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ترم هشتمترم هفتم

  به بعد97چارت درسی رشته مهندسی شیمی ورودی 
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 واحد16

انتقال حرارتریاضی مهندسیمعادالت دیفرانسیلفیزیک مکانیک

مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی

فرآیند گاز2فرآیند جداسازی مهندسی واکنش های شیمیاییاصول مهندسی نفت

فرآیند پتروشیمیایی

1فرآیندهای جداسازی  مهندسی واکنش های شیمیایی عملیات انتقال جرم (ترمودینامیک تعادالت فازی)انتقال حرارت، 

1فرآیند جداسازی عملیات انتقال جرمترمودینامیک تعادالت فازیترمودینامیک مهندسی شیمی2ریاضی عمومی 1ریاضی عمومی 

ترمودینامیک مهندسی شیمی 2اصول محاسبات مهندسی شیمی، ریاضی عمومی  1ریاضی عمومی  --

1فرآیندهای جداسازی عملیات انتقال جرم(عملیات انتقال جرم)ترمودینامیک تعادالت فازی، --1ریاضی مهندسی، مکانیک سیاالت معادالت دیفرانسیل(2ریاضی عمومی )--

بهینه سازی فرآینددینامیک و کنترل فرآیندتصفیه آب و فاضالبطراحی تجهیزات انتقال حرارت2مکانیک سیاالت 1مکانیک سیاالت اصول محاسبات مهندسی شیمیآز فیزیک مکانیک

اصول اقتصاد و طراحی فرآیند، مهندسی واکنش های شیمیایی1فرآیندهای جداسازی 

آز طراحی فرآیندکارکاه نرم افزار مهندسی شیمیمهندسی پاالیش نفتروش های عددی در مهندسی شیمیمهندسی الکتروشیمیایی و خوردگیزبان تخصصی مهندسی شیمیشیمی آلیمهارت های حرفه ای در مهندسی شیمی

1مکانیک سیاالت انتقال حرارت1مکانیک سیاالت فیزیک مکانیک، معادالت دیفرانسیل، اصول محاسبات مهندسی شیمیشیمی عمومی(فیزیک مکانیک)

(2فرآیندهای جداسازی )دینایک و کنترل فرآیند، (1فرآیندهای جداسازی )مهندسی واکنش های شیمیایی، 

3آز مهندسی شیمی اصول اقتصاد و طراحی فرآیندعمومیکارگاه نرم افزار مهندسیاصول و کاربرد نانوتکنولوژیآز فیزیک الکتریسیته  و الکترو مغناطیسفیزیک الکتریسیته و الکترو مغناطیسشیمی عمومی

عملیات انتقال جرم(کارگاه نرم افزار مهندسی)اصول محاسبات مهندسی شیمی، مهندسی واکنش های شیمیایی2زبان فنی مهندسی شیمی عمومی--

دینامیک و کنترل فرآیند، کارگاه نقشه کشی1فرآیند جداسازی 

عمومی2آز مهندسی شیمی کار آموزیفارسی عمومی1آز مهندسی شیمی آز شیمی کاربردیآز شیمی عمومیبرنامه نویسی کامپیوتر و کارگاه

--(روشهای عددی)برنامه نویسی کامپیوتر، معادالت دیفرانسیل، --فیزیک الکتریسیته و الکترومغناطیس(آز فیزیک الکتریسیته)، 1ریاضی عمومی --

--(مهندسی واکنش های شیمیایی)عملیات انتقال جرم، 

پروژه تحقیقاتیعمومیکارگاه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسیعمومی عمومیعمومی2 و 1زبان انگلیسی 

مهارت های حرفه ای در مهندسی شیمی--، ترمودینامیک مهندسی شیمی1مکانیم سیاالت شیمی آلیشیمی عمومی--
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مهارت های حرفه ای در مهندسی شیمی--

1پروژه طراحی فرآیند کارگاه عمومی2تربیت بدنی 1تربیت بدنی 

--(عملیات انتقال جرم)------

(همنیاز)پیشنیاز 

راهنما

(اصول اقتصاد و طراحی فرآیند، کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی)
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