
39 شیمي دانشكده مهندسيچارت   
 واحد(83)سوم      نیمسال  واحد(81)دوم     نیمسال  (واحد 81)اول    نیمسال 

 همنیاز پیشنیاز واحد نام درس  همنیاس پیطنیاس واحد نام درس همنیاس پیطنیاس واحد نام درس

 معادالت دیفرانسیل  3 1تزمو دینامیک   1ریاضی  3 2ریاضی  __ __ 3 1ریاضی 

 1ترمى دینامیک   4 مواسنه انزصی و مواد 2ریاضی   3 معادالت دیفزانسیل  __ 3 1فیشیک 

  و معادالت  2ریاضی  3 ریاضی مهندسی  ضیمی عمومی 3 ضیمی تجشیه __ __ 3 فارسی

 معادالت دیفزانسیل 1فیشیک  3 2فیشیک   شیمی عمىمی 1 ضیمی عمومیآس    3 ضیمی عمومی

 1فیشیک   1 1آس فیشیک  __ ضیمی عمومی 3 ضیمی آلی __ __ 3 بزنامه نویسی كامپیوتز

مقدمه ای بز مهندسی 
 ضیمی

   1 كارگاه عمومی __ __ 2 نقطه كطی صنعتی __ __ 2

   2 دانص خانواده 
 __ __ 2 (1معارف اسالمی ) __ __ 3 سبان   1 1تربیت بدنی 

 واحد( 83)ششم      نیمسال   احد(و 02پنجم   ) نیمسال  واحد( 83)چهارم     نیمسال 

 همنیاز پیشنیاز واحد نام درس  همنیاس پیطنیاس واحد نام درس همنیاس پیطنیاس واحد نام درس

 __ 2انتقال جزم و تزمو 4 سینتیک و طزاحی راكتور __ 2تزمو دینامیک  3 ضیمی فیشیک ریاضی مهندسی مواسنه مواد 3 1مکانیک سیاالت 

   انتقال جزم 3 1عملیات واحد 1انتقال حرارت   3 انتقال جزم __ 1مو دینامیک تز 3 2تزمو دینامیک 

استاتیک و مقاومت 
 مصالح

كاربزد ریاضییات در  __ 1مکانیک سیاالت 3 1انتقال حزارت  __ 1فیشیک  3

 مهندسی ضیمی

انتقال جزم و محاسبات  3

 عددی

__ 

معادالت   بزنامه نویسی 2 محاسبات عددی
 دیفرانسیل 

 __ 1انتقال حزارت  3 2انتقال حزارت   1مکانیک سیاالت  2 2مکانیک سیاالت 

  شیمی فیزیک 1 آس ضیمی فیشیک __ 1مکانیک سیاالت  1 آس مکانیک سیاالت ضیمی تجشیه __ 1 آز شیمی تجسیه

 __ _ 2 اخالق __ ضیمی آلی 1 آس ضیمی آلی 2فیزیک   1 2آس فیشیک 

 __ مقدمات مهندسی نفت 3 محاسبات مهندسی پاالیص   2 مقدمه ای بز علوم سیستی محاسبات عددی بزنامه نویسی 1 كارگاه نزم افشار مهندسی

     __ __ 2 تاریخ اسالم __ __ 3 نفتمقدمات مهندسی 

     __ مقدمات مهندسی نفت 3 فزایندهای پاالیص   2 (2معارف اسالمی)

 واحد( 81)هشتم      نیمسال  واحد( 81)هفتم     نیمسال 

 همنیاس پیطنیاس واحد نام درس همنیاس پیطنیاس واحد نام درس

  نفت مقدمات مهندسی 3 فزایند های پتزوضیمی _ 1عملیات واحد  3 2عملیات واحد 

1عملیات واحد 3 كنتزل فزایند ها   كنتزل فزایندها 1 آس كنتزل فزایندها  

2انتقال حرارت  1 آس انتقال حزارت   2عملیات -سینتیک م شكارگاه نزم افشار  3 اقتصاد و طزح مهندسی 

1عملیات واحد  1 آس عملیات واحد    2 اختیاری  

بزنامه – 1عملیات واحد 1 كارگاه نزم افشار م ش
   2 متون اسالمی  محاسبات عددی-نویسی

  كنتزل فزایندها 3 پزوصه   2 اسالمیانقالب 

 سینتیک- 1عملیات   واحد 09 گذراندنپس اس   كاراموسی  مقدمات مهندسی نفت 3 فزایندهای صنایع گاس

     1تربیت بدنی  1تربیت بدنی  1 2تزبیت بدنی 

 

ياحذ دسسی بششح ریل سا 142داوشگاٌ تفشش الصم است جمعاً  شیمیداوشجًیان سشتٍ مهىذسی 

 التحصیل شًوذ.بگزساوىذ تا دس ایه سشتٍ فاسغ

 ياحذ    20                             الف( دسيس عمًمی                       

 ياحذ  46                                   ب( دسيس پایٍ                         

        ياحذ   55                           تخصصی             دسيس ج (            

 ياحذ  19                              تخصصی اوتخابیدسيس ٌ (            

 ياحذ   2                                            اوًادٌ  داوش خي (            

           


