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 مقدمه: 

 

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر جزء قدیمی ترین و برترین مراکز آموزشی ایران در حوزه 

باشد. سابقه ارائه دوره کارشناسی مهندسی  می میآموزش و پژوهش در مقاطع تحصیلی مختلف مهندسی شی

گردد. در اوایل دهه شصت هجری شمسی، رشته کارشناسی  بر می 1337شیمی در این دانشکده  به سال 

های دانشگاهی دستخوش تغییرات اساسی گردید ولی از آن زمان تاکنون،  مهندسی شیمی همراه با دیگر رشته

کاهش تعداد کل واحدهای درسی )در اوایل دهه هفتاد( ، یا تغییرات جزئی  تغییرات در این برنامه فقط شامل

اختیاری بوده است. -مانند کاهش یا افزایش تعداد واحدهای برخی دروس و اضافه شدن برخی دروس تخصصی

شورای برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و  های کارشناسی مهندسی شیمی مصوب با مقایسه برنامه این امر

کامالً مشهود است. البته تغییر در سرفصل  1391وری از اوایل دهه شصت تا آخرین برنامه مصوب در سال فنا

های دیگر ایران تا حدودی انجام شده است ولی این تغییرات معموال  دروس ارائه شده در این دانشگاه و دانشگاه

تغییرات الزاما در برنامه مصوب  توسط اساتید تدریس کننده دروس و بیشتر بر اساس سالیق شخصی بوده و

منعکس نشده است. این در حالی است که مطالعه تطبیقی برنامه کارشناسی مهندسی شیمی در دانشگاههای 

معتبر دنیا حاکی از تغییرات مستمر در این برنامه ها بوده است. همچنین مطالعه مقاالت پژوهشی ارائه شده در 

میالدی به  90و مهندسی شیمی نشان داده است که از اواخر دهه  مجالت معتبر در زمینه آموزش مهندسی

این طرف یک تحول اساسی در برنامه های دوره های کارشناسی مهندسی، از جمله مهندسی شیمی، در 

 "توانایی محور"به حالت  "محتوی محور"های معتبر دنیا به وجود آمده است و این برنامه ها از حالت  دانشگاه

 اند. تبدیل شده "حوردانشجو م"یا 

با توجه به اختیارات محول شده به دانشگاههای برتر در ایران توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در 

اصالح ساختار و "راستای تحقق برنامه راهبردی آموزش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با استناد به رویه 

تصمیم به بازنگری اساسی در برنامه کارشناسی  ، دانشکده مهندسی شیمی"های آموزشی کارشناسی برنامه

های کارشناسی مهندسی  باشد. این برنامه قرار است برای ورودی خود گرفت، که نتیجه آن برنامه حاضر می

بصورت  96، گرچه سال اول برنامه برای ورودیهای به بعد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرا شود 1396شیمی 

این بازنگری شیوه بکار برده شده مطالعه تطبیقی عمیق بین برنامه فعلی کارشناسی در  ناقص اجرا خواهد شد.
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مهندسی شیمی، که با تغییرات جزئی در کلیه دانشکده های مهندسی شیمی موجود در ایران در حال حاضر 

حده دانشگاه برتر منتخب در سه کشور ایاالت مت 24گردد، با برنامه کارشناسی مهندسی شیمی در  اجرا می

آمریکا، انگلستان و کانادا بوده است. همچنین برای اولین بار در سیستم آموزش عالی کشور، یک نظرخواهی 

در خصوص کیفیت برنامه  های مختلف دانشکده مهندسی شیمی نظام مند از دانشجویان کارشناسی ورودی

امه کارشناسی استفاده شد. در انجام و از نظرات آنها در جای مناسب در بازنگری برن  کارشناسی حال حاضر

این بازنگری از تجربیات و نظرات اساتید تدریس کننده دروس مختلف در برنامه کارشناسی فعلی نیز استفاده 

 شده است.

 

 تغییرات اساسی در برنامه بازنگری شده 

ایجاد بر اساس نقاط ضعف شناسایی شده در برنامه موجود تغییراتی در برنامه کارشناسی مهندسی شیمی 

 گردید که در ذیل به اختصار  شرح داده شده است:

. یکی از نقاط ضعف مهم، کمرنگ بودن مبحث طراحی در برنامه موجود تشخیص داده شد. همچنین 1

محتوای برنامه موجود توانایی کار تیمی که برای عملکرد موفق مهندسین شیمی در حرفه خود ضروری است را 

کرد. بر این اساس تعداد واحد درسی مرتبط با مبحث طراحی افزایش داده شد و  یدر فارغ التحصیالن ایجاد نم

گردد در برنامه بازنگری شده گنجانده  دانشجوی اجرا می های واحدی طراحی فرآیند که توسط تیم 3دو پروژه 

نعتی در اجرای این پروژه دانشجویان عالوه بر یاد گرفتن عملی جنبه های مختلف طراحی یک واحد ص شد.

 شوند. اند آشنا می مهندسی شیمی و کار تیمی، با کاربرد مباحثی که در دروس اصلی دوره کارشناسی فراگرفته

شد که هدف  های مختلف در برنامه قبلی عمال باعث می . اجرای دروس و آزمایشگاههای مرتبط با آنها در ترم2

حاصل نگردد. از طرف  -زمایشات عملی است که درک بهتر مباحث تئوری با انجام آ -آموزشی آزمایشگاهها 

های ضروری دیگر مانند مهارتهای ارتباطی، طراحی آزمایش و ... را که در  دیگر عمال این آزمایشگاهها توانایی

کرد. بدلیل  ای یک مهندس شیمی ضروری است در فارغ التحصیالن بصورت مناسبی ایجاد نمی کار حرفه

رایی دیگر امکان ادغام آزمایشگاهها در دروس میسر نشد، بنابراین در برنامه کمبود امکانات و برخی مسائل اج

بازنگری شده کلیه دروس آزمایشگاهی، بجز آزمایشگاههای عمومی، از برنامه حذف گردید و بجای آنها یک 

اد ایج بر آنها تاکید عمده،که  3تا  1آزمایشگاه تحت عنوان مهندسی شیمی  3آزمایشگاه شیمی کاربردی و 
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مهارتهای الزم در فارغ التحصیالن است، جایگزین گردید. همچنین یک آزمایشگاه کامال جدید، که برعکس 

شود، به برنامه اضافه  آزمایشگاههای متعارف در آن مسائل تجربی بدون جواب خاص به دانشجویان ارائه می

موزشی آنها که مستلزم ارائه همزمان در مورد آزمایشگاههای علوم پایه، به منظور دستابی به اهداف آ گردید.

درس و آزمایشگاه در یک ترم می باشد، تغییرات الزم در هم نیار/پیش نیاز این دروس و آزمایشگاه آنها اعمال 

گردید. در نهایت پیشنهاد گردید که بدلیل اهمیت زیاد دروس آزمایشگاهی در ایجاد توانایی های ضروری در 

 ارتقاء داده شود.  آنهاسطح ارائه  فارغ التحصیالن

درس اصلی به نام رایج تر در برنامه کارشناسی  13. بر اساس مطالعه تطبیقی، در برنامه بازنگری شده نام 3

دانشگاههای معتبر دنیا تغییر داده شد. عالوه بر این تغییرات جزئی یا اساسی نیز در طرح درس این دروس 

 اعمال گردید.

اصالح ساختار و برنامه های آموزشی "همچنین به منظور اجرای رویه  . بر اساس مطالعه تطبیقی و4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چهار درس از لیست دروس علوم پایه حذف و یک درس کارگاهی  "کارشناسی

جدید اضافه گردید. همچنین به منظور کاهش همپوشانی بین دروس دبیرستان و دروس علوم پایه، تغییراتی 

بر اساس مطالعه تطبیقی و نتایج نظرخواهی از  علوم پایه فیزیک و شیمی ایجاد گردید.در سرفصل دروس 

دانشجویان دو درس ریاضیات از گروه پایه به گروه اصلی منتقل و سیالبس آنها اصالح گردید. همچنین  نام 

 یکی از این دروس تغییر داده شد.

گروه   ریرکبیام یصنعت دانشگاه "یکارشناس یموزشآ های برنامه و ساختار اصالح" هیرو یاجرابه منظور . 5

 به . همچینینشد گنجاندهدر برنامه بازنگری شده تعداد واحد بیشتر  و دروس تخصصی با تعریف جدید

. این گروه در دو قالب ارائه شده است: قالب ده شددر انتخاب درس از این گروه تا حدودی اختیار دا یاندانشجو

دروسی را در بر می گیرد که یا در برنامه قبلی جزو دروس اصلی بوده و یا اینکه دروس اصلی جدید اضافه  1

اساس مطالعه تطبیقی، و با در نظر گرفتن عمدتا شامل دروس جدیدی است که بر  2شده به برنامه است. قالب 

 وزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ها و عالیق آم توانایی

 جدید می باشد.درس کامال  14 در برنامه گنجانده شده است و شامل 

ای، تعداد واحد کارگاههای  . به منظور افزایش دانش و مهارتهای فارغ التحصیالن در کار با نرم افزارهای حرفه6

واحد در برنامه جدید افزایش داده شد. همچنین پیشنهاد گردید که  4حد در برنامه فعلی به وا 2نرم افزاری از 
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بخاطر اهمیت زیاد کارگاههای نرم افزار در ایجاد توانایی های ضروری در فارغ التحصیالن سطح ارائه آنها ارتقاء 

 داده شود.

هر یک با یکی از حوزه های مطرح در حرفه که  -. در برنامه بازنگری شده دروس اختیاری در قالب سه بسته 7

ارائه می گردد. قابل ذکر است که بسته های زیادتری بر اساس مطالعه  -مهندسین شیمی مرتبط است 

ها و عالیق  تطبیقی مشخص گردید ولی سه بسته گنجانده شده در برنامه بازنگری شده با در نظر گرفتن توانایی

درس کامال جدید در  13 ، ها . در قالب این بستهدشیمی انتخاب شاعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی 

-اختیاری برنامه قبلی -درس از لیست دروس تخصصی 7برنامه کارشناسی بازنگری شده اضافه شد در حالیکه 

 حفظ گردید.–ولی در برخی موارد با تغییرات در عنوان یا واحد 

و نظرخواهی از  ،برخی دروس دوره کارشناسی موجود. بر اساس مطالعه تطبیقی، تجربه قبلی در تدریس 8

تشخیص داده شد که همنیاز/پیش نیازها برخی دروس اصلی نامناسب بوده و اینکه همپوشانی بین  ،دانشجویان

 محتوای برخی از این دروس وجود دارد. بر این اساس اصالحات الزم برای رفع این نواقص در برنامه داده شد.

 

 

  آموزشیاهداف برنامه 

 

ی آموزشی دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی بازنگری شده بر اساس مطالعه اهداف متناظر  اهداف برنامه

مند از کلیه اعضاء هیئت علمی  دانشگاه منتخب، نظرخواهی نظام 24در برنامه های کارشناسی مهندسی شیمی 

 به شرح زیر تعیین گردید: دانشکده و با در نظر گرفتن شرایط خاص حرفه مهندسی شیمی در کشور

 

 هایی که مهندسین شیمی در آن نقش موثر دارند. ای در زمینه آماده کردن دانشجویان برای کار حرفه .1

 آماده کردن دانشجویان برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی.  .2

ایمنی و  ،تای خود بر روی محیط زیس پرورش فارغ التحصیالنی که نسبت به تاثیر فعالیتهای حرفه .3

 سالمت شهروندان حساس باشند.

 ی خالق، نوآور و کارآفرین.  پرورش دانش آموخته .4
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جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر در برنامه کارشناسی، ساختار و محتوای دروس در برنامه بازنگری شده 

 های زیر در فارغ التحصیالن این برنامه ایجاد شود: طوری تنظیم گردید که توانایی

توانایی انتخاب، طراحی و ساخت تجهیزات و اصالح و بهبود محصوالت و فرآیندهای مهندسین شیمی  .1

با در نظر گرفتن محدودیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخالقی، محیط زیستی، سالمت، ایمنی و 

 تولیدی

 دید و دانش به روز از مسائل جدیددارا بودن دانش نظام مند از مهندسی شیمی ج. 2

 توانایی استفاده از تکنیکها، مهارتها و ابزارهای مهندسی جدید مورد نیاز برای حرفه مهندسی .3

 توانایی شناسایی، فرموله کردن و ارائه راه حل در مسائل مختلف مهندسی شیمی .4

 توانایی بکارگیری دانش ریاضیات، علوم پایه و مهندسی در عملیات و فرآیندهای مهندسی شیمی .5

 نایی کار در گروههایی با تخصصهای مختلفتوا .6

 دارا بودن مهارتهای ارتباطی و کار تیمی در حد الزم برای عملکرد حرفه ای .7

 های مقاطع تحصیالت تکمیلی توانایی ورود به برنامه .8

 توانایی اتخاذ تصمیمات درست مهندسی در شرایطی که اطالعات ناقص در اختیار دارند .9

اده از دانش فنی و خرد خود برای مواجهه با چالشها ویافتن راه حل برای مشکالت توانایی استف .10

 عملی در  مهندسی شیمی

 توانایی طراحی و تنظیم آزمایشات و همچنین آنالیز وتفسیر داده ها .11

 های فارغ التحصیالن و اهداف برنامه آموزشی نشان داده شده است.  ارتباط بین توانایی 1در جدول 

 اهداف برنامه آموزشی وارتباط بین تواناییهای فارغ التحصیالن  1جدول 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

 

 اهداف

 توانایی
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 ساختار کلی دروس:

 پنجدروس برنامه کارشناسی در  دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسی مهندسی شیمی دوره قبلی برنامه در 

شد.  واحد( تقسیم می 5واحد( و اختیاری ) 15واحد(، تخصصی ) 56واحد(، اصلی ) 44پایه )(، 20عمومی )گروه 

شدند. بعد از  تعریف میدروس تخصصی در راستای گرایش  ،سی مهندسی شیمی با گرایشدر برنامه کارشنا

. شد شامل میدوره دروس عمدتا غیرمرتبط با هم را این دروس تخصصی و اختیاری در برنامه  حذف گرایش،

 "یکارشناس یآموزش های برنامه و ساختار اصالح" هیرو بر اساس برنامه کارشناسی بازنگری شده حاضر ساختار

واحد(،  55واحد( ، اصلی ) 31پایه ) ،(20) یعمومگروه  پنجدانشگاه صنعتی امیرکبیر به  1395نسخه اسفند 

تخصصی دروس واحد( تقسیم گردید. قابل ذکر است که در رویه فوق الذکر  15واحد( و اختیاری ) 21) تخصصی

و دانشجو در انتخاب دروس این  کنند در برگیرنده ی دروسی هستند که گرایش اصلی یک رشته را تعیین می

باشند که  وسی میدروس اختیاری در برگیرنده دراز طرف دیگر، در همین رویه  گروه تا حدودی اختیار دارد.

کنند. با توجه به اینکه رشته مهندسی شیمی چه در ایران و چه در  ایش فرعی را در یک رشته تعیین میگر

م به وجود پنجنیست و تخصص در این رشته از طریق دروس گروه  دانشگاههای معتبر دنیا دارای گرایش اصلی

می باشد،  "اختیاری-یتخصص"و  "اختیاری-اصلی" پنجم به ترتیب  و چهارم گروه صحیح تر برای  نام ،آید می

برای گروه چهارم و پنجم قرار داده شده  "اختیاری"و  "تخصصی"عناوین  از رویه فوق الذکر تبعیتولی برای 

  .است

شامل  1در دو قالب ارائه شده اند. قالب   تخصصیدروس گروه دهد.  ساختار کلی دروس را نشان می 2جدول 

دروسی است که یا در برنامه قبلی جزو دروس اصلی بوده و یا دروس اصلی اضافه شده به برنامه است. تعداد 

 2کمتر از قالب  1س از قالب پذیری دانشجو در انتخاب درو افعطبیشتر و ان 1از قالب  2دروس در قالب 

در برنامه کارشناسی برخی از دانشگاههای معتبر  صلیدروسی است که بعنوان دروس اشامل  2باشد. قالب  می

 دربرگیرنده ی پنجم گروه دروس دنیا دیده شد و از بین اعضاء هیئت علمی دنشکده متولی ارائه آن وجود داشت.

 و بوده یمیش یمهندس یها حوزه از یکی با مرتبط دروس یحاو آنها از کی هر که است یواحد 15 یها بسته

ه است. در نتیجه دانشجویان بجای شد فیتعر یمیش یمهندس دانشکده در یآموزش گروه 3 از یکی توسط

 بسته را در انتهای ترم چهارم انتخا ب می کنند 3، یکی از بصورت منفرداختیاری انتخاب درس از گروه درسی 

که بر  است ذکر انیشا. باشند یم زین گرید بسته دو دروس از درس کی برداشتن به مجاز لیتما صورت در یول
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دانشجویان  مجاز  ریرکبیام یصنعت دانشگاه "یکارشناس یآموزش های برنامه و ساختار اصالح" هیرواساس 

هستند که بجای انتخاب بسته از برنامه کارشناسی مهندسی شیمی، یک بسته اختیاری از برنامه های کارشناسی 

نیاز/پیش نیازهای دروس ارائه شده در آن بسته را رعایت  دیگر دانشگاه اخذ کنند ولی باید کلیه همهای  رشته

 ئتیه اعضاء حاضر حال یها تخصص و التیتما اساس بر ها بسته فیتعر .همچنین قابل ذکر است کهنمایند. 

 در نیهمچن و یآت یسالها در و است شده فیتعر ریرکبیام یصنعت دانشگاه یمیش یمهندس دانشکده در یعلم

 شده یمعرف یها بسته با گرید یها بسته ینیگزیجا امکان رانیا در گرید یدانشگاهها در برنامه نیا ارائه صورت

 .دارد وجود حاضر برنامه در

 

-تخصصیاختیاری )و  (اختیاری-اصلیتخصصی ) ، پایه، اصلیعمومی، روس ترتیب ده ب 7الی  3جداول 

در جدول  دهد. را نمایش مینیاز این دروس در برنامه بازنگری شده  از/همین شامل عنوان، واحد و پیش (اختیاری

در این جدول، کلیه  های مورد نظر فارغ التحصیالن مشخص شده است. ارتباط بین دروس برنامه و توانایی 8

توانایی که گذراندن برنامه کارشناسی  11دروس ارائه شده در برنامه )بجز درس کارگاه عمومی( با حداقل یکی از 

این جدول کلیه توانایی ها با چندین درس  باید در فارغ التحصیالن ایجاد کند ربط داده شده است. همچنین در

 دارند.  ارتباط
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 شیمیمجموعه کلی دروس برنامه کارشناسی مهندسی  -2جدول 

 توضیحات تعداد واحد نوع درس

 مطابق دروس پیشنهادی دانشگاه 20 عمومی

 واحد عملی  8واحد نظری و  23 31 پایه

 واحد کارآموزی 2واحد پروژه،  3، واحد عملی 5واحد نظری،  50 55 اصلی

 21 تخصصی
 واحد تجربی 1واحد پروژه و  6واحد نظری،  14واحد از  11-14: 1قالب 

 واحد تجربی 2 واحد نظری و 35واحد از  7-10: 2قالب 

 15 اختیاری

 واحد( 18) فرآیندهای هیدروکربوری بسته

 واحد(18) ندیفرآ یبسته مهندس

 واحد( 21) ییغذا عیصنا و یوتکنولوژیبسته ب
واحد از  3و حداکثر  یواحد از بسته انتخاب 12حداقل )دانشجویان باید 

 اخذ نمایند( گرید یها بسته
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 لیست دروس عمومی -3جدول 

 تعداد واحد عنوان گرایش ردیف

 مبانی نظری اسالم)*( 1

 2 )مبدأ و معاد( 1اندیشه اسالمی 

 2 )نبوت و امامت( 2اسالمی اندیشه 

 2 انسان در اسالم

 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 اخالق در اسالم)**( 2

 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی(

 2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم(

 2 آیین زندگی )اخالق کاربردی(

 2 عرفان عملی در اسالم

 2 اخالق مهندسی

 انقالب اسالمی)**( 3

 2 انقالب اسالمی ایران

 2 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 2 «ره»اندیشه سیاسی امام خمینی 

 تاریخ و تمدن اسالمی)**( 4

 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 2 تاریخ امامت

 آشنایی با منابع اسالمی)**( 5
 2 موضوعی فرآن تفسیر

 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 3 زبان فارسی - 6

 1 1زبان انگلیسی  - 7

 2 2زبان انگلیسی  - 8

 1 1تربیت بدنی  - 9

 1 2تربیت بدنی  - 10

 20 جمع کل واحدهای عمومی

 

 * انتخاب دو درس از این گروه الزامی است.

  الزامی است.ها  ** انتخاب یک درس از هر یک از این گروه
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 لیست دروس پایه -4جدول 
 هم نیاز ازین شیپ واحد عملی واحد نظری عنوان درس ردیف

 - - - 3 1ریاضی عمومی  1

 - 1 یعموم یاضیر - 3 2 یعموم یاضیر 2
 2 یعموم یاضیر - - 3 معادالت دیفرانسیل 3

 - - 3 مکانیکفیزیک  4
 کیزیف شگاهیآزما

 کیمکان

 کیمکان کیزیف - 1 - کیمکان کیزیفآزمایشگاه  5

 1ریاضی عمومی  - 3 سیو الکترومغناط تهیسیالکترفیزیک  6

فیزیک  شگاهیآزما

و  تهیسیالکتر

 سیالکترومغناط

7 
و  تهیسیالکتر فیزیک آزمایشگاه

 سیالکترومغناط
- 1 - 

و  تهیسیالکترفیزیک 

 سیالکترومغناط

 - - 3 شیمی عمومی 8
 یمیش شگاهیآزما

 یعموم

 یعموم یمیش  1  آزمایشگاه شیمی عمومی 9

 - یعموم یمیش - 3 شیمی آلی 10
 - شیمی آلی 1 - آزمایشگاه شیمی کاربردی 11
 - - 1 2 و کارگاه برنامه نویسی کامپیوتر 12

 1 - کارگاه نرم افزار مهندسی 13

 یسینو برنامه

کارگاه،  وترویکامپ

معادالت 

 لیفرانسید

 در یعدد یروشها

 یمیش یمهندس

14 
کارگاه نقشه کشی و نقشه خوانی 

 مهندسی
 عملیات انتقال جرم - 1 -

 - - 1 - کارگاه عمومی 15

 - 7 24 جمع
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 لیست دروس اصلی -5جدول 
 هم نیاز ازین شیپ واحد عملی واحد نظری عنوان درس ردیف

 - یعموم یمیش - 4 اصول محاسبات مهندسی شیمی 1

 - 3 ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

اصول محاسبات 

 -یمیش یمهندس

 2 یعموم یاضیر

- 

 - 3 تعادالت فازی ترمودینامیک 3
ترمودینامیک مهندسی 

 شیمی
- 

 - 3 1-مکانیک سیاالت 4

اصول ، کیمکان کیزیف

محاسبات مهندسی 

شیمی، معادالت 

 دیفرانسیل

- 

 - لیفرانسیمعادالت د - 3 مهندسی ریاضی 5

 - 3 انتقال حرارت 6
 ،یمهندس یاضیر

 1 االتیس کیمکان
- 

 1 - 1آزمایشگاه مهندسی شیمی  7

 ،1-االتیس کیمکان

 یمهندس کینامیترمود

 یمیش

- 

 انتقال حرارت - 3 عملیات انتقال جرم 8
 کینامیترمود

 یتعادالت فاز

 - انتقال جرم اتیعمل - 3 1ی جداساز یندهایفرآ 9

 - 2 روشهای عددی در مهندسی شیمی 10
بات اصول محاس

 یمیش یمهندس

کارگاه نرم افزار 

 یمهندس

11 
مدلسازی ریاضی در مهندسی 

 شیمی
3 - 

 یواکنشها یمهندس

 ییایمیش
- 

12 
در مهندسی مهارتهای حرفه ای 

 شیمی
2 - - - 

 - 2-زبان فنی مهندسی - 2 یمیش یمهندس یتخصص زبان 13

 2 - کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 14
 یها واکنش یمهندس

 ییایمیش

فرآیندهای 

 1جداسازی 

 2  کارآموزی 15
 در  یا حرفه یمهارتها

 1یمیش یمهندس
- 

 انتقال اتیعملتعادالت  کینامیترمود  - 4 مهندسی واکنشهای شیمیایی 16

                                                           
 1

 برای اخذ درس کارآموزی دانشجو باید یک حداقل تعداد واحد درسی را که  بر اساس ظوابط دانشگاه تعیین می گردد گذرانده باشد. 
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 جرم یفاز

 - 3 دینامیک و کنترل فرآیند 17

 یجداساز یندهایفرا

 یواکنشها یمهندس ،1

 یائیمیش

- 

 جرم انتقال اتیعمل 1 - 2ی میش یمهندس شگاهیآزما 18

 یمهندس

 یواکنشها

 ییایمیش

 1 - 3آزمایشگاه مهندسی شیمی  19
 کنترل و کینامید 

 ندیفرآ
- 

 - 4 اصول اقتصاد و طراحی فرآیند 20

، 1فرایندهای جداسازی

 و یکش نقشه کارگاه

 یمهندس یخوان نقشه

- 

 - - 3 1پروژه طراحی فرایند  21

 و اقتصاد اصول

 ند،یفرآ یطراح

 افزار نرم کارگاه

 یمیش یمهندس

  7 48 جمع
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 .واحد درسی را گذرانده باشد 100دانشجو باید  یقاتیتحق پروژه درسبرای اخذ  2

 تخصصی دروس لیست -6جدول 

 :ندینما اخذ  راواحد از لیست زیر  21دانشجویان باید 

 واحد( 73)جمعا  2واحد از دروس قالب  7-10واحد(، و  21)جمعا  1واحد از دروس قالب  14-11

 هم نیاز پیش نیاز واحد عملی واحد نظری عنوان درس ردیف

 1دروس قالب 

 - 3 شیمی فیزیک مهندسی شیمی 1

 -یمهندس یاضیر

 یمهندس کینامیترمود

 کیزیف -یمیش

الکتریسیته و 

 الکترومغناطیس

- 

2 
 یها ستیکاتال بر یا مقدمه

 هتروژن
2 - 

 یها واکنش یمهندس

 ییایمیش
- 

 - 1االتیس کیمکان - 3 2مکانیک سیاالت  3

 - حرارت انتقال - 3 انتقال حرارت طراحی تجهیزات 4

 -  جرم انتقال اتیعمل - 3 2فرآیندهای جداسازی  5

 - 3 2 ندیفرا یطراح پروژه 6

 انتقال زاتیتجه یطراح

 کیمکان حرارت،

 یندهایفرآ ،2-االتیس

 2 یجداساز

 یطراح پروژه

 1-ندیفرآ

 - 3 پروژه تحقیقاتی 7
 در یا حرفه یمهارتها

 2یمیش یسمهند
- 

 1 - آزمایشگاه طراحی فرآیند 8
 کنترل و کینامید

 ندیفرآ

 یندهایفرآ

 2 یجداساز

 2 قالب دروس
 

 - 1 یعموم یاضیر - 3 آمار مهندسی 9

10 
مهندسی الکتروشیمیایی و 

 خوردگی
3 - 

 یواکنشها یمهندس

 ییایمیش
- 

 - 3 طراحی محصول شیمیایی 11

 1 یجداساز یندهایفرآ

 یواکنشها یمهندس -

 ییایمیش

 یاضیر یمدلساز

 یمیش یمهندس در

 - - - 3 ایمنی فرآیند 12

 -آزمایشگاه شیمی  - 3دستگاهی و  شیمیاییآنالیز  13
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 کاربردی آزمایشگاه

 - - - 3 اصول و کاربردهای نانوتکنولوژی 15

 - 3 علم مواد 16
شیمی عمومی، ریاضی 

 2عمومی 
- 

 - 3 مومنتوم و حرارت جرم، انتقال 17
 در یاضیر یمدلساز

 یمیش یمهندس
- 

 - 3 سبز اصول مهندسی 18
 یواکنشها یمهندس

 ییایمیش

 و اقتصاد اصول

 ندیفرآ  یطراح

 - 2 فن آوری ذرات 19
 ،2 االتیس کیمکان

 1 یجداساز یندهایفرآ
- 

 - 1مکانیک سیاالت  - 2 تصفیه آب و فاضالب 20

 - - - 2 آشنایی با حرفه مهندسی 21

 - - 2 مدیریت مهندسی 22
اصول اقتصاد و 

 طراحی فرآیند

 - 1 یجداساز یندهایفرآ - 2 کارآفرینی و خالقیت 23

24 
 و ها طرح در یگذار هیسرما

 یصنعت یها طرح یابیارز
1 1 - 

 و اقتصاد اصول

 ندیفرآ یطراح

  2 56 جمع
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 لیست دروس اختیاری –7 جدول
واحد از بسته انتخابی  12انتخاب کنند. دانشجویان باید حداقل  بسته ذیل را 3باید یکی از  4دانشجویان در انتهای ترم 

 واحد نیز از یکی از دو بسته دیگر انتخاب نمایند. 3خود اخذ نمایند ولی می توانند حداکثر 
 لیست دروس بسته مهندسی فرآیند

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 3 سازی مقدمه ای بر مدلسازی و شبیه 1
مدلسازی ریاضی در مهندسی 

 شیمی
- 

 - حرارت انتقال 3 سرویسهای جانبی فرآیندی 2

 - 1 یجداساز یندهایفرا 3 تعیین مشخصات و انتخاب دستگاه 3

 - 1 یجداساز یندهایفرا 3 طراحی تجهیزات انتقال جرم 4

 - و طراحی فرایند اقتصاد اصول 3 بهینه سازی فرآیند 5

 - حرارت انتقال 3 کمیتهای فرآیندیروشهای اندازه گیری  6

  18 جمع

 یدروکربوریه یندهایفرآلیست دروس بسته 

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 - 1فرایندهای جداسازی  3 فرآیندهای پتروشیمیایی 1

 - 1مکانیک سیاالت  3 مریپل یتکنولوژ و یمیش اصول 2

 - انتقال جرمعملیات  3 مهندسی پاالیش نفت 3

 - 1فرایندهای جداسازی  3 فرآیندهای گاز 4

 - ترمودینامیک مهندسی شیمی 3 اصول مهندسی احتراق 5

 - - 3 اصول مهندسی نفت 6

  18 جمع

 لیست دروس بسته بیوتکنولوژی و صنایع غذایی

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس ردیف

 - جرم انتقال اتیعمل 3 مهندسی صنایع غذایی 1

 عملیات انتقال جرم - 3 صنایع غذایی 2

 3 بسته بندی مواد غذایی 3
 یمولکولها یمیوشیب و یمیش

 زیستی
- 

 - شیمی آلی 3 شیمی و بیوشیمی مولکولهای زیستی 4

5 
میکروبیولوژی صنعتی و بیوتکنولوژی و 

 3 آزمایشگاه
 یها مولکول یمیوشیب و یمیش

 یستیز
- 

  3 بیوشیمیمهندسی  6

 یولوژیکروبیم

 و یصنعت

ی و وتکنولوژیب

 آزمایشگاه

  یمیوشیب یمهندس 3 بیوتکنولوژی زیست محیطی 7

  21 جمع
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النیالتحص فارغ ییتوانا به دروس ارتباط -8 جدول  

 

 ردیف  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  دروس پایه

            1 1ریاضی عمومی 

           2 2 یعموم یاضیر 

           
معادالت 

 دیفرانسیل
3 

           4 فیزیک مکانیک 

           
فیزیک آزمایشگاه 

 مکانیک
5 

           
و  ستهیالکتر

 سیالکترومغناط
6 

           

آزمایشگاه 

و  ستهیالکتر

 سیالکترومغناط

7 

           8 شیمی عمومی 

           
آزمایشگاه شیمی 

 عمومی
9 

           10 شیمی آلی 

           
آزمایشگاه شیمی 

 کاربردی
11 

           
برنامه نویسی 

 و کارگاه کامپیوتر
12 

           
کارگاه نرم افزار 

 مهندسی
13 

           

کارگاه نقشه کشی 

و نقشه خوانی 

 مهندسی

14 

 15 کارگاه عمومی           

 توانایی درس نام 
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  دروس اصلی

           
اصول محاسبات در 

 یمیش یمهندس
16 

           
 کینامیترمود

 یمیش یمهندس
17 

           
 کینامیترمود

 یتعادالت فاز
18 

           

 یمهندس

 یواکنشها

 ییایمیش

19 

            20 1مکانیک سیاالت 

           21 یمهندس یاضیر 

           22 انتقال حرارت 

           
عملیات انتقال 

 جرم
23 

           
 یندهایفرا

 1 یجداساز
24 

           
روشهای عددی در 

 مهندسی شیمی
25 

           
مدلسازی ریاضی 

 در مهندسی شیمی
26 

           
کنترل دینامیک و 

 فرآیند
27 

           
مهارتهای حرفه ای 

 در مهندسی شیمی
28 

           
زبان تخصصی 

 مهندسی شیمی
29 

           
 افزار نرم کارگاه

 یمیش یمهندس
30 

           31 کارآموزی 

           
آزمایشگاه 

 1-مهندسی شیمی
32 

           

 شگاهیآزما

-یمیش یمهندس

2- 

33 
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 شگاهیآزما

 3-یمیش یمهندس
34 

           
اصول اقتصاد و 

 طراحی فرآیند
35 

           
پروژه طراحی 

 1فرایند 
36 

  تخصصیدروس 

           
شیمی فیزیک 

 مهندسی شیمی
37 

           

ای بر  مقدمه

های  کاتالیست

 هتروژن

38 

            39 2مکانیک سیاالت 

           
 زاتیتجه یطراح

 حرارت انتقال
40 

   
 
 

       
فرآیندهای 

 2جداسازی 
41 

           
 یطراح پروژه

 2 ندیفرآ
42 

           43 پروژه تحقیقاتی 

           
 یطراح شگاهیآزما

 ندیفرآ
44 

           45 آمار مهندسی 

           

مهندسی 

الکتروشیمیایی و 

 خوردگی

46 

           
طراحی محصول 

 شیمیایی
47 

           48 ایمنی فرآیند 

           

 ییایمیش زیآنال

 و یدستگاه

 شگاهیآزما

49 

           50 علم مواد 

           51 حرارت جرم، انتقال 
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 مومنتوم و

           
 یمهندس اصول

 سبز
52 

           53 فن آوری ذرات 

           

تصفیه آب و 

 فاضالب

 

54 

           
آشنایی با حرفه 

 مهندسی
55 

           56 مدیریت مهندسی 

           
کارآفرینی و 

 خالقیت
57 

          

 در یگذار هیسرما

 یابیارز و ها طرح

 یصنعت یها طرح

58 

          

 یکاربردها و اصول

 ینانوتکنولوژ
59 

 دروس اختیاری

 بسته مهندسی فرآیند

          

مقدمه ای بر 

مدلسازی و 

 سازی شبیه

60 

          

سرویسهای جانبی 

 فرآیندی
61 

          

تعیین مشخصات و 

 انتخاب دستگاه
62 

          

طراحی تجهیزات 

 انتقال جرم
63 

            64 بهینه سازی فرآیند

          

روشهای 

گیری  اندازه

 کمیتهای فرآیندی

65 

 بسته فرآیندهای هیدروکربوری

          

 و یمیش اصول

 مریپل یتکنولوژ
66 
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فرآیندهای 

 پتروشیمیایی
67 

          

مهندسی پاالیش 

 نفت
68 

            69 فرآیندهای گاز

          

اصول مهندسی 

 احتراق
70 

            71 اصول مهندسی نفت

 بسته بیوتکنولوژی و صنایع غذایی

          

مهندسی صنایع 

 غذایی
72 

            73 صنایع غذایی

          

بسته بندی مواد 

 غذایی
74 

          

شیمی و بیوشیمی 

 مولکولهای زیستی
75 

          

میکروبیولوژی 

صنعتی و 

و  بیوتکنولوژی

 آزمایشگاه

76 

            77 مهندسی بیوشیمی

          

بیوتکنولوژی زیست 

 محیطی
78 
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 دروس پایه

 1 عمومی ریاضیعنوان درس: 

 3 :واحد تعداد

 - پیشنیاز )همنیاز(:

  گیری گیری و انتگرال : آشنایی با ریاضیات پایه شامل روابط تک متغیره، فنون مشتقهدف

   : مطابق سرفصل مصوب وزارت علومرئوس مطالب

   توضیحات:

   

 2 عمومی ریاضیعنوان درس: 

 3: واحد تعداد

 1 یعموم یاضیر (: ازیهمن) ازیشنیپ

 ، آشنایی با ریاضیات پایه شامل معادالت پارامتری، توابع چند متغیره و انتگرالگیری دوگانه1 عمومی : ادامه ریاضیهدف

   : مطابق سرفصل مصوب وزارت علومرئوس مطالب

   توضیحات:

   

 دیفرانسیلمعادالت عنوان درس: 

   3 :واحد تعداد

   (2یعموم یاضیر( پیشنیاز )همنیاز(:

    : آشنایی با روشهای مختلف حل معادالت دیفرانسیلهدف

   : مطابق سرفصل مصوب وزارت علومرئوس مطالب

   توضیحات:

   

 یکارگاه عمومعنوان درس: 

 1 :واحد تعداد

 - پیشنیاز )همنیاز(:

 کارگاههای ماشین ابزار، ریخته گری، جوشکاری و آشنایی با اصول ایمنی در کارگاه: آشنایی با هدف

   : مطابق سرفصل مصوب وزارت علومرئوس مطالب
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 فیزیک مکانیکعنوان درس: 

 3 :واحد دادتع

 (فیزیک مکانیک)آزمایشگاه  پیشنیاز )همنیاز(:

 یداریپا طیشرا کیاست. در بخش استات کینامیو د کیشامل استات کیمکان هیاول میبا مفاه انیدانشجو ییدرس آشنا نیهدف از ا: هدف

 کینامی. در بخش دردیگ یقرار م یمورد بررس ینرسیمرکز جرم و ممان ا نیذرات و اجسام صلب و همچن یها رو و ممان روهاین ،یکیاستات

کار و  هیاول میو مفاه شود یم یعامل حرکت بررس یروهاین عامل حرکت و با درنظر گرفتن یروهایگرفتن ن رنظرمعادالت حرکت ذرات بدون د

 .شود یو ضربه و مومنتوم ارائه م ،یانرژ

 روین یها ستمیس -1: رئوس مطالب

 تعادل  -2

 اصطکاک -3

  یمرکز جرم و مرکز هندس -4

 ینرسیممان ا -5

 تنش و کرنش -6

 کینامیدوم: د بخش

 ذره کی کینماتیس -7

 ذره کی کینتیس -8

 یقطب 

 یکار و انرژ -9

  ضربه و مومنتوم -10

 می شود.  1 کیزیدرس ف نیگزیجادر طرح درس  یراتییبا تغدرس  نیا :حاتیتوض
 

 آزمایشگاه فیزیک مکانیکعنوان درس: 

 1 :واحد دادتع

 (فیزیک مکانیک) پیشنیاز )همنیاز(:

 انجام آزمایشاتآشنایی با برخی مفاهیم اساسی مربوط به فیزیک  مکانیک از طریق : هدف

 مثلث نیرو. 1: رئوس مطالب

 . ضریب اصطکاک2

 . ممان اینرسی3

 . ماشین آتوود4

. بررسی حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت )بدون 5

 اصطکاک(

. بررسی حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت )با 6

 اصطکاک(

 . آونگ ساده7

 . آونگ مرکب8

 . قانون هوک9

  . برخورد10

 می شود.  1 کیزیفآزمایشگاه درس  نیگزیجادر طرح درس  یراتییبا تغدرس  نیا :حاتیتوض
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 فیزیک الکتریسیته و الکترومغناطیسعنوان درس: 

 3 :واحد تعداد

 الکتریسیته و الکترومغناطیس()آزمایشگاه فیزیک  پیشنیاز )همنیاز(:

 سیو الکترومغناط ستهیالکتر هیپا میبا مفاه ییآشنا: هدف

 الکترواستاتیک -1: رئوس مطالب

 ها پتانسیل -2

 مگنتواستاتیک -3

 الکترودینامیک -4

 قوانین پایستگی -5

 مدارها -6

 امواج الکترومغناطیس -7

  الکترودینامیک و نسبیت -8

 می شود.  2 کیزیدرس ف نیگزیجادر طرح درس  یراتییبا تغدرس  نیا :حاتیتوض
   

 

 الکترومغناطیس آزمایشگاه فیزیک الکتریسته وعنوان درس: 

 1 :واحد تعداد

 الکتریسیته و الکترومغناطیس()فیزیک  پیشنیاز )همنیاز(:

 شاتیانجام آزما قیاز طر سیو مغناط تهیسیمربوط به الکتر یاساس میمفاه یبا برخ یی: آشناهدف

 آشنایی با وسایل آزمایشگاه 1: رئوس مطالب

 . مقاومت2

 . مطالعه و کار با مولدها3

 وتسون. پل 4

 1. خازن 5

 2. خازن 6

 . اسیلوسکوپ7

 . القای الکترومغناطیس8

 گیری میدان مغناطیسی زمین . اندازه9

  . مگنتومتر10

 می شود.  2آزمایشگاه فیزیک درس  نیگزیدرس جا نیا :حاتیتوض
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 شیمی عمومیعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 ی(عموم یمیش)آزمایشگاه  (:ازی)همن ازیشنیپ

 یمیش هیپا میبا مفاه ییآشنا: هدف

 : رئوس مطالب

 ییایمیش یها در مورد انواع ماده، ساختار اتم و فرمول ی. مقدمه ا1

 ییایمی: معادالت شیومتریوکی. است2

 یمولکول تالیو اورب یمولکول ی. شکل هندس3

 . گازها4

 و جامدات عاتی. ما5

 ها . محلول6

 یآب یها ها در محلول . واکنش7

 ییایمیش کینتی. س8

 ییایمی. تعادل ش9

 یا هیتجز یبردار . نمونه10

 ها داده یآمار یابیو ارز ییایمیش هی. خطاها در تجز11

 یرسوب یها ونیتراسیو ت هیتجز یسنج وزن یها . روش12

 شدن یخنث یها ونیتراسیت ی. تئور13

 می شود.  شیمی شیمی عمومی مهندسیدرس  نیگزیجابا تغییراتی در طرح درس درس  نیا :حاتیتوض
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 آزمایشگاه شیمی عمومیعنوان درس: 

 1تعداد واحد: 

 شیمی عمومی() پیشنیاز )همنیاز(:

 آشنایی با برخی مفاهیم پایه مربوط به شیمی از طریق انجام آزمایشات: هدف

. آشنایی با محیط آزمایشگاه، عالئم و هشدارها در مورد مواد شیمیایی ، اصول مهم ایمنی، کمک های اولیه و  1: رئوس مطالب

 مقررات وشرح وظایف در آزمایشگاه

 . آشنایی با وسایل شیشه ای ولوازم آزمایشگاهی و کاربرد صحیح آنها، آشنایی با ترازوهای مکانیکی و الکتریکی2

یزیکی و شیمیایی بعضی از مواد پرکاربرد در آزمایشگاه های شیمی و نحوه محلول سازی و آشنایی با . آشنایی با خصوصیات ف3

 واحدهای غلظت محلولها

 . تعیین غلظت محلول ها با استفاده از جرم حجمی4

 واالن فلز . تعیین اکی5

 . تعیین جرم مولکولی مایعات فرار و گازها6

 ییگیری سرعت واکنشهای شیمیا . اندازه 7

 . تعادل شیمیایی8

 . اسپکتروفتومتری9

 . تیتراسیون اسید و باز10

 کاهش –اکسایش   . تیتراسیون11

 . تعیین سختی آب12

 . بررسی قانون بقاء جرم13

14 .pH متری 

 . هدایت سنجی15

 . حاللیت16

 می شود.مهندسی شیمی این درس با تغییراتی در پیش نیاز/هم نیاز جایگزین درس آزمایشگاه شیمی عمومی : توضیحات
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 شیمی آلیعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 شیمی عمومی پیشنیاز )همنیاز(:

 آشنایی با مفاهیم پایه ای شیمی آلی : هدف

 . ساختمان شیمیایی1: رئوس مطالب

 گذاری . اصول نام2

 . خواص فیزیکی و شیمیایی و روش تهیه3

 ها آلکان 

 ها آلکن 

 ها آلکین 

  آروماتیکترکیبات 

 دار آلی ترکیبات هالوژن 

 ها الکل 

 اترها 

 اسیدهای کربوکسیلیک 

 این درس با تغییردر پیش نیاز جایگزین درس شیمی آلی مهندسی شیمی می شود.  توضیحات:
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 یکاربرد یمیش شگاهیآزماعنوان درس: 

 1تعداد واحد: 

 یآل یمیش پیشنیاز )همنیاز(:

( آزمون تئوریهای بیان شده در دروس شیمی و سنجش تطابق با مقادیر 2کار ایمن در آزمایشگاه ( آشنایی دانشجویان با 1: هدف

( ایجاد و توسعه مهارتهای ضروری در کار با تجهیزات آزمایشگاهی، انجام آزمایشها و تجزیه و تحلیل داده های تجربی از طریق 3عملی 

 اندازه گیری پارامترهای تجربی.

 شگاهیدر آزما منیبا کار ا ییآشنا .1: رئوس مطالب

 ساده رینقطه جوش مواد خالص با تقط نییتع .2

 یظاهر ینقطه جوش، کاهش نقطه انجماد و وزن مولکول شیافزا نییتع .3

 جزء به جزء ریتقط .4

 استخراج از جامدات .5

 تبلور ی¬لهیمواد به وس یخالص ساز .6

 یواکنش حذف .7

 شدن یواکنش صابون .8

 شدن یواکنش استر .9

 ونیزاسیزومریواکنش ا .10

 یرسوب ونیتراسیو ت یوزن سنج .11

 یکمپلکس سنج ونیتراسیت .12

 یسنج تیبه روش هدا دهایاس کیثابت تفک نییتع .13

 یو سه فاز یدو فاز یرسم نمودارها .14

 این یک درس آزمایشگاهی جدید است که جایگزین آزمایشگاههای دروس شیمی می شود. توضیحات:
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 و کارگاه وتریکامپ یسیبرنامه نوعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

  پیشنیاز )همنیاز(:

حل  یمناسب برا یسیبرنامه نو یاز زبان ها یکیبا  ییو آشنا یسیبرنامه نو یها وهیش ،یسیو اصول برنامه نو وهیش ای ییآشنا: هدف

 توسط دانشجو یو کار عمل یتئور یاز کالسها یمخلوط قی( از طریمی)ش یمسائل مهندس

 : رئوس مطالب

های  ها،  فلوچارت )رَوَند نما(، الگوریتم ای بر الگوریتم، تعریف الگوریتم،  ویژگیهای الگوریتم،  انواع دستورالعمل مقدمه  .1

 با تکرار نامشخص   با تکرار مشخص و حلقه   حلقوی، حلقه

 نویسی برنامه، انواع خطاهای برنامهنویسی، مراحل ایجاد یک  انواع زبانهای برنامه .2

 و توضیح اجزای آن  فرمت فایل، کاراکترهای قابل قبول در برنامه نویسی، ساختار یک برنامه .3

 انتخاب نام متغیر، عبارت محاسباتی، انواع داده، انواع متغیرها، بازه تعریف آنها، دقت متغیرها، نتیجه محاسبات .4

 تعریف ثابت در برنامه نویسی .5

 ای( و تساوی، عملگرهای منطقی، تقدم عملیات، ای)رابطه عملگرها، عملگرهای محاسباتی، عملگرهای مقایسهانواع  .6

 if  - then  های تودر تو، if -  then ،  if -  then else ،  if  ساده،  if ها: ساختار شرطی و حلقه –ساختارهای کنترلی  .7

else if 
 ، حلقه های تو در توdo ، do - end do  ،do – whileهای تکرار:  حلقه  انواع حلقه .8

 دستورهای انتقال و کنترل  اجرای برنامه .9

 پویا -پویا،  چند بعدی با حدود نامشخص  –آرایه های یک بعدی، چند بعدی، یک بعدی  با حدود نامشخص  .10

، Subroutine فرعی از نوع ، فراخوانی برنامهSubroutine :ساختار یک برنامه فرعی از نوع :  انواع برنامه فرعی در فرترن .11

 Function ، فراخوانی برنامه فرعی از نوعFunction ساختار یک برنامه فرعی از نوع

 (Global) و عمومی (Local) متغیرهای محلی .12

 ارسال آرگومان به برنامه فرعی، آرایه به برنامه فرعی،  آرایه با حدود نامشخص به برنامه فرعی .13

 فایل خارجیفراخوانی برنامه فرعی از یک  .14

دستورات مربوط به فایلها، نوشتن در فایل، خواندن از فایل، بستن فایل، صرف نظر  ،  باز کردن فایل ، (Text) فایل متنی .15

بررسی وضعیت فایل،  بررسی وجود خطا در  بررسی انتهای فایل،  کردن از خواندن یک خط، انتقال کنترل به ابتدای فایل، 

 هنگام خواندن از فایل

 می شود. برنامه نویسی کامپیوتر طرح درس جایگزین درس نوع واحد و این درس با تغییراتی در  توضیحات:
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 یکارگاه نرم افزار مهندسعنوان درس: 

 1تعداد واحد: 

 )روشهای عددی در مهندسی شیمی( لیفرانسیکارگاه، معادالت د و وتریکامپ یسینو برنامه پیشنیاز )همنیاز(:

 یمیش یمسائل مهندس لیحل و تحل یبرا یوتریکامپ یمحاسبات یها با برنامه ییآشنا: هدف

به  یمیش یاز مسایل حوزه مهندس یعیحل دسته وس یرا برا یمحاسبات دیجد یافزارها ها و نرم درس برنامه نیا: رئوس مطالب

 یها برا هستند و استفاده از آن یآماده محاسبات یها ماژول یکه دارا ییافزارها است که نرم نیدهد. هدف ا یآموزش م انیدانشجو

 شود: یدرس آموزش داده م نیدر ا ریداده شود. مباحث ز وزشآم ستیبر ن زمان یلیخ یمیش یمهندس لیحل مسا

  یخط ریو غ یخط یحل معادالت جبر •

 یو برازش منحن یابیدرون •

 یریو انتگرال گ یریمشتق گ •

 پارامترها نیو تخم یساز نهیبه •

 یو مقدار مرز هیمقدار اول لیفرانسیحل معادالت د •

محتلف  یها دانشگاه انیدر م نیپرکاربرتر Matlab. اما رندیگ یدرس مورد استفاده قرار م نیدر ا ریو آزاد ز یتجار یافزارها نرم

 است.

• Matlab ای ( مشابه آنOctave, Scilab ) 
• Mathematica 

• Maple 

• Scipy  
  توضیحات:

 

 یمهندس یو نقشه خوان یکارگاه نقشه کشعنوان درس: 

 1تعداد واحد: 

 (عملیات انتقال جرم)  پیشنیاز )همنیاز(:

 یندیفرآ یها و آموزش خواندن نقشه یمهندس یها نقشه دیو تول هیبا ته انیدانشجو ییآشنا: هدف

 یرا فرا م یمیش یمورد استفاده در شاخه مهندس یها نقشه هیته یاصول و استانداردها انیدرس دانشجو نیدر ا 1: رئوس مطالب

 ها عبارتند از: نقشه نی. ارندیگ
• Process Flow Diagram 

• Piping and Instrumentation Diagram 

• Mechanical Drawings 

 (مانند Drafting) یکش نقشه یافزارها از نرم استفاده
• AutoCAD 

• Microsoft Visio 

 شود.  یداده م آموزش

 می شود. یک درس کارگاهی جدید است که قسمتی از آن جایگزین درس نقشه کشی صنعتی این  توضیحات:
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 دروس اصلی

 یمیش یاصول محاسبات مهندسعنوان درس: 

 4تعداد واحد: 

 شیمی عمومی پیشنیاز )همنیاز(:

  است. ییایمیش یندهایدر فرا یماده و انرژ یو حل موازنه ها ونیفرموالس یبرا انیدانشجو یدرس آماده ساز نیا یهدف اصل: هدف

باشد که در تمام  یم یمیش یرشته مهندس یدرسها نیتر یا هیاز پا یکی یمیش یدرس اصول محاسبات در مهندس: رئوس مطالب

 یندهایفرا یبرا یمواد و انرژ یموازنه ها هیدرس بر پا نیا ی. مبانشودیمختلف از اصول آن استفاده م یدر درسها یدوره کارشناس

 است: ریز رحدرس به ش نیا یباشد. رئوس کل یم ییایمیمختلف ش

 واحدها لیتبد -ونهایمانسیشامل واحدها و د یبر محاسبات مهندس یمقدمه ا .1

 با زمان( انیجر رییتغ -)جرم و حجم یندیفرا یرهایو متغ ندیفرا فیتعر .2

 (یو چندمرحله ا یبازگشت انیشامل جر یستمهایمختلف ) س یستمهایس یاصول موازنه مواد برا .3

 آل دهیجامد( و معادله حالت گاز ا -عیما -ماده )گاز/بخار یحالتها .4

 (ییایمیش یهمراه با واکنشها یموازنه انرژ -باز و بسته یستمهای)س یموازنه انرژ .5

 می شود.  موازنه انرژی و مواداین درس جایگزین درس  توضیحات:

 

 مهندسی شیمی کینامیترمودعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 2 یعموم یاضیر -یمیش یاصول محاسبات مهندس پیشنیاز )همنیاز(:

و  یانرژ ونیفرموالس یبررس یحاکم بر آن برا نیو قوان کینامیترمود یبا اصول و مبان انیدانشجو ییدرس آشنا نیا یهدف اصل: هدف

 باشد. یم ییایمیش یندهایآن بر فرا ریتاث

مختلف  یستمهایس یبررو یاست که به بحث درباره آثار انرژ یمیش یمهندس یاصل یاز درسها یکی کینامیترمود: رئوس مطالب

 باشد: یم ریبه شرح ز شودیدرس به آن پرداخته م نیکه در ا یمطالب یپردازد. رئوس کل یم ییایمیش

 حالت یرهایو متغ ستمیس کیشامل حالت  یا هیپا فیتعار .1

 طیو مح ستمیس یکار و گرما و آثار آن بر رو .2

 بسته و باز( ی) در حالتهاداریو ناپا داریپا یستمهایس یبرا کینامیقانون اول ترمود .3

 بسته و باز یستمهایس یکاربرد قانون اول برا .4

 آل دهیا ریغ یگازها یمعادالت حالت برا .5

 خالص و مخلوط االتیس یکینامیخواص ترمود .6

 (ندهایفرا ی)کاربرد آنها برا کینامیدوم و سوم ترمود نیقوان .7

 دیتوان و تبر یکلهایس .8

 آل دهیرایغ یستمهایس یکینامیترمود زیآنال یمانده برا یمحاسبه و کاربرد خواص باق .9

 دار انیجر یندهایفرا یبرا یو آنتروپ یانرژ یبیترک ی. استفاده از موازنه ها10

 می شود.  1-این درس با تغییراتی در طرح درس جایگزین درس ترمودینامیک  مهندسی شیمی توضیحات:



 

- 31 - 
 

 یتعادالت فاز کینامیترمودعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 یمیش یمهندس کینامیترمود پیشنیاز )همنیاز(:

به منظور استفاده در  ییایمیو ش یمخلوطها و تعادالت فاز کینامیبا ترمود انیدانشجو ییدرس آشنا نیا یهدف اصل: هدف

 باشد. یم یجداساز یندهایفرا

 خالص یاجزا یحاو یستمهایس یتعادالت فاز .1: رئوس مطالب

 ییایمیش لیپتانس فیتعر .2

 یچند جزئ یستمهایس یتعادالت فاز .3

 و محاسبه آن یجزئ یخواص مول .4

 خالص و مخلوط یاجزا تهیفوگاس .5

 و جامد عیما تهیفوگاس .6

 (بسیآزاد گ یانرژ یبر مبنا یآل ) مدلها دهیا ریغ یو مدلها تیفعال بیضرا .7

 (عیما -بخار یستمهای) س یمحاسبات تعادالت فاز .8

 (عیما -و جامد عمای – عی) ما یجداساز یستمهایس .9

 و محاسبه آنها ویگاتیخواص کول .10

 ییایمیتعادالت ش .11

 می شود.  2-مهندسی شیمی ترمودینامیک این درس با تغییراتی در طرح درس جایگزین درس  توضیحات:
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 1مکانیک سیاالت عنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 اصول محاسبات مهندسی شیمی، معادالت دیفرانسیل -کیمکان کیزیف پیشنیاز )همنیاز(:

 های سیال پایستگی جرم و مومنتوم در جریانآشنایی با مفاهیم اولیه مکانیک سیاالت و مطالعه : هدف

 :رئوس مطالب

 هیپا می. مقدمه و مفاه 1

 االتیس کی. استات2

 الیمعادالت حرکت س یانتگرال لی. تحل3

 الیمعادالت حرکت س یلیفرانسید لی. تحل4

 یابعاد لی. تحل5

 یداخل انی. جر6

 یخارج یها انی. جر7

 توضیحات:

 
 

 ریاضی مهندسی :عنوان درس

 3تعداد واحد: 

 لیفرانسیمعادالت د پیشنیاز )همنیاز(:

 یمیش یمهندس مختلف مسائل حل در اتیاضیر کاربرد با ییآشنا: هدف

 : مطالب

 معمولی دیفرانسیل معادالت حل بر مروری .1

 لژاندر و بسل توابع  .2

 اولر معادالت حل .3

 لیوویل-اشتروم مسائل و اورتوگونالیتی .4

 اورتوگونال توابع کاربرد .5

 فوریه سری ضرائب تعیین و فوریه سری .6

 متغیرها جداسازی روش با ای پاره دیفرانسیل معادالت حل .7

 متغیرها ترکیب روش و self-similarity تئوری .8

 فوریه و الپالس انتگرال تبدیالت .9

 مختلط توابع و اعداد .10

 کوچی تئوری .11

 آن سری و تیلور تئوری .12

 باقیمانده تئوری .13
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 1 یمیش یمهندس شگاهیآزماعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 یمیش یمهندس کینامیترمود ،1-االتیس کیمکان پیشنیاز )همنیاز(:

 هیتجز و یتجرب یپارامترها یریگ اندازه با  یمیت کار و یارتباط یمهارتها و یشگاهیآزما یها دستگاه با کار یمهارتها جادیا(  1: هدف

 یمهندس کینامیترمود و 1-االتیس کیمکان شامل یمیش یمهندس یکارشناس برنامه در دوم سال دروس با مرتبط یها داده لیتحل و

 یمیش یمهندس کینامیترمود  و 1-االتیس کیمکان دروس در شده انیب یهایتئور یعمل آزمون( 2ی میش

 نییتع ،Cv و Cp نییتع عات،یما یحجم جرم و تهیسکوزیو نییتع) االتیس یکیزیترموف خواص یریگ اندازه .1: رئوس مطالب

 (ییگرما تیهدا

 (واکنش یگرما و شدن قیرق و انحالل یگرما یریگ اندازه) گرماها یریگ اندازه .2

 خچالی کلیس .3

  الیس اصطکاک و فشار افت یریگ اندازه .4

 ها لوله شبکه  .5

 (نولدزیر شیآزما) درهم و آرام انیجر یها میرژ یبررس .6

 باز یها کانال و ها لوله در یدب یریگ اندازه .7

 درگ بیضر و روین یرگی¬اندازه .8

 آنها راندمان و توان یریگ اندازه ها، پمپ عملکرد یبررس .9

 ریپذ تراکم رقابلیغ و ریپذ تراکم االتیس یبررس .10

 مشخص ی هندسه کی در الیس سرعت عیتوز نییتع .11

 دروس یشگاههایآزما نیگزیجا که است دیجد یشگاهیآزما درس کی  از اول بخش 1 یمیش یمهندس شگاهیازما درس: توضیحات

 .می شود یمیش یمهندس یاصل

 
  

 انتقال حرارتعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 1 االتیس کیمکان ،یمهندس یاضیر پیشنیاز )همنیاز(:

 و تشعشع ییجابجا ت،یانتقال حرارت شامل هدا یزمهایبا مفهوم حرارت و دما و مکان ییآشنا: هدف

 : رئوس مطالب

 بر انتقال حرارت ای مقدمه .1

 یو کرو یا استوانه ن،یدر مختصات کارتز یو چند بعد یبعد کیانتقال حرارت هدایتی  .2

 داریانتقال حرارت هدایتی ناپا .3

 انتقال حرارت جابجائی .4

 یداخل یانهایدر جر یانتقال حرارت جابجائی اجبار .5

 انتقال حرارت جابجائی آزاد .6

 یانتقال حرارت تشعشع .7

 می شود.  1-این درس با تغییراتی در طرح درس جایگزین درس انتقال حرارت توضیحات:
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 عملیات انتقال جرمعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 ی(تعادالت فاز کینامیترمود) انتقال حرارت پیشنیاز )همنیاز(:

 انتقال جرم اتیدر عمل یطراح یدر انتقال جرم و مبان یبر مدلساز یا انتقال جرم، مقدمه یو کاربردها میمفاه ،یبا مبان ییآشنا: هدف

 : رئوس مطالب

 بر انتقال جرم یا قدمهم .1

 انتقال جرم یزمهایمکان .2

 کیف نیو قوان ینفوذ مولکول .3

 یانتقال جرم به روش جابجائ .4

 فازها نیانتقال جرم ب .5

 عیما-تماس دهنده گاز زاتیتجه .6

 یواحد جذب گاز اتیعمل .7

 می شود.  انتقال جرماین درس جایگزین درس  توضیحات:

 

 1 یجداساز یندهایفراعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 جرم انتقال اتیعمل پیشنیاز )همنیاز(:

 و مربوطه زاتیتجه با ییآشنا و مذکور یندهایفرا در یطراح و محاسبات هیاول اصول ، یجداساز یندهایفرا یبرخ با ییآشنا: هدف

 آنها انتخاب

 : رئوس مطالب

 جداسازی فرایندهای بر ای مقدمه .1

 دو دیفرانسیلی تقطیر، جزئی چند و جزئی دو تعادلی تقطیر، غلظت آنتالپی نمودار، تعادلی نمودار) تقطیر واحد عملیات .2

 روش و تیل-کیب مک روش با مداوم تقطیر برجهای محاسبات، جزئی دو مخلوطهای مداوم تقطیر، جزئی چند و جزئی

 (ساواریت-پانچون

 (تبخیرکننده انتخاب، ای مرحله چند و ای مرحله  تک تبخیر محاسابات، تبخیر واحد عملیات اصول) تبخیر واحد عملیات .3

 تک استخراج عملیات، حالل انتخاب، استخراج واحد عملیات اصول، مثلثی نمودارهای) مایع-مایع استخراج واحد عملیات .4

 (غیرهمسو جریان با ای مرحله چند استخراج عملیات، متقاطع جریان با ای مرحله چند استخراج عملیات، ای مرحله

 با ای مرحله چند عملیات، ای مرحله تک عملیات، جامد از استخراج واحد عملیات اصول) جامد از استخراجعملیات واحد  .5

 (غیرهمسو جریان با ای مرحله چند عملیات، متقاطع جریان

 می شود.  1 عملیات واحداین درس با تغییراتی در طرح درس جایگزین درس  توضیحات:
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 روشهای عددی در مهندسی شیمیعنوان درس: 

 2تعداد واحد: 

 (یکارگاه نرم افزار مهندس) ،یمیش یمهندس محاسباتاصول  پیشنیاز )همنیاز(:

 یمیش یو کاربرد آنها در حل مسائل مختلف مهندس یعدد یبا روشها ییآشنا: هدف

 : رئوس مطالب

 و خواص آنها یعدد یبر روشها ای مقدمه .1

 یشگاهیآزما یها داده لیو تحل زیآنال .2

 ییایمیمعادالت حالت و تعادل ش یاضیر ونیفرموالس .3

 یچند جزئ یمخلوطها عیما-و تعادل بخار یلیفرانسید ریتقط .4

 داریدر حالت ناپا یموازنه جرم و انرژ .5

 بعد کیاز  شیدر ب یانتقال جرم و انرژ .6

 می شود.  محاسبات عددیاین درس با تغییراتی در طرح درس جایگزین درس  توضیحات:

 

 یمیش یدر مهندس یاضیر یمدلسازعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 ییایمیش یواکنشها یمهندس (:پیشنیاز )همنیاز

انتقال جرم، حرارت و مومنتوم در  ریمختلف نظ یها دهیپد یاضیر یمدلساز یدانشجویان با مبان ییدرس آشنا نیا یهدف اصل: هدف

 .باشد یم یا و پاره یمعمول لیفرانسیحل معادالت د یو روشها یمیش یمختلف مهندس یندهایفرا

 : رئوس مطالب

 انتقال یها دهیدر پد یاضیر یو مدلساز ونفرموالسی .1

 یاضیر یمراحل مدلساز .2

 مختصات یمروری بر مشتقات و محورها .3

 بقا )معادله پیوستگی، قانون بقای جرم، قانون بقای انرژی، قانون بقای مومنتوم( نیقوان یلیفرانسیفرم د .4

انتقال سیال، انتقال جرم ساده، انتقال جرم همراه با واکنش  ،)انتقال حرارت یمیش یمهندس یندهایفرا یاز مدلساز ییمثالها .5

 ب انتقال حرارت و مومنتوم، ترکیب انتقال جرم و مومنتوم، ترکیب انتقال جرم و حرارت(شیمیایی، ترکی

 یا پاره لیفرانسیمعادالت د یدسته بند .6

 یا پاره لیفرانسیحل معادالت د یلیتحل یروشها .7

حل  ،یا در مختصات استوانه لیفرانسیحل معادالت د ن،یدر مختصات کارتز لیفرانسی)حل معادالت د رهایمتغ یروش جداساز .8

 (یدر مختصات کرو لیفرانسیمعادالت د

 رهایمتغ یبا روش جداساز رهمگنیغ یمرز طیبا شرا لیفرانسیحل معادالت د .9

 رهایمتغ یبا روش جداساز رهمگنیغ لیفرانسیحل معادالت د .10

 رهایمتغ بیروش ترک .11

 (هیانتگرال فور لیالپالس، روش تبد لیانتگرال )روش تبد التیروش تبد .12

 مهندسی شیمی می شود. کاربرد ریاضیات در این درس با تغییراتی در طرح درس جایگزین درس  توضیحات:
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 یمیش یدر مهندس یحرفه ا یمهارتهاعنوان درس: 

 2تعداد واحد: 

 - پیشنیاز )همنیاز(:

به آنها نیاز می باشد. این مهارتهای هدف از این درس آشنایی دانشجویان با مهارتهایی است که در حرفه مهندسی شیمی : هدف

 های فنی و علمی، ارائه شفاهی و همچنین مهارتهای کار تیمی می باشد. شامل مهارتهای ارتباطی شامل نوشتن گزارش

شده توسط استاد  یسرپرست یمیو ت یانفراد یکار پروژه ا نیو همچن یدرس شامل ارائه مباحث تئور نیجلسات ا: رئوس مطالب

 یباشد. مباحث تئور یم رندیگ یآنها را فرا م قیطر نیرا به اجرا گذاشته و از ا یعمال مباحث تئور انیآن دانشجو  درس که در

 ،یا اطالعات با استفاده از منابع کتابخانه یجمع آور یروشها ،یو علم یفن زارشنوشتن گ حیصح یرا با  روشها انیسرکالس  دانشجو

با  یمهندس یارائه داده ها یاجتناب ازآن، روشها ی( و روشهاplagiarism) یبا مبحث سرقت ادب یی،آشناینترنتیو ا تالیجید

ارائه  یخطا، روشها ینیب شیودر نظر گرفتن و پ یسمختلف مهند یداده ها ریتفس نیو همچن Excelمانند  ییاستفاده از نرم افزارها

را با   انیمباحث دانشجو نیا نیکند. همچن یآشنا م PowerPointمانند  ییو کارآمد استفاده از نرم افزارها حیو نحوه صح ناریسم

 یبه پروژه ها یده هنمر قیدرس از طر یابیکند. ارز یآشنا م  زیهدف مشترک ن کیبه  یابیبه منظور دست میت کیاصول کار در 

 باشد. یم شتریوزن مورد اول ب یترم است ول انیو امتحان پا انیدانشجو یو گروه یانفراد

 می شود.  یسیگزارش نواین یک درس جدید می باشد و جایگزین درس روش تحقیق  و : توضیحات:

   

 یمیش یمهندس یزبان تخصصعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 2-زبان فنی مهندسی پیشنیاز )همنیاز(:

 یبا معن انیدانشجو یی(  آشنا2 یمیش یمهندس یدر درک و ترجمه متون تخصص انیدانش و مهارت دانشجو شی( افزا1: هدف

 آنها یمناسب برا یفارس یمهارت در استفاده از معادلها شیو افزا یمیش یمهندس یاصطالحات تخصص

 هدف با یمیش یمهندس یتخصص مباحث از یکی از مختلف متون  یرو بر انیدانشجو با درس استاد جلسه هر در: رئوس مطالب

 یریادگی و یتخصص اصطالحات با ییآشنا و مبحث آن با مرتبط متون حیصح ترجمه نیهمچن و درک در آنها ییتوانا و دانش شیافزا

  مانند یمیش یمهندس یاصل مباحث شامل تواند یم یتخصص مباحث. کند یم کار آنها کردن دایپ یچگونگ و یفارس مناسب یمعادلها

 و کارخانه و ندیفرآ یطراح ،ییایمیش یواکنشها یمهندس ک،ینامیترمود االت،یس کیمکان حرارت، انتقال جرم، انتقال واحد، اتیعمل

 یمهندس نفت، یمهندس ،ینانوتکنولوژ ست،یز طیمح یمهندس ،یوتکنولوژیب مانند یمیش یمهندس در مطرح یشهایگرا نیهمچن

 و ییدانشجو زمان طول در آنها که یمختلف متون انیدانشجو به شده ارائه متون است بهتر نیهمچن. باشد یانرژ تیریمد و مریپل

 یقیتحق مقاالت و یجیترو یعلم مجالت مقاالت مرجع، یکتابها ،یدرس یکتابها متون مثل شوند یم روبرو آن با یا کارحرفه نیهمچن

 مستقل بطور دیبا آنها که شود یم داده انیدانشجو به یناتیتمر یهفتگ بصورت ،یریادگی ندیفرآ لیتکم جهت. ردیبربگ در را ژورنال

 یم داده انیدانشجو به ترم طول در امتحانات و زهایکوئ نیهمچن و ناتیتمر بازخورد.دهند لیتحو مقرر مهلت در و داده انجام را آنها

 .شود استفاده  مطلب درک و فهم ندیفرآ در عیتسر و لیتسه جهت مختلف ینوشتار یروشها از که گردد یم شنهادیپ نیهمچن. شود

اجباری در برنامه حاضر انتقال -انتخابی )اختیاری( در برنامه مصوب وزارت علوم به اصلی-این درس از گروه تخصصیتوضیحات: 

   داده شده است.
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 کارآموزیعنوان درس: 

 2تعداد واحد: 

 یآموزش یها نامه نیآئگذراندن حداقل تعداد واحد طبق  -یمیش یمهندس در یا حرفه یمهارتها درس پیشنیاز )همنیاز(:

 دانشگاه

 .باشد یم دانشجو به یصنعت طیمح کی در موقت کار تجربه دادن درس نیا از هدف: هدف

 در که یمیش یمهندس حرفه با مرتبط یصنعت یواحدها و ها شرکت موسسات، با یارتباط جادیا قیطر از ها یکارآموز: رئوس مطالب

 تجربه هم که شوند یم ییتهایفعال ریدرگ انیدانشجو ها یکارآموز نیا در. گردد یم اجرا. باشد داشته وجود طرفه دو منفعت آن

 شروع از قبل دیبا انیدانشجو یکارآموز برنامه. باشد ثمر  مثمر یکارآموز محل یبرا هم و بدهد یا حرفه یطهایمح در کار مناسب

 و یکارآموز انجام طول در هم یکتب گزارشات. شود دهیرس یکارآموز محل و یآموزش گروه/دانشکده دییتا به یکتب صورت به یکارآموز

 نیتدو مکتوب بصورت یآموزش گروه/دانشکده توسط دیبا گزارشات نیا تیماه. شود نوشته انیدانشجو توسط دیبا آن یانتها در هم

 سرپرست همراه به یعلم ئتیه اعضاء از یکی توسط پروژه یابیارز. شود داده قرار انیدانشجو اریاخت در یکارآموز شروع از قبل و شده

 در عملکرد و یکارآموز یط گرفته صورت یتهایفعال از انیدانشجو توسط شده ارائه یکتب گزارشات تیفیک اساس بر و یکارآموز

 یآموزش یها نامه نیآئ طبق باشد داشته حضور یصنعت طیمح در دیبا دانشجو که یساعات تعداد.   گردد یم نییتع یحضور مصاحبه

 جادیا  دانشگاه، آموزش یها نامه نیآئ اساس بر شده نییتع فیوظا بر عالوه یکارآموز سرپرست فیوظا. گردد یم نییتع دانشگاه

 یاجرا تیفیک بر نظارت نیهمچن و یکارآموز یها برنامه رساندن بیتصو به ،یکارآموز یاجرا یبرا یصنعت یبنگاهها با یهماهنگ

 باشد یم ها یکارآموز

  توضیحات:

 

 یمیش یمهندس افزار نرم کارگاهعنوان درس: 

 2تعداد واحد: 

 (1 یجداساز یندهایفرآ) ،ییایمیش یها واکنش یمهندس پیشنیاز )همنیاز(:

 نفت، عیصنا یها حوزه در مختلف مسائل حل یبرا( Flowsheet Simulation Techniques) ندیفرآ یساز هیشب آموزش: هدف

 ییایمیش و ییایمیپتروش گاز،

 از یمیش یمهندس مسائل از یعیوس دسته)(  لیتحل یبرا ندیفرآ یساز هیشب دیجد یابزارها با را انیدانشجو درس نیا: رئوس مطالب

 واحد کی اتیح مرحله سه هر در ندیفرآ یساز هیشب ابزار از استفاده. کند یم آشنا یدروکربوریه عیصنا تا گرفته ییایمیش عیصنا

 یمورد مطالعه انجام با انیدانشجو. یبردار بهره و دیتول ساخت، و یطراح توسعه، و قیتحق: از عبارتند که است سودمند یندیفرآ

 امکان اما. شود یم استفاده ریز موارد مانند یتجار یافزارها نرم از معمول بطور درس نیا در. کنند یم حل را مسایل نیا از ییها نمونه

 .دارد وجود هم کدباز و یرتجاریغ یافزارها نرم از استفاده
• Aspen Hysys 
• Aspen Plus 

• Pro/II 

• VMGSim 

. کند یم آشنا محصول کی دیتول ای و فرآورش یبرا یندیفرآ کامل واحد یساز هیشب و یطراح با را انیدانشجو نیهمچن درس نیا

 کیحرارت،مکان انتقال ،یجداساز یندهایفرآ ک،ینامیترمود) یمیش یمهندس مختلف میمفاه چگونه که رندیگ یم ادی انیدانشجو

 .دهند قرار استفاده مورد هم کنار در یندیفرآ یواحدها و زاتیتجه لیتحل و یطراح یبرا را( راکتور یطراح و کینتیس و االتیس

  واحد افزایش داده شده است. 2تعداد واحد این درس به  توضیحات:
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 واکنشهای شیمیاییمهندسی عنوان درس: 

 4تعداد واحد: 

 (جرم انتقال اتیعمل، )ترمودینامیک تعادالت فازی پیشنیاز )همنیاز(:

 آشنایی با سینتیک واکنشهای شیمیایی و اصول اولیه طراحی راکتور: هدف

 :رئوس مطالب

 آشنایی مقدماتی با انواع راکتورهای صنعتی .1

 معادله کلی بیالن مولی برای راکتور  .2

 راکتورهای ایده آل ناپیوسته، به هم خورده، جریان پیوسته لوله ای و بستر ثابت معرفی .3

 معادالت طراحی راکتور بر اساس تعریف و میزان تبدیل برای واکنشهای منفرد .4

 طراحی سیستمهای راکتوری مجتمع .5

 مفاهیم زمان فضایی، سرعت فضایی و زمان اقامت .6

 ون سرعتانواع واکنشهای شیمیایی، استوکیومتری، قان .7

 بررسی واکنشهای چندگانه اعم از سری، موازی، مستقل و پیچیده .8

 بهینه سازی محصول در واکنشهای چندگانه .9

 روش های تئوری و تجربی تعیین مکانیسم و سینتیک واکنش ها وآنالیز داده ها .10

 اثرات دما و فشار، و طراحی راکتور در حالت غیر همدما .11

 ه با دخالت کاتالیزور انجام می شوندسینتیک و طراحی راکتور واکنشهایی ک .12

 تاثیر رفتار غیر ایده آل جریان در طراحی راکتورهای شیمیایی  .13

 : این درس با تغییراتی در طرح درس جایگزین درس سینتیک و طرح راکتور می شود. توضیحات
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 دینامیک و کنترل فرآیندعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 ، مهندسی واکنشهای شیمیائی1جداسازی  فرایندهای پیشنیاز )همنیاز(:

باشد. کنترل فرایند نقش  هدف این درس آشنایی دانشجویان با مفهوم دینامیک فرایند و کنترل فرایندهای مهندسی شیمی می: هدف

مهندسی  اساسی در عملکرد بهینه و بدون مشکل فرایندهای مهندسی شیمی دارد. در این درس دانشجویان با مدل کردن فرایند های

شیمی، آنالیز پاسخ دینامیک فرایندها و کنترل آنها آشنا خواهند شد. در پایان این درس دانشجویان قادر به انجام موارد زیر خواهند 

 بود:

 مدلسازی و شبیه سازی سیستمهای دینامیکی درجه اول و درجه دوم •

 حلقه کنترلطراحی و تنظیم کنترل فیدبک و فیدفوروارد و انجام شبیه سازی  •

 آنالیز عملکرد و پایداری حلقه کنترل •

 : رئوس مطالب

 ای بر کنترل فرایند مقدمه .1

 مدلسازی با استفاده از قانون بقای جرم و انرژی .2

 خطی سازی مدل .3

 تبدیل الپالس و پاسخ دینامیکی فرایند .4

 معرفی فرایند های درجه یک و دو .5

 کنترل فیدبک و معرفی پاسخ دینامیلی مدار بسته .6

 آنالیز پایداری .7

 طراحی و تنظیم کنترلر پی آی دی .8

 آنالیز پاسخ فرکانسی .9

 برای کنترل فرایندها MATLABمعرفی ابزار های موجود در برنامه  .10

 cascadeکنترلر  .11

 کنترل فرایندهای با تاخیر زمانی .12

 این درس جایگزین درس کنترل فرآیند می شود.  توضیحات:
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 2 یمیش یمهندس شگاهیآزماعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 )مهندسی واکنشهای شیمیایی( ، جرمعملیات انتقال  پیشنیاز )همنیاز(:

 هیتجز و یتجرب یپارامترها یریگ اندازه با  یمیت کار و یارتباط یمهارتها و یشگاهیآزما یها دستگاه با کار یمهارتها جادیا(  1: هدف

 و یفاز تعادالت کینامیترمود حرارت، انتقال شامل یمیش یمهندس یکارشناس برنامه در دوم سال دروس با مرتبط یها داده لیتحل و

 جرم انتقال اتیعمل و یفاز تعادالت کینامیترمود حرارت، انتقالدروس  در شده انیب یهایتئور یعمل آزمون( 2 جرم انتقال اتیعمل

 یشعاع و یمحور صورت به یحرارت تیهدا .1: رئوس مطالب

 یحرارت ییجابجا .2

 یحرارت تشعشع .3

 یحرارت یمبدلها .4

 همزن به مجهز مخازن در حرارت انتقال .5

 عاتیما و گازها در یمولکول نفوذ بیضر یریگ اندازه .6

 یجزئ یمول حجم نییتع در آن در استفاده و عاتیما یحجم جرم قیدق یریگ اندازه .7

 (مخلوطها شکست بیضر نییتع) رمداومیغ ریتقط/یجزئ دو ستمیس در یفاز نمودار رسم .8

 عیما با گاز جذب .9

 هیاول یسرعتها یریگ اندازه قیطر از ییایمیش واکنش کی ی درجه نییتع .10

 مدل واکنش کی یکینتیس یبررس .11

 مدل یزیدرولیه واکنش کی سرعت ثابت محاسبه .12

 دروس یشگاههایآزما نیگزیجا که است دیجد یشگاهیآزما درس کی بخش دوم از  2 یمیش یمهندس شگاهیازما درس :توضیحات

 .می شود یمیش یمهندس یاصل
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 3 یمیش یمهندس شگاهیآزماعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 دینامیک و کنترل فرایند  پیشنیاز )همنیاز(:

های آزمایشگاهی و مهارتهای ارتباطی و کار تیمی  با اندازه گیری پارامترهای تجربی و تجزیه  ( ایجاد مهارتهای کار با دستگاه 1: هدف

 کنترل و کینامید و1-یجداساز یندهایفرآو تحلیل داده های مرتبط با دروس سال دوم در برنامه کارشناسی مهندسی شیمی شامل 

 ندیفرآ کنترل و کینامید و1-یجداساز یندهایفرآ( آزمون عملی تئوریهای بیان شده در دروس 2 ندیفرآ

 :رئوس مطالب

 وستهیپ ریتقط .1 

 ریتبخ .2

 یسنج رطوبت یمنحن رسم .3

 ونیلتراسیف .4

 کردن خشک .5

 دما کنترل .6

 فشار کنترل .7

 الیس انیجر کنترل .8

 عیما سطح کنترل .9

 دار همزن مخازن یکینامید رفتار .10

 ساز هیشب .11

 دروس یشگاههایآزما نیگزیجا که است دیجد یشگاهیآزما درس کی  از ومس بخش 3 یمیش یمهندس شگاهیازما درس: توضیحات

 .می شود یمیش یمهندس یاصل
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 اصول اقتصاد و طراحی فرآیندعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 یمهندس یخوان نقشه و یکش نقشه کارگاه ، 1 یجداساز یندهایفرا پیشنیاز )همنیاز(:

 صنعتی واحدهای اقتصادی ارزیابی و ها دستگاه طراحی و انتخاب صنعتی، طرح یک اجرای مراحل با آشنایی: هدف

 : رئوس مطالب

 یمیش یمهندس دگاهید از یطراح شروع مراحل -1

 دیتول یبرا محصول انتخاب 

 بازار مطالعه 

 دیتول رهیزنج با ییآشنا 

 هیسرما نیتأم یقراردادها با ییآشنا 

 مراحل نیا در که شیمی مهندسی فنی مراجع فوق، مراحل حیتوض بر عالوه قسمت نیا در:  محصول به دهیا لیتبد مراحل -2

 شود یم یمعرف هستند، الزم

 (FS) یاقتصاد یسنج امکان مراحل -3

 ( PFS) یاقتصاد یسنج امکان شیپ مراحل -4

 صنعتی واحدهای طراحی انواع با یمقدمات ییآشنا -5

 (ها طرح یبند تیاولو در یاصل عوامل) مختلف فرایندهای انتخاب و مقایسه -6

 شیمی مهندسی افزارهای نرم یمعرف -7

 طراحی در کلی مالحظات -8

 خطرناک مواد شناسایی 

 انفجار و یسوز  آتش 

 خطرات ییشناسا یها روش  

 جامد و آب گاز، هیتصف یندهایفرا  

 ( و یساز رهیذخ ،یجانب یها سیسرو کنترل، ،ییجانما ، یصنعت واحد محل)  یطراح در یکل مالحظات ریسا.... 

 یصنعت واحدهای برای( TCI) گذاری سرمایه برآورد -9

 برآورد مختلف های روش TCI 

 یاجزا TCI آنها نیتخم روش و 

 صنعتی واحدهای برای( TPC)  تولید های هزینه تخمین و ییآشنا -10

 گذاری سرمایه های هزینه و بهره انواع محاسبه -11

  نهیهز نیتخم و مواد انتقال یها ه دستگا -12

 متیق محاسبه و ها کن خرد یمعرف  

 متیق محاسبه و لوله خطوط یطراح 

 متیق محاسبه و پمپ یطراح 

 متیق محاسبه و کمپرسور یراحط 

 اقتصاد و طرح مهندسی می شود.این درس با افزایش تعداد واحد جایگزین درس توضیحات: 
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 1 ندیفرا یطراح پروژهعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 (یمیش یمهندس افزار نرم کارگاه ند،یفرآ  یطراح  و اقتصاد اصول) پیشنیاز )همنیاز(:

 از یصنعت ندیفرآ کی یطراح مختلف یها جنبه با انیدانشجو ییآشنا  شود یم ارائه قسمت دو در که پروژه نیا از یاصل هدف: هدف

 برنامه در گرید یدرسها گذراندن از که را ییمهارتها انیدانشجو پروژه نیا دادن انجام یط در. باشد یم یلیتفص یطراح تا دهیا

 یکتب گزارش کی قالب در را یفن مطالب ارائه و گروه کی در کار تجربه نیهمچن آنها. رندیگ یم بکار را اند کرده کسب یکارشناس

 .است یاریاخت دوم قسمت و یاجبار  پروژه نیا اول قسمت. آورند یم دست به مفصل

 گرفتن نظر در با یصنعت ندیفرا کی یطراح به مبادرت دانشکده دیاسات از یکی ییراهنما با یمیت صورت به انیدانشجو: رئوس مطالب

 یبرخ که پروژه نیا در گرفته صورت یتهایفعال. کنند یم یطیمح ستیز و یمنیا ،یاقتصاد ،یفن مسائل شامل آن مختلف یها جنبه

 یبرا ندیفرآ کی انتخاب: ردیگ بر در را لیذ موارد تواند یم   شد خواهد انجام یانفراد صورت به گرید یبرخ و یگروه صورت به آنها از

 موازنه هیته و یانرژ ییکارآ و یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یمنیا یها جنبه گرفتن نظر در با  یمیش یمهندس یصنعت محصول کی دیتول

 یها جنبه یبررس  مهم؛ یدستگاهها  از یتعداد یلیتفص یطراح ؛ منتخب ندیفرآ یبرا( تیفلوش) اتیعمل یوشما وحرارت جرم یها

 راه و یگزار هیسرما یها نهیهز محاسبه منتخب، ندیفرآ یداریپا و ییجانما ون،یانتگراس کنترل، سالمت، ،یمنیا ،یطیمح ستیز

 یصنعت شرکت کی با میمستق ارتباط از ییدانشجو میت تیهدا نیهمچن و یطراح مسئله صورت فیتعر در گردد یم شنهادیپ. یانداز

 1 ندیفرآ یطراح پروژه در. شد خواهد انجام 2 و 1 ندیفرآ یطراح پروژه قالب در پروژه کل. شود استفاده یصنعت خبره نیمهندس ای/و

 یطراح پروژه. گرفت خواهد صورت یلیتفض یطراح 2 ندیفرآ یطراح پروژه در و شود یم انجام منتخب ندیفرآ هیپا یطراح مرحله تا

 و یصنعت ارتباطات جادیا ها، پروژه انجام تیفیک بر نظارت تیمسئول که باشد یم یعلم ئتیه اعضاء نیب از سرپرست کی یدارا

 و ها پروژه یابیارز و یطراح ،یزیر برنامه در مطرح یها جنبه با رابطه در ناریسم و کارگاه کالس، جلسه یتعداد یبرگزار نیهمچن

 .داشت خواهد عهده به را یاخالق و یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یمنیا یها جنبه

 می باشد. یک درس پروژه ای با محتوی و ساختار کامال جدیداین  توضیحات:
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 1 قالب: تخصصیدروس 

 

 یمیش یمهندس کیزیف یمیشعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 الکتریسیته و الکترومغناطیس کیزیف -یمیش یمهندس کینامیترمود ،یمهندس یاضیر پیشنیاز )همنیاز(:

هدف اصلی این درس آشنایی دانشجویان با اصول و قوانین حاکم بر سیستمهای مولکولی و ارتباط بین خواص میکرو و ماکرو : هدف

 می باشد.
 کینامیترمود بر یا مقدمه و یمولکول ساختار -کوانتوم کیمکان رینظ یا شرفتهیپ مباحث با انیدانشجو درس نیا در: رئوس مطالب

 نیا مطالب یکل رئوس. دهند قرار لیتحل و هیتجز مورد یمولکول اسیمق در را ها دهیپد توانندیم انها کمک به و شوندیم آشنا یآمار

 :است ریز بصورت درس

 گازها یجنبش یتئور .1

 بولتزمن یتئور و احتمال .2

 انتقال خواص .3

 یا ذره و یموج کیمکان بر یا مقدمه .4

 کوانتوم کیمکان یتئور بر یا مقدمه .5

 کوانتوم کیمکان یمقدمات یکاربردها .6

 یسنج فیط و یاتم ساختار .7

 مواد یمولکول ساختار .8

 یآمار کینامیترمود بر یا مقدمه  .9

 ییایمیش کینتیس یمولکول یتئور .10

اختیاری منتقل -از گروه اصلی در برنامه مصوب وزارت علوم به گروه جدید اصلی یاین درس با تغییرات اساسی در محتو توضیحات:

  شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 45 - 
 

 هتروژن یها ستیکاتال  بر یا مقدمهعنوان درس: 

 2تعداد واحد: 

 ییایمیش یها واکنش یمهندس پیشنیاز )همنیاز(:

 هتروژن یها ستیکاتال کاربرد و تیاهم یریادگی: هدف

 : رئوس مطالب

 کدامند؟ یستیکاتال مواد و ستیچ ستیکاتال. 1

 هتروژن یها ستیکاتال ساخت یها روش .2

 هتروژن یها ستیکاتال ییشناسا یها روش .3

 بینوترک یها ستیکاتال .4

 ها ستیفتوکاتال با ییآشنا .5

  ها ستیالکتروکاتال با ییآشنا .6

 یصنعت یستیکاتال یندهایفرآ .7

 یطیمح ستیز یها ستیکاتال .8

 یانرژ دیتول در ستیکاتال کاربرد

 جدید می باشد. درسیک این  توضیحات:

 

 2 االتیس کیمکانعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 1مکانیک سیاالت پیشنیاز )همنیاز(:

 شیمیهای جریانی مهندسی  آشنایی با طراحی تجهیزات مکانیک سیاالت و سیستم: هدف

 پذیر . جریان تراکم: رئوس مطالب

 . تجهیزات انتقال سیال2

 . بسترهای سیال و پرشده3

 . جریان دو فازی4

 . میکروسیال ها5

 های متخلخل . جریان سیال داخل محیط6

  . اختالط سیاالت نیوتنی و غیر نیوتنی7

 شده منتقل یاریاخت-یاصل دیجد گروه به علوم وزارت مصوب برنامه در یاصل گروه از یمحتو در یراتییتغ با درس نیا توضیحات:

 .  است
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 حرارت انتقال زاتیتجه یطراحعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 حرارت انتقال پیشنیاز )همنیاز(:

 آنها یطراح و ها کوره و یحرارت یمبدلها فاز، رییتغ با همرا حرارت انتقال با ییآشنا: هدف

 : رئوس مطالب

 عانیم و جوش. 1

 آنها بندی دسته و یحرارت یمبدلها . 2

 حرارتی مبدلهای در دهی رسوب .  3

 حرارتی مبدلهای در حرارت انتقال کلی ضریب. 4

 یا لوله حرارتی مبدلهای طراحی. 5

 ها کوره یطراح . 6

 به علوم وزارت مصوب برنامه در یاصل گروه از  و شده 2 انتقال حرارت درس نیگزیجا یمحتو در یراتییتغ با درس نیا : توضیحات:

 .  است شده منتقل یاریاخت-یاصل دیجد گروه
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 2 ندیفرآ یطراح پروژهعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 (1-ندیفرآ یطراح پروژه) ،2 یجداساز یندهایفرآ ،2 االتیس کیمکان حرارت، انتقال زاتیتجه یطراح پیشنیاز )همنیاز(:

 از یصنعت ندیفرآ کی یطراح مختلف یها جنبه با انیدانشجو ییآشنا  شود یم ارائه قسمت دو در که پروژه نیا از یاصل هدف: هدف

 برنامه در گرید یدرسها گذراندن از که را ییمهارتها انیدانشجو پروژه نیا دادن انجام یط در. باشد یم یلیتفص یطراح تا دهیا

 یکتب گزارش کی قالب در را یفن مطالب ارائه و گروه کی در کار تجربه نیهمچن آنها. رندیگ یم بکار را اند کرده کسب یکارشناس

 .است یاریاخت دوم قسمت و یاجبار  پروژه نیا اول قسمت. آورند یم دست به مفصل

 مبادرت دانشکده دیاسات از یکی ییراهنما با یمیت صورت به انیدانشجو شود، یم انجام ترم دو طول در که پروژه نیا در: رئوس مطالب

. کنند یم یطیمح ستیز و یمنیا ،یاقتصاد ،یفن مسائل شامل آن مختلف یها جنبه گرفتن نظر در با یصنعت ندیفرا کی یطراح به

 تواند یم   شد خواهد انجام یانفراد صورت به گرید یبرخ و یگروه صورت به آنها از یبرخ که پروژه نیا در گرفته صورت یتهایفعال

 ،یمنیا یها جنبه گرفتن نظر در با  یمیش یمهندس یصنعت محصول کی دیتول یبرا ندیفرآ کی انتخاب: ردیگ بر در را لیذ موارد

 یطراح ؛ منتخب ندیفرآ یبرا( تیفلوش) اتیعمل یوشما وحرارت جرم یها موازنه هیته و یانرژ ییکارآ و یطیمح ستیز ،یاقتصاد

 ندیفرآ یداریپا و ییجانما ون،یانتگراس کنترل، سالمت، ،یمنیا ،یطیمح ستیز یها جنبه یبررس  مهم؛ یدستگاهها  از یتعداد یلیتفص

 میت تیهدا نیهمچن و یطراح مسئله صورت فیتعر در گردد یم شنهادیپ. یانداز راه و یگزار هیسرما یها نهیهز محاسبه منتخب،

 1 ندیفرآ یطراح پروژه قالب در پروژه کل. شود استفاده یصنعت خبره نیمهندس ای/و یصنعت شرکت کی با میمستق ارتباط از ییدانشجو

 یطراح 2 ندیفرآ یطراح پروژه در و شود یم انجام منتخب ندیفرآ هیپا یطراح مرحله تا 1 ندیفرآ یطراح پروژه در. شد خواهد انجام 2 و

 تیفیک بر نظارت تیمسئول که باشد یم یعلم ئتیه اعضاء نیب از سرپرست کی یدارا یطراح پروژه. گرفت خواهد صورت یلیتفض

 برنامه در مطرح یها جنبه با رابطه در ناریسم و کارگاه کالس، جلسه یتعداد یبرگزار نیهمچن و یصنعت ارتباطات جادیا ها، پروژه انجام

 .داشت خواهد عهده به را یاخالق و یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یمنیا یها جنبه و ها پروژه یابیارز و یطراح ،یزیر

 می باشد. 1-ندیفرآ یطراح پروژهو تکمیل کننده درس  دیجد کامال ساختار و یمحتو با یا پروژه درس کی نیا :توضیحات

 2 یجداساز یندهایفرآعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 یفاز تعادالت کینامیترمود جرم، انتقال اتیعمل پیشنیاز )همنیاز(:

 و مربوطه زاتیتجه با ییآشنا و مذکور یندهایفرا در یطراح و محاسبات هیاول اصول ،یجداساز یندهایفرا از یبرخ با ییآشنا: هدف

 آنها انتخاب

 : رئوس مطالب

 ،یا مرحله تک جذب اتیعمل جذب، یزوترمهایا جاذبها، ،یسطح جذب واحد اتیعمل اصول) یسطح جذب یواحدها اتعملی .1

 (رهمسویغ انیجر با یا مرحله چند جذب اتیعمل متقاطع، انیجر با یا مرحله چند جذب اتیعمل

 (کننده خنک یبرجها یطراح و محاسبات کننده، خنک یبرجها ،یسنج رطوبت نمودار) یزدائ رطوبت و یزن رطوبت واحد اتیعمل .2

 سرعت کنها، خشک در جرم انتقال کنها، خشک در حرارت انتقال کردن، خشک واحد اتیعمل اصول) کردن خشک واحد اتیعمل .3

 (کن خشک دستگاه انواع سراسری، جریان با کردن خشک عملیات عرضی، جریان با کردن خشک عملیات کردن، خشک

 (ونیزاسیستالیکر محاسبات ون،یزاسیستالیکر واحد اتیعمل اصول) ونیزاسیستالیکر واحد اتیعمل .4

 (دستگاهها انواع فیلتراسیون، اصول) ونیلتراسیف واحد اتیعمل .5

شده و  از گروه اصلی در برنامه مصوب وزارت علوم به  2این درس با تغییراتی در محتوی جایگزین درس عملیات واحد  توضیحات:

 اختیاری منتقل شده است.  -گروه جدید اصلی
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 یقاتیتحق پروژهعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

                                           واحد درسی 100گذراندن حداقل    ،یمیش یمهندس در یا حرفه یمهارتها پیشنیاز )همنیاز(:

 پروژه یاجرا یبرا را انیدانشجو درس نیا. باشد یم انیدانشجو به یپژوهش طرح کی یاجرا ی تجربه دادن درس نیا از هدف: هدف

 یم آماده یمیش یمهندس با مرتبط یشرکتها و موسسات توسعه و قیتحق مراکز در ای یلیتکم التیتحص مقاطع در یقاتیتحق یها

 .کند

 ای مستقل بصورت محدود حوزه با یقاتیتحق موضوع کی یرو بر دانشجو شود یم اجرا ترم دو طول در که درس نیا در: رئوس مطالب

 دیبا پروژه نیا حایترج. کند یم کار یعلم ئتیه عضو کی ییراهنما تحت و یپسادکتر ای/و یلیتکم التیتحص مقاطع انیدانشجو کنار در

 قابل ای بوده یلیتکم التیتحص مقطع در اجرا یبرا یقاتیتحق موضوع کی آن برونداد که یصورت در در یول باشد یمحاسبات ای یتجرب

 نهیزم با مرتبط کامال و دیجد یپزوهش موضوع کی در مقاالت مرور بصورت تواند یم باشد یلیتکم التیتحص انیدانشجو استفاده

 ،یقاتیتحق موضوع در مکتوبات مرور شامل دیبا پروژه نیا در گرفته صورت یتهایفعال. گردد اجرا نامه انیپا یراهنما استاد یپژوهش

 توسط شده اعالم موضوعات نیب از ای را پروژه موضوع دیبا دانشجو. باشد ها داده لیتحل و هیتجز و یمحاسبات یکارها ای شاتیآزما یطراح

 کار به شروع از قبل دیبا پروژه پروپوزال.دینما انتخاب پروژه یراهنما استاد با مشورت و مراجعه از بعد ای و یپژوهش/یآموزش یگروهها

 بر مرور یبخشها شامل نامه انیپا کی دیبا دانشجو پروژه یانتها در. برسد بیتصو به مربوطه یپژوهش/یآموزش یگروهها در دانشجو

 توسط شده نییتع قالب اساس بر کار ادامه یبرا شنهاداتیپ و یریگ جهینت و بحث و جینتا ،یمحاسبات ای یتجرب یروشها شرح موضوع،

 داور کی و راهنما استاد توسط پروژه یابیارز. دینما ارائه خود یقاتیتحق کار از یشفاه ارائه کی و کرده هیته دانشکده ای یآموزش گروه

 یشفاه ارائه و یکتب گزارش پروژه، انجام یط در دانشجو توسط گرفته صورت یتهایفعال تیفیک و تیکم آن در و ردیگ یم انجام یداخل

 در که ناریسم ای کارگاه کی در شگاهیآزما در کار شروع از قبل حتما دیبا انیدانشجو یتجرب یها پروژه مورد در. شود یم گرفته نظر در

 موضوع، نییتع تیفیک بر نظارت یبرا که گردد یم شنهادیپ. کنند شرکت شوند یم آشنا شگاهیآزما در منیا کار اصول با انیدانشجو آن

 .گردد نییتع یرسم بصورت دانشکده یعلم ئتیه اعضاء نیب از پروژه سرپرست کی ها پروژه  یابیارز و اجرا

این درس با شفاف تر شدن محتوی و طرز اجرا  جایگزین درس پروژه کارشناسی شده و  از گروه اصلی در برنامه مصوب  توضیحات:

  اختیاری منتقل شده است.  -وزارت علوم به گروه جدید اصلی

 

 ندیفرآ یطراح شگاهیآزماعنوان درس: 

 1تعداد واحد: 

 (2 یجداساز یندهایفرآ) ،دینامیک و کنترل فرآیند پیشنیاز )همنیاز(:

 انجاام  را خااص  هدف کی به دنیرس یبرا یکنترل ابزار و یندیفرآ های دستگاه دمانیچ و یطراح انیدانشجو شگاهیآزما نیا در: هدف

 .رساند¬ینم یاصل هدف به را آنها نامناسب دمانیچ ای یطراح کی چگونه که آموزند یم و دهند یم

 یطراحا  یرو بار  هفتاه  دو ایا  ¬کی مدت به انیدانشجو. شود¬یم داده انیدانشجو به یمشخص فیتکل شگاه،یآزما نیا در: رئوس مطالب

 را الزم هاای ¬ییراهنماا  و گذارند¬یم مشارکت به( یعلم ئتیه) خود گروه سرپرست با را خود یطراح سپس و کنند¬یم کار آن ندیفرآ

 و ابزارهاا  خاود،  یطراحا  برحساب  انیدانشاجو . شاود ¬یما  آغااز  یعملا  کاار  ی¬مرحلاه  ،ییابتادا  نواقص رفع از پس. کنند¬یم افتیدر

 انتخااب  نیهمچنا  و یاتیا عمل هاای ¬دساتگاه  درست انتخاب بدون. ندنمای¬یم آغاز را کار و کرده سرهم را موجود مختلف های¬ستمیس

 .  ردگی¬ینم صورت یدرست به ندیفرآ انجام ،یکنترل ستمیس حیصح میتنظ و ها¬تمیآ حیصح

 می باشد. بدیعآزمایشگاهی کامال جدید  با هدف و محتوی این درس  توضیحات:



 

- 49 - 
 

 2: قالب تخصصیدروس 

 

 

 

 یخوردگ و ییایمیالکتروش یمهندسعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 یی ایمیش یواکنشها یمهندس پیشنیاز )همنیاز(:

 .دارند کاربرد یخوردگ نییتع یستمهایس در که ییایمیالکتروش یمبان با انیدانشجو ییآشنا: هدف

  مقدمه 1: رئوس مطالب

 یمیالکتروش کینامیترمود 2

 یخوردگ کینتیس 3

 یخوردگ یها شکل انواع 4

 یخوردگ صیتشخ در مهم یخوردگ یسلها انواع 5

 خاص یطهایمح در یخوردگ 6

 یخوردگ از یریجلوگ و کنترل یروشها 7

 یمیپتروش و گاز نفت، عیصنا در یخوردگ 8

 این یک درس جدید می باشد.: توضیحات

 یمهندس آمارعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 1 یعموم یاضیر پیشنیاز )همنیاز(:

 یمهندس و یتجرب یها داده ریتفس و لیتحل در آن یکاربردها با ییآشنا و احتماالت و آمار علم هیاول مباحث یریفراگ: هدف

 :رئوس مطالب

 یمقدمات میمفاه .1

 وستهیپ و گسسته یتصادف یرهایمتغ .2

 یآمار احتمال .3

  آن توابع و احتمال عیتوز .4

  نرمال عیتوز .5

  نرمال عیتوز نیتخم .6

  آن لیتحل و یآمار یساز مدل .7

  انسیوار زیآنال .8

  یآمار یها هیفرض تست .9

  یخط ونیرگرس .10

 این یک درس جدید می باشد. توضیحات:
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 ییایمیش محصول یطراحعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 (یمیش یمهندس در یاضیر یمدلساز)یی، ایمیش یواکنشها یمهندس ،1 یجداساز یندهایفرآ )همنیاز(:پیشنیاز 

 دهیا نیهمچن. باشد یم ییایمیش محصوالت خالقانه یطراح یبرا یمهندس و یعلم یمبان یریکارگ به درس نیا یکل هدف: هدف

 یمهندس محاسبات از اساس نیبرا. کند نیتام را نظر مورد ازین که یشنهادیپ دهیا نیبهتر انتخاب و محصوالت دیتول نهیزم در یپرداز

 .شودیم استفاده دیتول مناسب ندیفرا انتخاب و محصول خواص یکم زیآنال یبرا

 :رئوس مطالب

ایی بر طراحی محصوالت شیمیایی )اهمیت موضوع طراحی محصول، انواع محصوالت شیمیایی، مقایسه طراحی مقدمه  .1

های آن ، اشاره به مراحل طراحی محصول به روش های طراحی محصول و محدودیتفرآیند، روشمحصول و طراحی 

Cussler) 

 مرحله اول طراحی محصول: نیاز)نیاز به محصول، تبدیل نیاز به خواص و بازبینی خواص محصول( .2

 ها(گری ایدهسازی و غربالشیمیایی، مرتبهای با منشاء های با منشاء انسانی، ایدهها )ایدهمرحله دوم طراحی محصول: ایده .3

مرحله سوم طراحی محصول: انتخاب )انتخاب با استفاده از ترمودینامیک، انتخاب با استفاده از سینتیک و ریسک در انتخاب  .4

 محصول(

حیط های م)آماده سازی جهت تولید، فراهم آوردن اطالعات الزم، بازبینی مرحله چهارم طراحی محصول: تولید محصول .5

 های نهایی، افزایش و کاهش مقیاس(زیست، مشخصه

ترم  چنین روش ارزیابی در این درس به صورت ترکیبی از میانشود. همکارگیری همزمان پاورپوینت و تخته تدریس میاین درس با به

عریف شده و دانشجو الزم است که در این درس پروژه به صورت یک مسئله ت "مسئله محور"ترم  و پروژه است. به دلیل رویکرد ، پایان

شود که پروژه تعریف شده به صورت ی مباحث بحث شده طراحی محصول را انجام دهد.  به دلیل ماهیت این درس پیشنهاد میبر پایه

 گروهی انجام شود. 

 این یک درس جدید می باشد.: توضیحات:
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 ایمنی فرآیندعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 - )همنیاز(:پیشنیاز 

 تر امن یانداز راه و نصب ،یطراح با انیدانشجو ییآشنا منظور به ندیفرا یمنیا مورد در یفن اصول هیارا درس نیا یاصل هدف: هدف

 و ندیفرا یمنیا یاساس اصول بر دیتاک درس نیا در. است یسم مواد انتشار و انفجار ،یسوز آتش رینظ مهم حوادث از یریجلوگ یبرا

 .باشد یم آنها اعمال نحوه و میمفاه درک

 : رئوس مطالب

 ندیفرا یمنیا اصول. 1

 ندیفرا یمنیا به ازین. 2

 خطر بر یمبتن ندیفرا یمنیا . 3

 سکیر لیتحل و هیتجز و خطرات ییشناسا . 4

 منیا کار یها روش. 5

 مستمر بهبود و تیریمد یبررس. 6

 ندیفرا خطرات. 7

 یطراح در ندیفرا یمنیا. 8

 کار محل در ندیفرا یمنیا. 9

 یصنعت بهداشت و یشناس سم. 10

 این یک درس جدید می باشد. توضیحات:
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 شگاهیآزما و یدستگاه ییایمیش زیآنالعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 آزمایشگاه شیمی کاربردی پیشنیاز )همنیاز(:

 از مرتبط یها رشته و یمیش یمهندس ،یمیش در مربوطه اصول کاربرد و گردند یم یمعرف ییایمیش زیآنال یمبان درس نیا در: هدف

 .گردند یم ارائه ستیز طیمح یمهندس جمله

 :پردازد یم ریز موضوعات به ینظر مباحث. باشد یم یشگاهیآزما و ینظر بخش دو شامل درس نیا: رئوس مطالب

  ونیبراسیکال و آمار خطا، میمفاه ،یمیش در یریگ اندازه 1

 باز/دیاس ونیتراسیت انواع در ان کاربرد و ییایمیش تعادل یمبان  2

 ییایمیش زیآنال یها روش و اءیاح ونیتراسیت ،یومتریپتانس شامل یمیالکتروش یمبان 3

 یاسپکتروفتومتر یدستگاهها انواع و آن کاربرد ،یاسپکتروفتومتر یمبان 4

 یگاز یکروماتوگراف یمبان 5

 باال ییکارآ با عیما یکروماتوگراف یمبان 6

 نهییمو الکتروفورز و کیکروماتوگراف یها روش یمبان 7

 یاحتراق و یوزن زیآنال یمبان 8

 :ردیگ یم بر در را ریز شاتیآزما یشگاههیآزما بخش

 ،Flame-photometry، UV-Vis spectrometry، ATR-FTIR spectrophotometry شامل یاسپکترومتر زیآنال 1

Mass spectrometry، Refractometry 

 یومتریپتانس 2

 Gas-chromatography، High Performance Liquid Chromatography: شامل یجداساز اساس بر زیآنال 3

 این یک درس جدید می باشد. توضیحات:
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 مواد علمعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 2 یعموم یاضیر عمومی، شیمی پیشنیاز )همنیاز(:

 : هدف

مبانی و اصول علم مواد برای دانشجویان مهندسی شیمی که دروس ریاضی عمومی، فیزیک عمومی و شیمی عمومی را  آشنایی با -1

 اند. گذرانده

 های مواد درک اهمیت آگاهی از ارتباط بین میکروساختار مواد و ویژگی -2

نس مواد مورد استفاده در ساخت درک ارتباط بین رخدادهای مخرب در تجهیزات )خوردگی، شکست، سایش( با ساختار و ج -3

 های واحدهای شیمیایی//پتروشیمیایی//بیوشیمیایی تجهیزات و نوع فراورده

های اولیه در مهندسین شیمی در طراحی و انتخاب مواد مورد استفاده در تجهیزات واحدهای  ایجاد قابلیت -4

 شیمیایی//پتروشیمیایی//بیوشیمیایی متناسب با فرآیند و فرآورده

 :رئوس مطالب

 شکل مواد بلورین و مواد بی - 1

 های بلورین عیوب شبکه -2

 رفتار مکانیکی مواد )تاکید بر فلزات( -3

 کاربرد آلیاژها -4

 ها سرامیک -5

 پلیمرها -6

 ها کامپوزیت -7

 خوردگی و اکسیداسیون  -8

 این یک درس جدید می باشد. توضیحات:
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 مومنتوم و حرارت جرم، انتقالعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 یمیش یمهندس در یاضیر یمدلساز پیشنیاز )همنیاز(:

 صورت به آن یریکارگ به و مومنتوم و جرم حرارت، انتقال یها زمیمکان نیب ارتباط جادیا و ییآشنا درس، نیا ارائه از هدف: هدف

 ها دهیپد نیا یمدلساز با و االتیس و جرم -حرارت یتخصص نهیزم داشتن با انیدانشجو. باشد یم یمیش یمهندس حرفه در یکاربرد

 دروس در شده کسب یاضیر دانش یریبکارگ با یمدلساز از پس و یبررس را یمیش یمهندس یندهایفرآ آنها، همزمان یریکارگ به و

 نقش و بوده یتخصص دروس مکمل درس نیا بیترت نیبد و رندیگ یم فرا را ها ستمیس نیا یطراح اصول یکاربرد صورت به ،یقبل

 نیهمچن. نمود خواهد فایا ،یمیش یمهندس یندهایفرآ یطراح و یقاتیتحق یها نهیزم در الزم یها مهارت جادیا در را خود

 نیا لذا. دیگرد خواهند برخوردار ها دوره نیا در تیموفق یبرا الزم یآمادگ و ها رساختیز از لیتحص ادامه صورت در انیدانشجو

 کسب یها مهارت از استفاده با دوم بخش در و شده تیتقو یتئور یها نهیزم اول بخش در است، دهیگرد یطراح بخش دو در درس

 .پرداخت خواهند یکاربرد صورت به ندهایفرآ یطراح و یمدلساز به اول، بخش در شده

 .     : رئوس مطالب

 مومنتوم و حرارت جرم، انتقال یها زمیمکان و میمفاه بر یا مقدمه . 1

 (The General Property Balance, GPB) کل النیب معادالت قیطر از مومنتوم و حرارت جرم، معادالت.  2

 یریگ المان قیطر از مومنتوم، و حرارت جرم، لیفرانسید معادالت.  3

 یومیول کنترل و یلیفراسید فرم به جرم النیب معادالت. 4

 درهم و آرام حالت در ها کانال داخل در یبعد دو و یبعد کی سکوزیو الیس انیجر. 5

 یبعد دو و یبعد کی یها ستمیس در جرم و حرارت انتقال. 6

 (یمرز هیال ونیکنوکس یها زمیمکان یبررس) یجرم و یحرارت ،یمومنتوم یمرز هیال. 7

 مومنتوم و حرارت جرم، یها ستمیس یابعاد زیآنال. 8

 (یمومنتوم) زوترمالیا یها ستمیس در یفاز نیب انتقال بر یمرور. 9

 زوترمالیا یمومنتوم یها ستمیس در کیماکروسکوپ النیب یبررس. 10

 (یحرارت) زوترمالیا ریغ یها ستمیس در یفاز نیب حرارت انتقال بر یمرور. 11

 زوترمالیا ریغ یحرارت یها ستمیس کیماکروسکوپ النیب یبررس. 12

 زوترمالیا ریغ یها ستمیس مخلوط در یفاز نیب انتقال بر یمرور .13

 یجزئ چند یها ستمیس بر کیماکروسکوپ النیب یبررس. 14

 وتریکامپ از استفاده با ییدانشجو یها پروژه انجام

 شده الیس یبسترها و ثابت یبسترها کننده، انیعر جذب، ر،یتقط یها برج) جرم انتقال یا دستگاه وتریکامپ یطراح 

 لوله خطوط و عمق شبکه یکیدرولیه یها ستمیس یوتریکامپ یطراح 

 و پیل های سوختی غشاها و لترهایف انواع یوتریکامپ انواع یطراح 

 ( و کن خشک کن، خنک یها برج) مومنتوم و حرارت جرم، همزمان انتقال یها دستگاه یطراح...  

 (امواج و دیخورش باد،) سبز و ریپذ دیتجد یها یانرژ یمدلساز 

 (وژیفیسانتر و ها کلونیس) جداکننده یها ستمیس یوتریکامپ یطراح 

 (ها هواکش و ها دمنده کمپرسورها، انواع) ریپذ تراکم االتیس انتقال یها ستمیس یوتریکامپ یطراح 

 این یک درس جدید می باشد. توضیحات:
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 سبز یمهندس اصولعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 (ندیفرآ  یطراح  و اقتصاد اصول) یی،ایمیش یواکنشها یمهندس پیشنیاز )همنیاز(:

 داریپا توسعه به کمک و مختلف عیصنا یندگیآال از کاستن در یمیش یمهندس دانش یها تیقابل با انیدانشجو ساختن آشنا: هدف

 : رئوس مطالب

 (مدرن جامعه در مهندس سهم دهد، یم انجام یکار چه مهندس) یمهندس حرفه بر یا مقدمه. 1

 ستیز طیمح و جامعه قبال در مهندس فهیوظ. 2

 (دانشجو یتهایمسئول و حقوق ،یمهندس اخالق) اخالق اصول و فلسفه یا مقدمه. 3

 (یاجتماع تعهد ت،یمسئول ،یاخالق رفتار) یا حرفه یارزشها. 4

 (یرسان اطالع حوادث، یبررس) یشغل یمنیا و بهداشت. 5

 یا حرفه مهندس کی به شدن لیتبد. 6

 یمهندس یها رشته بر یمرور. 7

  درس جدید می باشد. این یک توضیحات:

 

 ذرات یآور فنعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 1 یجداساز یندهایفرآ ،2 االتیس کیمکان پیشنیاز )همنیاز(:

 یکاربردها و یاصل میمفاه با را انیدانشجو درس نیا ،ییایمیش عیصنا از یعیوس فیط در جامد ذرات گسترده کاربرد به نظر: هدف

 .سازد یم آشنا  مختلف یندهایفرا در ذرات یآور فن

 : رئوس مطالب

 مقدمه ای بر فن آوری ذرات 

  تعیین مشخصات ذرات 

  ذرات جامد در سیال 

  جریان سیال در بسترهای ثابت 

  سیال سازی 

  )انتقال بادی )پنوماتیک 

  توده و ذرات جامد 

  اختالط و تفکیک ذرات 

  تکنیک های جداسازی ذرات از گاز 

  انتقال جرم و حرارت در بسترهای سیال 

  روش های کاهش و افزایش اندازه ذرات جامد 

 طراحی واحدهای فرایندی حاوی ذرات جامد  

 این یک درس جدید می باشد.  توضیحات:
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 فاضالب و آب هیتصفعنوان درس: 

 2تعداد واحد: 

 1مکانیک سیاالت  پیشنیاز )همنیاز(:

 پساب و آب هیتصف یروشها انواع با ییآشنا: هدف

 : رئوس مطالب

 آب منابع انواع. 1

 آب یهایناخالص انواع. 2

 آن یروشها و آب هیتصف لزوم. 3

 یمقدمات و یکیزیف هیتصف. 4

 هایصاف  

 ینینش ته و انعقاد  

 ییایمیش هیتصف  

 (خالصه) معکوس اسمز و زیالیالکترود و ییزدا ونی ،ییایمیش دادن رسوب) محلول مواد حذف 

 آن هیته و بخار یگهاید آب طیشرا .5

 کردن یضدعفون .6

 فاضالب فیتعر .7

 آن منابع و هایآلودگ انواع. 8

  آن یروشها و فاضالب هیتصف لزوم .9

  یشناورساز و انعقاد-هایصاف:یکیزیف-اول نوع هیتصف. 10

: لجن هیتصف. 12( یهوازیب و یهواز) الگون فعال، لجن گردن، یسکهاید چکنده، یهایصاف: یکیولوژیب هیتصف-دوم نوع هیتصف. 11

 یریآبگ و هضم ظ،یتغل

  توضیحات:
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 یمهندس  حرفه با ییآشناعنوان درس: 

 2تعداد واحد: 

 - پیشنیاز )همنیاز(:

 .باشد یم آن یچالشها و ضرورتها ،یمهندس حرفه با انیدانشجو ییآشنا درس نیا از هدف: هدف

 : رئوس مطالب

 (مدرن جامعه در مهندس سهم دهد، یم انجام یکار چه مهندس) یمهندس حرفه بر ای مقدمه .1

 ستیز طیمح و جامعه قبال در مهندس فهیوظ .2

 (دانشجو یتهایمسئول و حقوق ،یمهندس اخالق) اخالق اصول و فلسفه یا مقدمه .3

 (یاجتماع تعهد ت،یمسئول ،یاخالق رفتار) یا حرفه یارزشها .4

 (یرسان اطالع حوادث، یبررس) یشغل یمنیا و بهداشت .5

 یا حرفه مهندس کی به شدن لیتبد .6

 یمهندس یها رشته بر یمرور .7

 باشد یم دیجد درس کی نیا: حاتیتوض .

 

 یمهندس تیریمدعنوان درس: 

 2تعداد واحد: 

 )اصول اقتصاد و طراحی فرآیند( پیشنیاز )همنیاز(:

 کوچک یکارها و کسب تیریمد و یانیم سطوح در تیریمد و کار بازار به ورود یبرا انیدانشجو یساز توانمند و آموزش: هدف

 :رئوس مطالب

 جلسات لیتشک در یور بهره – زمان در یور بهره – یمبان – یور بهره فیتعر .1

 سطوح و باال سطوح: ریمد فیوظا – آن طیشرا و دستورات – آن ضیتفو و اریاخت – آن یمبان و کار میتقس – تیریمد اصول .2

 5S  - 6 Sigma– زنیکا - آنها یهمکار یبرا یهماهنگ و ستاد و صف یمبان – نییپا

 زشیانگ یها یتئور و کارکنان زهیانگ بردن باال نحوه .3

  آن انواع و پروژه تیریمد فیتعر .4

 دیتول یزیر برنامه نحوه و دیتول ریمد فیوظا .5

 کیاستراتژ تیریمد بر یا مقدمه .6

 ستمیس یساز نهیبه منظور به یخط یزیر برنامه .7

 موثر یفیک کنترل -  استانداردها – یفیک کنترل ستمیس – کنترل یمبان .8

 ینگهدا و ریتعم یها کاربرگ – ینگهدار و ریتعم چارت و  نیقوان و اصول .9

 (یکیزیف – یمال) خروج و ورود نحوه – یدکی قطعات و هیاول مواد انبار .10

  گردد.این یک درس جدید است که جایگزین درس مدیریت صنعتی می  توضیحات:
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 تیخالق و ینیکارآفرعنوان درس: 

 2تعداد واحد: 

 ییایمیش یواکنشها یمهندس ،1 یجداساز یندهایفرآ پیشنیاز )همنیاز(:

 :هدف

 (یخودشناس)  یشغل یزندگ انتخاب ریمس در خود یها یتوانمند و استعدادها در شتریب تامل یبرا یامکان جادیا .1 

 (اطراف دنید خوب قیطر از)  ینوآور و تیخالق بروز یبرا یا نهیزم جادیا .2

 (یستیز هم)  یمیت کار یبرا یا نهیزم جادیا .3

 (یآموز مهارت)  کار و کسب به دهیا لیتبد و یابی دهیا ،یمال هوش چون ییها مهارت یریادگی .4

 تفکر شامل موضوعات. آموزند یم را تفکر در اصالت و یریپذ انعطاف بهبود یها کیتکن انیدانشجو درس نیا در: رئوس مطالب

 یم بهبود را تیخالق که یطیشرا بودن، خالق یبرا یمیت ییتوانا ها، دهیا انتخاب خالق، تفکر یها کیتکن روزه، هر تیخالق ،یشخص

 و ینیکارآفر فیتعار ،(یمال هوش)  یکاسب فن و فوت ،(انقراض حال در مشاغل)  کار و کسب یایدن یکنون تیوضع یبررس- دهد،

 نانه،یکارآفر تفکر -یساز شبکه و یساز میت ،یشناس فرصت و یابی دهیا بازار، مشکالت دنید ،یشغل یزندگ مختلف یها سبک

 business) تجارت یها طرح و تجارت یها مدل تجارت، یاستراتژ بازار، و صنعت قاتیتحق ها، فرصت یابیارز ت،یخالق تیریمد

model and business plans)، فرا را -یریپذ سکیر و یمال منابع افتنی و مذاکره فنون ،ینیکارآفر هیسرما و یمال ینیب شیپ 

 .کند یم استفاده تیخالق یساز هیشب یبرا یکالس مختلف یها تیفعال از درس نیا. گرفت خواهند

 خواهند فرا را شانیها دهیا یساز یتجار یبرا ها فرصت یابیارز و ییشناسا یبرا ، الزم دانش و ها مهارت درس نیا در انیدانشجو

 و رندیبگ را بهره نیبهتر ها فرصت نیا از بتوانند تا کنند یطراح را یقیدق و خاص یها روش تا گرفت خواهند ادی درس نیا در. گرفت

 . کنند نیتام را شانیها دهیا کردن ییاجرا یبرا الزم منابع

 د.این یک درس جدید می باش توضیحات:
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 یصنعت یها طرح یابیارز و ها طرح در یگذار هیسرماعنوان درس: 

 2تعداد واحد: 

 (ندیفرآ یطراح و اقتصاد اصول) پیشنیاز )همنیاز(:

 اقتصادی طرح های صنعتی-آشنایی با مفاهیم سرمایه گذاری و نحوه تحلیل بازار و تحلیل مالی: هدف

 یم آشنا لیذ میمفاه با انیدانشجو دوره نیا در. باشد یم یافزار نرم دوره کی و یتئور دوره کی از یقیتلف درس نیا: رئوس مطالب

 : شوند

 : یتئور بخش

 یمال منابع تیمحدود طیشرا در یگذار هیسرما -یقرارداد میمفاه -نانسیفا و هیسرما نیتام میمفاه و یبررس -یگذار هیسرما

 لیتحل یچگونگ و میمفاه -تقاضا و عرضه لیتحل یچگونگ و میمفاه -بازار لیتحل و یبررس: )شامل ییجز بصورت یصنعت طرح یابیارز

 نحوه و صادرات و واردات بر حاکم یجهان نیقوان -یتجار تراز و محصول یجهان تجارت لیتحل یچگونگ و میمفاه -صادرات و واردات

 -یمیپتروش محصوالت یجهان متیق لیتحل و یبررس نحوه -یفن اطالعات و بازار اطالعات استخراج نحوه -محصوالت بر یگذار متیق

 اتییجز با یصنعت یها طرح یاقتصاد لیتحل و یمال یبررس -طرح کی یبرا سانسوریل انتخاب روند و ندهایفرآ یفن لیتحل و یبررس

 (ینانینااطم و سکیر ت،یحساس لیتحل و یبررس کامل،

 :افزار نرم بخش

. شد خواهند آشنا رودیم بکار یصنعت یها طرح یاقتصاد یمال یابیارز یبرا که کامفار افزار نرم با گام به گام ان،یدانشجو بخش نیا در

 ،یساز محوطه ن،یزم) ثابت یگذار هیسرما یبررس و کردن وارد نحوه: شد خواهند آشنا ریز نیعناو با دانشجوبان بخش نیا در

 یروین رات،یتعم و ینگهدار ،یتیلیوتی ه،یاول مواد) دیتول یها نهیهز یبررس و کردن وارد نحوه  -...(  ،یجانب یها سیسرو زات،یتجه

 کردن وارد نحوه - فروش برنامه یبررس و کردن وارد نحوه - دیتول از شیپ یها نهیهز یبررس و کردن وارد نحوه -...(  و یالتیرو ،یانسان

 و ها وام و نانسیفا با ییآشنا - آنها میمفاه و یافتنیدر یها حساب و یپرداختن یها حساب گردش، در هیسرما یها نهیهز یبررس و

 اثر و پول یزمان ارزش با ییآشنا - افزار نرم در آن احتساب یچگونگ و آن انواع و اتیمال با ییآشنا - افزار نرم در آنها احتساب یچگونگ

 بازده نرخ - لیتنز نرخ: )روبرو یپارامترها میمفاه با ییآشنا -جینتا در آن اثر و استهالک - جینتا در آن اثر و تورم انواع - جینتا در آن

 - هیسرما بازگشت نرخ  - سر به سر نقطه - کینامید و کیاستات هیسرما بازگشت دوره -( NPV) خالص یفعل ارزش -(IRR)  یداخل

 (سکیر زیآنال و تیحساس لیتحل - کامفار افزار نرم از یخروج جینتا لیتحل

 این یک درس جدید می باشد. توضیحات:

 

 ینانوتکنولوژ یکاربردها و اصولعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 - پیشنیاز )همنیاز(:

 و دانشجویان به اصولی و ساده یراه دادن نشان آن یکاربردها و ینانوتکنولوژ با آشنایی بر عالوه دوره این ارائه از هدف: هدف

 و داشته اهمیت حد این تا حاضر حال در پدیده این چرا اینکه و باشد؛ یم نانو یدنیا به ورود لزوم ییچرا جهت حوزه، این محققین

 چیست؟ عرصه این به ورود یها آسیب و فوائد

 صورت به مباحث ادامه در شده، یمعرف انیدانشجو به عام و ساده بطور آن، یکاربردها و ینانوتکنولوژ اصول درس نیا در: رئوس مطالب

 . رندیگ یم قرار مطالعه مورد شتریب اتییجز با و یتخصص

  توضیحات:
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 دروس اختیاری

 بسته مهندسی فرآیند

 سازی مقدمه ای بر مدلسازی و شبیهعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 مدلسازی ریاضی در مهندسی شیمی پیشنیاز )همنیاز(:

 مختلف های¬شاخه در را خود گسسته دانش بتوانند تا است انیدانشجو به کارآمد و مناسب دگاهید ارائه درس نیا یکل هدف: هدف

 .دهند قرار یابیارز مورد مختلف یمنظرها از را ندیفرآ رفتار و گرفته بکار کجای بطور

 : رئوس مطالب

 یساز هیشب و یمدلساز اتیکل و میمفاه. 1

 یمدلساز و مدل انواع. 2

 ریتقط ندیفرآ یساز هیشب و یمدلساز. 3

 یگاز دفع و جذب ندیفرآ یساز هیشب و یمدلساز. 4

 یواکنش یندهایفرآ یساز هیشب و یمدلساز. 5

 این یک درس جدید می باشد. توضیحات:

 

 سرویسهای جانبی فرآیندیعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 حرارت انتقال پیشنیاز )همنیاز(:

 ... ( و کاربرد طیشرا انواع،) یصنعت یواحدها در یکاربرد یجانب یها سیسرو با آشنایی: هدف

 : مطالبرئوس 

 :شوند یم یمعرف هستند، ندیفرا به دهنده سیسرو یها بخش واقع در که ریز  یجانب یها ستمیس درس، نیا در

  هوا و یسردساز یها ستمیس پسماند، و پساب آب، برق، بخار، سوخت،

 هیارا عیتوز یها ستمیس و دیتول  یها روش ادامه در. شود یم یبررس کاربرد طیشرا و آنها انواع فوق، موارد از کیهر یمعرف در

 . شود  یم

 .است یضرور درس نیا میمفاه بهتر درک یبرا یصنعت یواحدها از دیبازد

 این یک درس جدید می باشد. توضیحات:
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 تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 1 یجداساز یندهایفرا پیشنیاز )همنیاز(:

 طراحی برخی تجهیزات فرایندی پر کاربرد در صنعت.آشنایی با انتخاب و : هدف

 : رئوس مطالب

 یشگاهیپاال و ییایمیش یندهایفرآ یطراح در ندیفرآ یمهندس نقش. 1

 ،یندیفرآ لوله خطوط یطراح. 2 

 آن انواع و ها پمپ یطراح. 3 

 ها کمپرسور یطراح. 4 

 ها مشعل یطراح. 5 

 ها سوز زباله یطراح. 6 

 زداها نمک یطراح. 7 

 این یک درس جدید می باشد. توضیحات:

 

 طراحی تجهیزات انتقال جرمعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 1 یجداساز یندهایفرا پیشنیاز )همنیاز(:

 .آنها یطراح و محاسبات و همزندار مخازن و شده پر یبرجها دار، ینیس یبرجها شامل جرم انتقال زاتیتجه با ییآشنا: هدف

 : رئوس مطالب

 جرم انتقال در زاتیتجه بر یا مقدمه. 1

 فازها نیب جرم انتقال. 2

  دار ینیس یبرجها یطراح. 3

 پرشده یبرجها یطراح. 4

 دار همزن مخازن یطراح. 5

 این یک درس جدید می باشد. توضیحات:
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 بهینه سازی فرآیندعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 طراحی فرایندو  اقتصاد اصول پیشنیاز )همنیاز(:

 توانمند. آن یعدد و یاضیر حل و یساز نهیبه ی مسئله کی ونیفرموالس یها روش و یساز نهیبه یا هیپا میمفاه با ییآشنا: هدف

 نیا حل از حاصل جینتا لیتحل افزار، نرم ای یسیکدنو لهیوس به یساز نهیبه یعمل لیمسا حل و ونیفرموالس در انیدانشجو یساز

 یاحتمال اشکاالت اصالح و کشف و لیمسا

 : رئوس مطالب

  یمیش یمهندس در یساز نهیبه یعمل یکاربردها. 1

 ودیق و یریگ میتصم یرهایمتغ هدف، تابع مانند هیاول فیتعار. 2

 یساز نهیبه یبرا مدل توسعه. 3

  یخط یساز نهیبه اصول. 4

 مپلکسیس یخط یساز نهیبه روش یهندس لیتحل و تمیالگور. 5

 تیحساس لیتحل . 6

 یداخل یجستجو روش. 7

  یساز نهیبه لیمسا یخط ونیفرموالس . 8

  یخط وستهیناپ یساز نهیبه. 9

 دینامق و رهیمتغ تک یرخطیغ یساز نهیبه. 10

 دینامق و رهیمتغ چند یرخطیغ یساز نهیبه. 11

 دیمق یساز نهیبه یها روش. 12

 این یک درس جدید می باشد.. توضیحات:
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 روشهای اندازه گیری کمیتهای فرآیندیعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 حرارت انتقال پیشنیاز )همنیاز(:

 هر های¬یینارسا و خطاها ها، تیکم نیا یریگ اندازه لیوسا انواع همراه به یندیفرآ یها تیکم یریگ اندازه یمبان آموزش: هدف

 .ندیفرآ با یریگ اندازه ستمیس تناسب لزوم و یریگ اندازه ی لهیوس هر از استفاده یتهایمحدود و ها ییتوانا آموزش نیهمچن. لهیوس

 : رئوس مطالب

 گیری اندازه روشهای اساسی مفاهیم. 1

 آزمایشگاهی های گیری اندازه در احتماالت و آمار. 2

 قطعیت عدم آنالیز. 3

 وسرهایترانسد یکیاستات مشخصات. 4 

 وسرهایترانسد یکینامید مشخصات. 5 

 دما گیری اندازه. 6 

 فشار گیری اندازه. 7

 االتیس انیجر شدت  گیری اندازه .8

 مایعات سطح گیری اندازه . 9

 این درس با افزایش تعداد واحد جایگزین درسی با همین عنوان می شود. توضیحات:
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 بسته فرآیندهای هیدروکربوری

 ییایمیپتروش یندهایفرآعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 1 فرایندهای جداسازی )همنیاز(:پیشنیاز 

 آشنایی با صنعت و واحدهای پتروشیمیایی: هدف

 : رئوس مطالب

 آن تیاهم و یمیپتروش صنعت یمعرف. 1

 ها آن کاربرد و مختلف محصوالت یمعرف. 2

 جهان و رانیا در یمیپتروش صنعت خچهیتار. 3

 یمیپتروش صنعت در ییایمیش و یکیزیف اتیعمل نیمهمتر مرور. 4

 یمیپتروش صنعت متداول یها واحد یبررس. 5

 دروژنیه با ییگوگردزدا واحد •

 نگیکرک واحد •

 CO2 یجداساز واحد •

 CO یجداساز واحد •

 اکیآمون واحد •

 اوره واحد •

 دیاس کیترین واحد •

 ومیآمون تراتین واحد •

 یساز نیریش واحد •

 سولفور افتیباز واحد •

 دیاس کیسولفور واحد •

 دیاس کیفسفر واحد •

 فسفات ومیآمون ید واحد •

 تعداد واحد جایگزین درسی با همین عنوان می شود. کاهشاین درس با    توضیحات:
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 مریپل یتکنولوژ و یمیش اصولعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 1مکانیک سیاالت  پیشنیاز )همنیاز(:

 ون،یزاسیمریپل یها واکنش انواع یبند میتقس ،یمریپل یها واکنش زمیمکان شامل مریپل یمیش با ارتباط در یکل یریفراگ. 1: هدف

 یکیزیف خواص و کیزیف با ارتباط در یکل یریادگی. 2 .مرهایپل یمولکول جرم عیتوز و جرم یریگ اندازه ون،یزاسیمریپل یمهندس اصول

 و مرهایپل در یا شهیش انتقال حرارت درجه مرها،یپل یینها خواص ،یمریپل یرهایزنج ساختمان یمورفولوژ شامل مرهایپل یکیمکان و

 انواع االستومرها، و ها کیپالست خواص و ساختمان با ییآشنا. 3 .مرهایپل تهیسیسکواالستیو حرارت، نیا اندازه بر موثر عوامل

 .رهیغ و یفشار نگ،یترموفورم ،یباد اکستروژن، یریقالبگ یها ستمیس شامل مرهایپل یده شکل یندهایفرآ

 : رئوس مطالب

 . تعریف پلیمر1

 های پلیمریزاسیون )پلیمریزاسیون افزودنی و تراکمی( بندی واکنش . طبقه2

 . پلیمریزاسیون افزودنی )پلیمریزاسیون رادیکالی آزاد، پلیمریزاسیون یونی )کاتیونی و آنیونی( و پلیمریزاسیون کوردیناسیونی(3

 احل شروع، رشد و اختتام(های پلیمریزاسیون )مر . مراحل مختلف واکنش4

 های پلیمریزاسیون )حرارتی، شیمیایی، فتوشیمیایی و تشعشعی( های شروع در واکنش . انواع مکانیزم5

 های انتقال( های پلیمریزاسیون )نظم فضایی و واکنش های رشد در واکنش . مکانیزم6

 ا(ای )با حذف ملکول، بدون حذف مولکول و حلقه گش . پلیمریزاسیون مرحله7

 . کوپلیمریزاسیون8

 ای، محلولی، تعلیقی و امولسیونی( های توده . مهندسی پلیمریزاسیون )پلیمریزاسیون9

 گیری جرم و توزیع جرم ملکولی پلیمرها . اندازه10

 . مورفولوژی پلیمرها )ساختار کریستال و آمورف(11

 ای پلیمرها( . حالت فیزیکی پلیمرها و انتقال فازها )درجه حرارت انتقال شیشه12

 ای در پلیمرها . بررسی عوامل مختلف بر روی مقدار درجه حرارت انتقال شیشه13

 . رفتارهای مکانیکی در پلیمرها14

 . رفتار ویسکواالستیک در پلیمرها15

 استیرن( کلراید و مشتقات آن، پلی وینیل ها، پلی الفین ها )پلی . مهندسی پالستیک16

 های مصنوعی، تکنولوژی ولکانیزاسیون( )الستیک طبیعی، الستیک. مهندسی االستومرها 17

 دهی پلیمرها )اکستروژن، قالبگیری تزریقی، قالبگیری بادی، قالبگیری فشاری و ترموفرمینگ( . فرآیندهای شکل18

  توضیحات:
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 نفت شیپاال یمهندسعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 انتقال جرمعملیات  پیشنیاز )همنیاز(:

 آشنایی با فرآیندهای نفت خام و گاز طبیعی و آشنایی با اجزاء نفت: هدف

 : رئوس مطالب

  دانیم ندیفرآ و نفت یحفار نفت، اکتشاف و لیتشک. 

 استانداردها و ها تست نفت، اجزاء. 2

  نفت اجزاء خواص ینیب شیپ. 3

 نفت یها شگاهیپاال. 4

 خال و کیاتمسفر ریتقط. 5

 یستیکاتال نگیفرمیر. 6

 کننده روان یها روغن دیتول. 7

 یجانب یندهایفرآ. 8

 یعیطب گاز یندهایفرآ. 9

 این درس جایگزین درس مقدمات مهندسی پاالیش می شود.  توضیحات:

 

 گاز یندهایفرآعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 1فرایندهای جداسازی  پیشنیاز )همنیاز(:

 آشنایی با فرآیندهای گاز طبیعی: هدف

 : رئوس مطالب

 ایران در گاز صنعت تاریخچه. 

 طبیعی گاز با آشنایی. 2

 زائد مواد از گاز تصفیه. 3

 گوگرد تولید. 4

 گاز از عمیق( کردن خشک) آبگیری. 5

 پایین دمای در تراکم و گازها پاالیش. 6

  جذب فرآیندهای از استفاده با گاز از سنگین های هیدروکربن جداسازی. 7

 گازی میعانات و گاز پاالیش مجزای فرآیندهای. 8

 این یک درس جدید می باشد.  توضیحات:
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 اصول مهندسی احتراقعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشنیاز )همنیاز(:

 یندهایفرآ در کربن دیاکس ید انتشار کردن کم و یاحتراق محاسبات سوخت، و شعله احتراق، یمبان با دانشجو ساختن آشنا: هدف

 عیما یها سوخت احتراق یمبان و یاحتراق

 رئوس مطالب: 

 . مرور ترموشیمی و ترمودینامیک احتراقی1

 . احتراق و شعله و انواع آن و ساختار شعله2

 . محاسبات مربوط به تعیین درجه حرارت شعله3

 های دوگانه های احتراقی برای سوخت . بررسی محدوده4

 پارامترهای مختلف بر روی سرعت شعله. بررسی 5

 اکسیدکربن در فرآیندهای احتراقی کردن انتشار دی . متدهای مختلف جهت کم6

 ها سازی آن ها و مدل . مکانیزم سوخت هیدروکربن7

8 .HSE ،NOX ،CCS 

  توضیحات:

 

 نفت یمهندس اصولعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 - پیشنیاز )همنیاز(:

 خام نفت به مربوط یندهایفرآ با ییآشنا: هدف

 : رئوس مطالب

 :درس فشرده یمعرف

 نفت یشناس نیزم. 1

 مخزن یها سنگ خواص. 2

 مخزن االتیس خواص. 3

 مخازن متخلخل طیمح در االتیس انیجر. 4

 مخازن یمهندس. 5

 ییآزما چاه. 6

  یحفار یمهندس. 7

 یبردار بهره. 8

 ینگار چاه. 9

 جدید می باشد.این یک درس  توضیحات:
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 بسته بیوتکنولوژی و صنایع غذایی

 ییغذا عیصنا یمهندسعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 جرم انتقال اتیعمل پیشنیاز )همنیاز(:

 درس، این در. باشد می غذا صنعت در کاربردی غذایی صنایع مهندسی اصول با دانشجویان آشنایی درس این اصلی هدف: هدف

 .شود می ارائه غذایی صنایع در جرم و حرارت مومنتوم، انتقال کاربردهای و محاسبات اصول،

 : رئوس مطالب

 آنها یبند دسته و ییغذا یندهایفرا .1

  غذایی مواد فرآوری در سیال جریان .2

 غذایی مواد رئولوژی بر یا مقدمه .3

 شکل پودری و ای دانه جامد غذایی مواد انتقال .4

 غذایی مواد فرآوری در حرارت انتقال .5

 پاستوریزاسیون .6

 استریلیزاسیون .7

 سردسازی .8

 انجماد .9

 ییغذا عیصنا در اختالط .10

  توضیحات:

 

 ییغذا عیصناعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 (جرم انتقال اتیعمل) پیشنیاز )همنیاز(:

 یصنعت اتیعمل و ندهایفرآ خصوصا مختلف جوانب از ییغذا مواد یفرآور عمده عیصنا با انیدانشجو نمودن آشنا: هدف

 : رئوس مطالب

 نیا در ،یزیر برنامه ستاد شنهادیپ بنابر البته. شود یم آشنا ییغذا عیصنا در مهم و عمده صنعت نیچند با دانشجو درس نیا در

 لیالتحص فارغ تا شود یم پرداخته زین شود توجه آن به دیبا صنعت هر در که یاصل و مهم نکات به یاصل یندهایفرآ بر عالوه درس

 .دهد قرار توجه مورد جامعه سالمت در آن تیاهم به توحه با غذا صنعت

  توضیحات:
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 ییغذا مواد یبند بستهعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 زیستی یمولکولها یمیوشیب و یمیش پیشنیاز )همنیاز(:

 : هدف

 فرگیری در ارتباط با روشهای تخریب در مواد غذایی و روشهای مقابله با آن 1

 آشنایی با روشهای مختلف بسته بندی جهت ازدیاد زمان ماندگاری مواد غذایی 2

 استفاده از سیستمهای مختلف بسته بندی مواد غذایی با توجه به نوع ماده غذایی جهت افزایش زمان ماندگاری آن 3

 : رئوس مطالب

 .باشدیم لیذ بیترت به شد خواهد گفته درس نیا در که یمطالب

 ییغذا مواد بندی بسته بر ییا. مقدمه 1

 ی(کیولوژیب و یطیمح ،یکیزیف ،ییایمیوشیب ،ییایمیش) ییغذا مواد در بیتخر زمهاییمکان انواع یبررس. 2 

 (مرهایپل و کاغذ شه،یش فلزات، شاملیی)غذا مواد بندی بسته در استفاده مورد مواد یبررس. 3

 یزن الکر ندهاییفرآ و الکرها. 4 

 چند لمهاییف ظروف، انواع سه،یک) ییغذا مواد بندی بسته در مصرف مورد مرییپل های بسته انواع دیتول روشهای. 5

 (جعبه و هیال

 ییغذا مواد بندی بسته در مصرف مورد مرهاییپل در آن محاسبه و رییگ اندازه روشهای و رییعبورپذ فیتعر. 6 

 (شده اصالح اتمسفر و خالء در بندی بسته) بندی بسته ستمهاییس انواع فیتعر. 7

 یلبن محصوالت بندی بسته. 8

 (جات وهیم و جاتیسبز) کشاورزی محصوالت بندی بسته. 9

 (مرغ تخم ویماه و مرغ قرمز، گوشت) یگوشت های فرآورده بندی بسته. 10

 (الهایسر و پاستاها)غالت بندی بسته. 11

 هایدنینوش بندی بسته. 12

 (کیاسپت ستمهاییسبندی) بسته یضدعفون یصنعت ندهاییفرا. 13

 این یک درس جدید می باشد.  توضیحات:
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 یستیز یمولکولها یمیوشیب و یمیشعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 شیمی آلی پیشنیاز )همنیاز(:

 ها مولکول نگونهیا یکیزیف و ییایمیش یتوانمند و تیماه با ییآشنا و یستیز یها مولکول یمولکول ساختار و عتیطب شناخت: هدف

 ییایمیش و ییایمیوشیب مختلف یندهایفرآ در یریگ یجا در

 : رئوس مطالب

 ها دراتیکربوه. 1

 فتوسنتز  

 دهایمونوساکار 

 ، نیکلودکستریس دیتول و نشاسته 

 یکشاورز عاتیضا در یگنوسلولزیل باتیترک 

 (یمیرآنزیغ ،یمیآنز) شدن یا قهوه یواکنشها 

 اهیس یچا دیتول ،یچا برگ ن،یدیاکس فنول یپل. 

 : ها نیپروتئ. 2

 ها میآنز یبند طبقه 

 یمیآنز یها واکنش کینتیک 

 یریتخم یها واکنش 

 یهواز ویداتیاکس یها واکنش 

 (یکروبیم زیالکترول لیپ ،یکروبیم یسوخت لیپ) آن یکاربردها و یمیوالکتروشیب 

 : دهایپیل. 3

 سرولیگل لیاس یتر در چرب یدهایاس عیتوز و پخش یتئور 

 ها یچرب ونیداسیاکس 

 ها یچرب خودآهنگ ونیداسیاکس کینتیک و سمیمکان 

 ییایمیش زین و یمیآنز زلیودیب دیتول 

 ها نیتامیو بر یمختصر 

 ها مکوآنزی 

 ییغذا باتیترک رینظ یباتیترک در یمعدن و یرآلیغ باتترکی 

 اتیح در آن ضرورت و آب 

 آب ییایمیکوشیزیف یها مشخصه 

 شیمی و بیوشیمی مواد غذایی می شود.این درس جایگزین درس  توضیحات:
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 و ازمایشگاه یوتکنولوژیب و یصنعت یولوژیکروبیمعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 یستیز یها مولکول یمیوشیب و یمیش پیشنیاز )همنیاز(:

 در یکیکاتال نقش از یبردار بهره(. مواد چرخه -یانرژ مبدل عنوان به کروبیم)  عتیطب در ها سمیکروارگانیم حضور شناخت: هدف

 یستیز طیمح خدمات ارائه و محصول دیتول منظور به صنعت در ییایمیش متنوع یندهایفرآ یاجرا

 : رئوس مطالب

 یاصل عناصر چرخه) مواد لیتبد و رییتغ یا چرخه عتیطب ها، کروبیم یکیکاتال توان ،یخاک کره در ها سمیکروارگانیم عیتوز و پخش

 (.ها سمیکروارگانیم نقش و عتیطب در اتیح

 .کیولوژیب ییزدا پساب ،یدنیآشام آب نیتام ،یآب منابع یولوژیکروبیم خاک، یولوژیکروبیم

 نقش و ریتخم نفت، از مخمر دیتول ن،یپروتئ منبع ها، سمیکروارگانیم: یصنعت یوتکنولوژیب و یصنعت یولوژیکروبیم در ها مثال

 صنعت در ریتخم ،C نیتامیو ،(Sorbose) سوربز دیتول ،(تولیسورب) یالکل یقندها دیتول د،یاس کیاست کننده دیتول یها یباکتر

 استفاده ،(Bioelectricity) تهیسیالکتر دیتول در ها سمیکروارگانیم از استفاده ها، میآنز دیتول در ها سمیکروارگانیم از استفاده ،یلبن

 .یستیز یها سنجش در ها سمیکروارگانیم از

 درس جدید می باشد.این یک  توضیحات:

 

 یمیوشیب یمهندسعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 ی(وتکنولوژیب و یصنعت یولوژیکروبیم) پیشنیاز )همنیاز(:

 نیا اتیکل با انیدانشجو که ینحو به است یستیز یندهایفرا یادیبن میمفاه یمعرف یمیوشیب یمهندس درس یاصل هدف: هدف

 .شوند آشنا آنها از خدمات گرفتن ای یستیز محصول کی دیتول یبرا ندهایفرا

 : رئوس مطالب

 ها و کاربرد مبحث مهندسی بیوشیمی آشنایی با تاریخچه، زمینه .1

 آشنایی با سینتیک و کاربرد آنزیمها  .2

 آشنایی با سینتیک رشد میکروبی  .3

 آشنایی با نیازهای تغذیه ایی و محیط کشت های میکروبی  .4

 آشنایی با اصول طراحی بیوراکتورها .5

 آشنایی با روشهای جداسازی و بازیابی محصوالت تخمیری .6

 آشنایی اصول ژنتیک و کاربردآن در بیوتکنولوژی صنعتی .7

 .شود یم یریتخم یندهایفرا و یمیوشیب یمهندس درس نیگزیجا درس نیا: حاتیتوض
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 یطیمح ستیز یوتکنولوژیبعنوان درس: 

 3تعداد واحد: 

 یمیوشیب یمهندس پیشنیاز )همنیاز(:

 آلوده از یریجلوگ در یفناور ستیز یروشها از استفاده با مرتبط یکاربرد و هیپا مباحث با انیدانشجو ییآشنا درس نیا هدف: هدف

 .باشد یم  ستیز طیمح یپاکساز و شدن

 : رئوس مطالب

  یطیمح ستیز یوتکنولوژیب بر یا مقدمه. 1

  یهواز یستیز هیتصف. 2

  یهوازیب یستیز هیتصف. 3

  فسفر و ازت یستیز حذف. 4

  یستیز هیتصف در یوراکتوریب مباحث. 5

  یصنعت یفاضالبها یستیز هیتصف. 6

  یستیز یپاکساز بر یا مقدمه. 7

   ونیلتراسیوفیب. 8

  یستیز سوخت. 9

  یکربیم روش به برداشت ادیازد. 10

  یستیز ییفروشو. 11

 این یک درس جدید می باشد. توضیحات:

 


