
 

 *(.1واحد  عملیات -*راکتور طرح و نتیکیس) گردد و جز سقف واحدها محسوب نمی شدهواحد، ارائه  90درس کارآموزی پس از گذراندن

 نیازی هستند که حتی بایستی گذرانده شوند تا درس بعدی ارائه گردد.پیش جزء دروس 1ال جرم و عملیات واحد ، انتق1، انتقال حرارت1، مکانیک سیاالت 1دروس ترمودینامیک 

   بدون گرایش دانشگاه مراغه دوره کارشناسی مهندسی شیمی  هشت ترمبرنامه 

 ترم هشتم  ترم هفتم ترم ششم ترم پنجم  ترم چهارم  ترم سوم ترم دوم  ترم اول 

 کنترل فرآیند -آز 2عملیات واحد نتیک و طرح راکتور ی س  انتقال جرم  مقدمه ای بر علوم زیستی 1مکانیک سیاالت معادالت دیفرانسیل  1فیزیک درس 

 1 3 4 3 2 3 3 3 تعداد واحد 

 1کنترل فرآیند 1عملیات واحد 2ترمودینامیک  -انتقال جرم * 1انتقال حرارت ----  *ریاضیات مهندسی –موازنه  * 2ریاضی - 1ریاضی ----  پیشنیاز

 عملیات واحد  -آز کنترل فرآیندها  1عملیات واحد مهندسیشیمی فیزیک  شیمی تجزیه  ریاضیات مهندسی  2ریاضی شیمی عمومی مهندسی شیمی  درس 

 1 3 3 3 3 3 3 3 تعداد واحد 

 1عملیات واحد 1عملیات واحد انتقال جرم  2ترمودینامیک شیمی عمومی  2ریاضی   -معادالت دیفرانسیل 1ریاضی ----  پیشنیاز

 پروژه  طرح و اقتصاد کارخانه  کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی  عتی ن صنقشه کشی  2ترمودینامیک  شیمی آلی موازنه انرژی و مواد 1ریاضی درس 

 3 3 3 2 3 3 4 3 تعداد واحد 

 محاسبات عددی-انتقال جرم ---- 1ترمودینامیک شیمی عمومی  * 1ترمودینامیک  ----  پیشنیاز
سینتیک و   -کارگاه  نرم افزار مهندسی

 * 2عملیات واحد  -طرح راکتور*
 فرآیندها کنترل 

 فرایندهای پتروشیمی  کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی مبانی  مهندسی پلیمر 2انتقال حرارت 1انتقال حرارت 2فیزیک 1ترمودینامیک  مقدمه ای بر مهندسی شیمی درس 

 2 1 2 3 3 3 3 2 تعداد واحد 

 --- - 1انتقال حرارت 1سیاالتمکانیک  ریاضیات مهندسی*  -1فیزیک معادالت دیفرانسیل*  ----  پیشنیاز
محاسبات   -نویسی کامپیوتربرنامه

 1عملیات واحد  -عددی
مبانی   -1عملیات واحد 

 مهندسی پلیمر 

 زبان تخصصی یا نانو تکنولوژی  پاالیش فرایندهای شیمی فیزیک -آز شیمی تجزیه  -آز 2فیزیک -آز کارگاه عمومی  1فیزیک -آز برنامه نویسی کامپیوتر  درس 

 2 2 1 1 1 1 1 3 تعداد واحد 

 زبان عمومی  جرم  انتقال شیمی فیزیک شیمی تجزیه* * 2فیزیک ----  * 1فیزیک ----  پیشنیاز

  ها ا طراحی آزمایشی مهندسی محیط زیست 2تربیت بدنی مکانیک سیاالت  -آز شیمی آلی مهندسی شیمی -آز استاتیک و مقاومت مصالح زبان خارجی  فارسی  درس 

   2 1 1 1 3 3 3 تعداد واحد 

  شیمی فیزیک  - 1مکانیک سیاالت شیمی آلی مهندسی شیمی 1فیزیک  ----  ---- - پیشنیاز

  دروس گروه معارف  کارگاه نرم افزار مهندسی انتقال حرارت  -آز 2مکانیک سیاالت  شیمی عمومی  -آز دروس گروه معارف  1تربیت بدنی درس 

  2 1 1 2 1 2 1 تعداد واحد 

  ----  * محاسبات عددی -برنامه نویسی کامپیوتر * 2انتقال حرارت 1مکانیک سیاالت عمومی مهندسی شیمی شیمی  ----  ----  پیشنیاز

   بیوشیمیمهندسی  نفت  مهندسی مقدمات محاسبات عددی  دروس گروه معارف   دروس گروه معارف  درس 

   3 3 2 2  2 تعداد واحد 

   مقدمه ای بر علوم زیستی ----  معادالت دیفرانسیل -کامپیوتر  نویسی برنامه ----   ----  پیشنیاز

   س گروه معارف ودر دروس گروه معارف  دروس گروه معارف     درس 

   2 2 2    تعداد واحد 

   ----  ----  ----     پیشنیاز

 9 16 20 19 19 19 19 20 جمع 

 جمع اختیاری دروس تخصصی  تخصصیدروس  دروس پایه دروس عمومی نوع درس 

 141 واحد 18 واحد 55 واحد 46 واحد 22 تعداد واحد 

نیازهم 


