر علوم زيستي1د غذايياميكروبيولوژي

*انتقال جرم2 سيستم هاي انرژي9

 زبان خارجه2 زبان تخصصي 10

و طراحي2 كاتاليزور هاي صنعتي 11 سينتيك

*رآكتور

.مشخص شده اند (*)بصورت ستاره دار،"همنياز"دروس:كرتذ


