
مهندسی شیمیدانشکده 
برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی  ، 

کارشناسی ارشد 
و دکتري  به همراه برنامه کالسها و اساتید 

1399- 1400نیمسال اول   سال تحصیلی



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99-00نیمسال اول ترم اول                 کارشناسی  رشته مهندسی شیمی     برنامه هفتگی  دانشجویانمشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه
روزهاي پیشنیازواحدنام درس شماره درس

هفته
30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4162101
4162110

4162704

4162723
4162927
4222006

4222014

4222068

)7و 6( گروه1ریاضی 
)7و 6( گروه 1فیزیک 
)گروه 2برادران (1بدنی تربیت 

گروه)2(خواهران 
گروه )2(عمومی زبان 

( دو گروه )اخالق اسالمی
2و 1مبانی کامپیوتر گروه 

(آقاي دکتر احمدیان)
2و1گروه ی عمومی  شیم

خانم دکتر جدیري)2آقاي دکتر بابالو، گروه 1گ (

2و1گروه مقدمه اي بر مهندسی شیمی 
(آقاي دکتر شفیعی)

3
3
1

3
2
3

3

اختیاري2

1شیمی عمومی  گروه شنبه
2شیمی عمومی گروه 

*1مبانی کامپیوتر گروه 
پسران (دوگروه)1تربیت بدنی 

6گروه 1یاضی ر
6گروه 1فیزیک 
7گروه 1ریاضی 
7گروه 1فیزیک 

6گروه 1ریاضی یکشنبه 
7گروه 1یزیک ف

7گروه 1ریاضی 
6گروه 1فیزیک 

4گروه اخالق اسالمی گروه)2(زبان عمومی 
2مبانی کامپیوتر گروه 

دختران 1تربیت بدنی دوشنبه 
گروه )2(

1بانی کامپیوتر گروه م

گروه)2زبان عمومی (2مقدمه اي بر مهندسی شیمی گروه *2مبانی کامپیوتر گروه 1مقدمه اي بر مهندسی شیمی  گروه سه شنبه 

7گروه 1ریاضی چهارشنبه 
6گروه 1فیزیک 

6گروه 1ریاضی 
7گروه 1فیزیک 

*1شیمی عمومی  گروه   
*2مومی  گروه شیمی ع

14اخالق اسالمی گروه 

پنجشنبه  20جمع واحد ها                                                         

در میان شروع از هفته دوم یک هفته **  یک هفته در میان شروع از هفته اول *+ هم نیاز           



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99-00نیمسال اول  ترم دوم                    برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شیمی     مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه
روزهاي پیشنیازاحدونام درس شماره درس

هفته
30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4222143

4162103
4162102
4162810

موازنه جرم و انرژي  
(دکتر شفیعی)

5گروه معادالت دیفرانسیل 
2و 1گروه 2ریاضی 

1آز فیزیک 

4

3
3
1

 --

+2ریاضی –1ریاضی 
1ریاضی 

5سیل  گروه معادالت دیفرانشنبه

2گروه 2ریاضی یکشنبه 
موازنه جرم و انرژي  

1گروه 2ریاضی 

1فیزیک - آز 1فیزیک - آز دوشنبه 

5معادالت دیفرانسیل  گروه 1فیزیک - آز 1فیزیک - آز سه شنبه 

چهارشنبه 
موازنه جرم و انرژي  

6گروه معادالت دیفرانسیل  
1گروه 2ریاضی 

2گروه 2ریاضی 
1فیزیک - آز 

پنجشنبه  11جمع واحد ها                                         

**  یک هفته در میان شروع از هفته دوم    یک هفته در میان شروع از هفته اول                       + هم نیاز           *



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 
99- 00نیمسال اول ترم  سوم    شیمی برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی مشخصات اصلی دروس    

16- 1418-30/1016–30/830/12–30/10روزهاي هفتهپیشنیاز واحدنام درسشماره درس

4222037

4222107
4222035

4162111
4222028

4222081

4162812

4162905

2و 1گروه 1مکانیک سیاالت 
دکتر عبدلی)2دکتر ذبیحی و گ 1(گ 

4و 2گروه ریاضیات مهندسی 
2و 1گروه 1ترمودینامیک 

دکتر الهیاري)2دکتر توکلی، گ 1(گ 
2و 1گروه 2فیزیک 

2و1گروه نقشه کشی صنعتی 
(دکتر آذربرمس)

2و 1گروه مقدمه اي بر علوم زیستی
ریزاده)فدکتر هدا جع2دکتر شکرکار، گ  1(گ 

)گروه 4(آز شیمی عمومی 
(شیخ بیگلو)

2و 1گروه 2ی  اندیشه اسالم

3

3
3

3
2

2

1

2

+ریاضی مهندسی –موازنه 

2ریاضی –معادالت دیفرانسیل 
+معادالت دیفرانسیل 

+معادالت دیفرانسیل–1فیزیک 
 ---

 ---

شیمی عمومی  

- --

1روه گ1میک ترمودیناشنبه
2گروه 1ترمودینامیک 

1گروه  2فیزیک 
2ه گرو2فیزیک 

2ریاضیات مهندسی گروه 

برادران1گروه 2اندیشه اسالمی یکشنبه 
خواهران2گروه 2اندیشه اسالمی 

1گروه مقدمه اي بر علوم زیستی 
2مقدمه اي بر علوم زیستی گروه 

**1گروه 1مکانیک سیاالت 4ریاضیات مهندسی گروه 
**2گروه1مکانیک سیاالت 

1گروه  2فیزیک دوشنبه 
2گروه 2فیزیک 

4آز شیمی عمومی گروه 2ریاضیات مهندسی  گروه 

1گروه 1مکانیک سیاالت 4ریاضیات مهندسی گروه سه شنبه 
2گروه 1مکانیک سیاالت 

**1گروه 1میک ترمودینا
**2گروه 1ترمودینامیک 

5آز شیمی عمومی گروه 

7آز شیمی عمومی گروه 2نقشه کشی صنعتی گروه 6آز شیمی عمومی گروه 1شی صنعتی گروه نقشه کچهارشنبه 

پنجشنبه 19جمع واحد ها                                                                        

دومول                                           **  یک هفته در میان شروع از هفتهیک هفته در میان شروع از هفته ا*+ هم نیاز             



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99- 00نیمسال اول  برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شیمی             ترم چهارم  مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه
روزهاي پیشنیاز واحد نام درسشماره درس

هفته
30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4222020

4222036

4222042

4222039

تجزیه شیمی 
)ي(دکتر خوشبو

2ترمودینامیک 
(دکتر شکرکار)

1انتقال حرارت 
(دکتر رستمی زاده)

2مکانیک سیاالت 
(دکتر واعظی)

3

3

3

2

شیمی عمومی 

1ترمودینامیک 

1سیاالت 

1مکانیک سیاالت 

شیمی تجزیه شنبه

**1انتقال حرارت 2مکانیک سیاالت یکشنبه 
*2ترمودینامیک 

**شیمی تجزیه دوشنبه 

2ترمودینامیک 1انتقال حرارت سه شنبه 

چهارشنبه 

پنجشنبه  13جمع واحد ها                                                                

هفته در میان شروع از هفته دوم    یک هفته در میان شروع از هفته اول                                 **  یک+ هم نیاز           *



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99-00نیمسال اول  ترم پنجم برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شیمی  مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه
روزهاي پیشنیاز واحدنام درسشماره درس

هفته
30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4222050

4222048

4222049

4222820

4222837

4162906

4222034

4222073

4222066

4222074

2و 1گروه نتقال جرم   ا
)جعفرزادهدکتر 2دکتر اکبري، گ 1(گروه 

یک  شیمی فیز
(دکتر یونس جعفرزاده)

2انتقال حرارت 
(دکتر حضرتی)

)گروه 3(آز شیمی تجزیه 
(دکتر واعظی)

)گروه 3(آز مکانیک سیاالت 
(دکتر ذبیحی)

4و 3تفسیر موضوعی قرآن گروه 
استاتیک ومقاومت مصالح  

(خانم دکتر نیرومند اسکویی)
مقدمات مهندسی نفت 

(دکتر مقدس)
ندسی احتراق اصول مه

(دکتر کاه فروشان)
محاسبات  مهندسی پاالیش

(دکتر راحمی)

3

3

3

1

1

2

3

3

3

3

+1انتقال حرارت 

2ترمودینامیک 

1انتقال حرارت 

+شیمی تجزیه  
1سیاالت مکانیک 

 --
1فیزیک 
فیزیک 

اختیاري

اختیاري

اختیاري

مقدمات مهندسی نفت 1االت گروه آز مکانیک سیشنبه
اصول مهندسی احتراق

محاسبات مهندسی پاالیش

1انتقال جرم گروه 2انتقال حرارت 
2انتقال جرم گروه 

شیمی فیزیکیکشنبه 

*مقدمات مهندسی نفت *دوشنبه 
اصول مهندسی احتراق **
محاسبات مهندسی پاالیش *

ن برادران تفسیر موضوعی قرآ
3گروه 

تفسیر موضوعی قرآن خواهران 
4گروه 

استاتیک و مقاومت مصالح *

*1انتقال جرم گروه سه شنبه 
**2انتقال جرم گروه 

شیمی فیزیک *

1آز شیمی تجزیه گروه چهارشنبه 
2آز مکانیک سیاالت گروه 

**2انتقال حرارت 
3آز مکانیک سیاالت گروه 

2شیمی تجزیه گروه آز 
استاتیک و مقاومت مصالح 

3آز شیمی تجزیه گروه 

پنجشنبه  19جمع واحد ها                                                                            

اختیار انتخاب نمایند  به یک درس ) و محاسبات مهندسی پاالیشو  اصول مهندسی احتراق ت مهندسی نفت مقدما( تخصصی ، اختیاري دانشجویان محترم  از بین دروس -توجه   
**  یک هفته در میان شروع از هفته دوم    یک هفته در میان شروع از هفته اول  *+ هم نیاز          



دانشگاه صنعتی سهند
نشکده مهندسی شیمی دا

99- 00نیمسال اول  ترم ششم  برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شیمی  مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه
روزهاي پیشنیاز واحدنام درسشماره درس

هفته
30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4222146

4222044

4222051

4222841

4222848

راکتور یحاطرسینتیک و 
(دکتر راحمی)

1عملیات واحد 
(دکتر مقصودي)

کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی 
)عبدلی(دکتر 

آز انتقال حرارت 
(دکتر شهروزي)
آز شیمی فیزیک 

(دکتر واعظی)

4

3

3

1

1

نتقال جرم ا

+انتقال جرم 

انتقال جرم 

+انتقال حرارت 

شیمی فیزیک

1عملیات واحد شنبه

**کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی یکشنبه 

سینتیک و طراحی راکتور**1عملیات واحد دوشنبه 

کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی 1روه آز شیمی فیزیک گ1آز انتقال حرارت گروه سه شنبه 

سینتیک و طراحی راکتورچهارشنبه 

پنجشنبه 12جمع واحد ها                                                                            

**  یک هفته در میان شروع از هفته دوم    یک هفته در میان شروع از هفته اول        + هم نیاز           *



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99- 00نیمسال اول  ترم هفتم مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه        برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شیمی 
روزهاي پیشنیاز واحد نام درس شماره درس 

هفته
30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4222045

4222047

4222026

4162023
4222069

4222602
4222606

4222613
4242077

4222075

2و 1روه گ2عملیات واحد 
دکتر سالم)2دي، گ دکتر عبا1(گ 

2و 1گروه کنترل فرآیندها 
دکتر احمدیان)2فطرت، گ دکتر خوش1(گ

کارخانهطرح و اقتصاد 
(دکتر شهروزي)
6و 5دانش خانواده گروه 

فرآیندهاي پتروشیمی 
(دکتر رستمی زاده)

(دکتر فاتحی فر)مدیریت صنعتی 
روشهاي اندازه گیري کمیتهاي 

م)(دکتر سالمهندسی
زبان تخصصی (دکتر جدیري)
مهندسی صنایع غذایی(دکتر 

هدا جعفري زاده)
فرآیندهاي پاالیش (دکتر الهیاري)

3

3

3

2
3

2
2

3
3

3

1عملیات واحد 

1عملیات واحد 

+2عملیات ،+راکتور ،کارگاه نرم افزار 

 --
اختیاري

اختیاري
اختیاري

اختیاري
اختیاري

اختیاري

طرح و اقتصاد کارخانه  *هشنب

1گروه 2عملیات واحد یکشنبه 
2گروه 2عملیات واحد 

1گروه کنترل فرآیندها 
2کنترل فرآیندها گروه 

**فرآیندهاي پتروشیمی- مدیریت صنعتی
سیروشهاي اندازه گیري کمیتهاي مهند-

زبان تخصصی-
مهندسی صنایع غذایی-

شفرآیندهاي پاالی-

طرح و اقتصاد کارخانه دوشنبه 

*1گروه 2عملیات واحد سه شنبه 
*2گروه 2عملیات واحد 

**1کنترل فرآیندها گروه 6دانش خانواده گروه 5دانش خانواده گروه 
*2کنترل فرآیندها گروه 

فرآیندهاي پتروشیمی- چهارشنبه 
زبان تخصصی *- 

ی صنایع غذایی *مهندس- 
فرآیندهاي پاالیش *- 

پنجشنبه  واحد 14یا 13جمع واحد ها                                       

یک درس به اختیار انتخاب نمایند )زبان تخصصی، مهندسی صنایع غذایی و فرآیندهاي پاالیشکمیتهاي مهندسی،،روشهاي اندازه گیريیندهاي پتروشیمی  آ(   فردانشجویان محترم  از بین دروس تخصصی ، اختیاري -توجه   
یک هفته در میان شروع از هفته اول                                 **  یک هفته در میان شروع از هفته دوم    + هم نیاز           *



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 
99- 00نیمسال اولترم  هشتم   برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شیمی  مشخصات اصلی دروس    

روزهاي پیشنیاز واحدنام درسشماره درس
هفته

30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4222845
4222504
4222512
4222508

4222847

(دکتر اکبري)1گروه آز عملیات واحد 
پروژه کارشناسی 

کارآموزي
2و 1گروه کارگاه نرم افزار م شیمی 
(دکتر عبدلی)

1گروه آز کنترل فرآیندها
(دکتر مقدس)

1
3
0
1

1

1عملیات واحد 
واحد درسی 100ن گذراند

واحد درسی90گذراندن 
محاسبات عددي -1عملیات–مبانی کامپیوتر 

1کنترل فرآیندها 

کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی شنبه
1گروه 

کارگاه نرم افزار مهندسی 
2شیمی گروه 

یکشنبه 

دوشنبه 

1آیندها گروه آز کنترل فرسه شنبه 

1آز عملیات واحد گروه چهارشنبه 

پنجشنبه 6جمع واحد ها                                                         

**  یک هفته در میان شروع از هفته دوم    یک هفته در میان شروع از هفته اول+ هم نیاز           *



99-00ول  نیمسال ادانشکده  مهندسی شیمی                                                                                                        برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی 

ترم اولروز
30/10 -30/8

ترم دوم
13-11

ترم سوم  
 )16 -14(

ترم  چهارم   
30/10 -30/8

ترم پنجم  
13-11

ترم ششم 
16-14

ترم هفتم 
30/10 -30/8

ترم هشتم   
13-11

دو شنبه
22/10/99

1ریاضی 
کارخانهد طرح و اقتصاانتقال جرم1ترمودینامیک 11- 13

سه شنبه
طرح راکتور2مکانیک سیاالت موازنه جرم و انرژي23/10/99

شنبهچهار
1مکانیک سیاالت 2ریاضی 24/10/99

سی نفتدمقدمات مهن- 1
اصول مهندسی احتراق- 2
محاسبات مهندسی پاالیش- 

کنترل فرایندها

شنبهپنج
واده دانش خان2اندیشه اسالمی 25/10/99

شنبه
27/10/99

1فیزیک   
13-11

نقشه کشی صنعتی
مدیریت صنعتیاستانیک و مقاومت مصالح

شنبهدو  
29/10/99

2فیزیک 
13-11

کاربرد ریاضی در مهندسی 
شیمی

شنبهسه 
30/10/99

ریاضیات مهندسی
2عملیات واحد شیمی فیزیک13-11

چهار شنبه
01/11/99

الق اسالمی اخ
13-11

تفسیر موضوعی قرآن
16-14

شنبهپنج 
1انتقال حرارت مبانی  کامپیوتر02/11/99

فرآیندهاي   پتروشیمی13-11

شنبه
1عملیات واحد شیمی تجزیهمقدمه اي بر علوم زیستیمعادالت دیفرانسیلشیمی عمومی04/11/99

شنبهیک 
محاسبات عدديهندسی شیمیمقدمه اي بر م05/11/99

13-11
2انتقال حرارت 

16-14
دوشنبه 

زبان عمومی06/11/99
2ترمودینامیک 13-11

فرآیندهاي پتروشیمی_1
روشهاي اندازه گیري کمیتهاي مهندسی_2
زبان تخصصی- 3
مهندسی صنایع غذایی-4
فرآیندهاي پاالیش-5



دانشگاه صنعتی سهند
شکده مهندسی شیمی دان

99- 00نیمسال اول  ترم اول  ترمودینامیک و سنتیک                              - رشته مهندسی شیمیارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  
شماره 
درس

روزهاي نام استاد واحدنام درس 
هفته

30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4203011
4203010
4203018
4292007

1ترمودینامیک پیشرفته  گروه 
1گروه ریاضیات پیشرفته

1سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه 
1انتقال جرم پیشرفته   گروه 

3
3
3
3

توکلیدکتر 
مقصوديدکتر 

دکتر حقیقی 
دکتر جعفرزاده 

1ترمودینامیک پیشرفته گروه 1گروه ریاضیات پیشرفته1یشرفته   گروه انتقال جرم پشنبه

1سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه یکشنبه 

دوشنبه 
**1ریاضیات پیشرفته گروه 

*1سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه سه شنبه 
**1ترمودینامیک پیشرفته  گروه 

*1انتقال جرم پیشرفته   گروه 

چهارشنبه 

پنجشنبه  12جمع واحد ها 

*  یک هفته در میان شروع از هفته دوم    یک هفته در میان شروع از هفته اول                                     **



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99- 00نیمسال اول ترم اول  فرآیندهاي جداسازي                                    –رشته مهندسی شیمی ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  
روزهاي نام استاد واحدنام درس ماره درسش

هفته
30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4203011
4203010
4203018
4292007

2ترمودینامیک پیشرفته   گروه 
2گروه ریاضیات پیشرفته

2سینتیک و طرح راکتور پیشرفته    گروه 
2گروهانتقال جرم پیشرفته    

3
3
3
3

دکتر الهیاري
بابالودکتر 
رستمی زادهدکتر 
یگانی دکتر 

2گروه ریاضیات پیشرفته2سینتیک و طرح راکتور پیشرفته    گروه شنبه

2ترمودینامیک پیشرفته   گروه 2انتقال جرم پیشرفته    گروهیکشنبه 

دوشنبه 

* 2انتقال جرم پیشرفته    گروه*2گروه ریاضیات پیشرفتهسه شنبه 
**2ترمودینامیک پیشرفته   گروه 

سینتیک و طرح راکتور پیشرفته    
*2گروه  

چهارشنبه 

پنجشنبه  12جمع واحد ها 

یک هفته در میان شروع از هفته اول                                     **  یک هفته در میان شروع از هفته دوم    *



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99-00نیمسال اول  ترم اول  مهندسی فرآیند                                              –مهندسی شیمی رشتهارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  
شماره 
درس

روزهاي نام استاد واحدنام درس 
هفته

30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4203011
4203010
4203018
4292005

3نامیک پیشرفته  گروه ترمودی
3گروه ریاضیات پیشرفته

3سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه
مکانیک سیاالت پیشرفته    

3
3
3
3

دکتر شهروزي 
عباديدکتر
جدیريدکتر 

دکتر علیزاده 

*3ترمودینامیک پیشرفته  گروه شنبه

مکانیک سیاالت پیشرفته    3گروه ریاضیات پیشرفته3شرفته  گروهسینتیک و طرح راکتور پییکشنبه 

دوشنبه 

**مکانیک سیاالت پیشرفته    **3گروه ریاضیات پیشرفتهسه شنبه 
*3سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه

3ترمودینامیک پیشرفته  گروه 

چهارشنبه 

پنجشنبه  12جمع واحد ها 

یک هفته در میان شروع از هفته اول                                     **  یک هفته در میان شروع از هفته دوم    *



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99- 00نیمسال اولاول ترمپدیده هاي انتقال                               –رشته مهندسی شیمی ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  
شماره 
درس

روزهاي نام استاد واحدنام درس 
هفته

30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4203011

4203010
4203018

4292007

(مشترك با  4ترمودینامیک پیشرفته   گروه 
صنایع غذایی)

4گروه ریاضیات پیشرفته
4سینتیک و طرح راکتور پیشرفته    گروه 

(مشترك با صنایع غذایی)
3انتقال جرم پیشرفته    گروه

3

3
3

3

واعظیدکتر 

دکتر سالم 
حضرتی دکتر

اکبري دکتر 

4ترمودینامیک پیشرفته  گروه شنبه

4گروه ریاضیات پیشرفته4سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه 3انتقال جرم پیشرفته    گروهیکشنبه 

دوشنبه 

*4ح راکتور پیشرفته گروه سینتیک و طرسه شنبه 
**4ترمودینامیک پیشرفته   گروه 

**3انتقال جرم پیشرفته    گروه*4گروه  ریاضیات پیشرفته

چهارشنبه 

شنبه  پنج12جمع واحد ها 

یک هفته در میان شروع از هفته اول                                     **  یک هفته در میان شروع از هفته دوم    *



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99- 00نیمسال اول  اول ترمصنایع غذایی –رشته مهندسی شیمی ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  
شماره 
درس

روزهاي نام استاد واحدنام درس 
هفته

30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4203010
4203011

4203018

4252226

ك با بیوتکنولوژي)مشتر(5گروه ریاضیات پیشرفته

(مشترك با 4ترمودینامیک پیشرفته  گروه 
پدیده هاي انتقال )

4سینتیک و طرح راکتور پیشرفته    گروه 
(مشترك با پدیده هاي انتقال)

طراحی فرآیندهاي صنایع غذایی 

3
3

3

3

دکتر مقدس  
واعظیدکتر 

حضرتی دکتر 

جعفري زاده دکتر 

4ترمودینامیک پیشرفته  گروه 5گروه پیشرفتهریاضیات شنبه

4سینتیک و طرح راکتور پیشرفته    گروه طراحی فرآیندهاي صنایع غذایی    یکشنبه 

دوشنبه 

*4سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه سه شنبه 
**4ترمودینامیک پیشرفته   گروه 

*5رفته گروه ریاضیات پیش
**طراحی فرآیندهاي صنایع غذایی    

چهارشنبه 

پنجشنبه  12جمع واحد ها 

**  یک هفته در میان شروع از هفته دوم    یک هفته در میان شروع از هفته اول                 *



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99- 00نیمسال اول  ترم اول  محیط زیست                                         –رشته مهندسی شیمی ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  
روزهاي نام استاد واحدنام درس شماره درس

هفته
30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4203011
4203010
4203018
4292007

5ترمودینامیک پیشرفته گروه 
6گروهریاضیات پیشرفته

5سینتیک و طرح راکتور پیشرفته گروه 
4فته  گروه انتقال جرم پیشر

3
3
3
3

دکتر کاه فروشان 
دکتر ذبیحی 

راحمیدکتر 
دکتر فاتحی فر

5سینتیک و طرح راکتور پیشرفته گروه 6گروهریاضیات پیشرفتهشنبه

یکشنبه 

*4انتقال جرم پیشرفته  گروه **5سینتیک و طرح راکتور پیشرفته گروه دوشنبه 
**5رمودینامیک پیشرفته گروه ت

سه شنبه 

*6گروهریاضیات پیشرفته4انتقال جرم پیشرفته  گروه 5ترمودینامیک پیشرفته گروه چهارشنبه 

پنجشنبه  12جمع واحد ها 

یک هفته در میان شروع از هفته اول                                     **  یک هفته در میان شروع از هفته دوم    *



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99- 00نیمسال اول  ترم اول  بیوتکنولوژ ي                                          –رشته مهندسی شیمی ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  
روزهاي نام استاد واحدنام درس شماره درس

هفته
30/10–30/830/12–30/1016-1418 -16

4203010
4832006
4832075
4832005
4832050
4832051

(مشترك با صنایع غذایی)5ریاضیات پیشرفته گروه 
طراحی راکتور هاي بیوشیمیایی 

مبانی ژنتیک مولکولی (جبرانی  ) 
پدیده هاي انتقال در سیستم هاي بیولوژیکی 

بیوشیمی  عمومی  ( جبرانی ) 
میکروبیولوژي عمومی   ( جبرانی ) 

3
3
2
3
2
1

دکتر مقدس 
ابراهیمی دکتر 
رکارشکدکتر 

دکتر یگانی 
ابراهیمی دکتر 
جعفري زادهدکتر

میکروبیولوژي عمومی **5ریاضیات پیشرفته گروه شنبه
(جبرانی)

طراحی راکتورهاي بیوشیمیایی 

یستم هاي سپدیده هاي انتقال در یکشنبه 
بیولوژیکی 

بیوشیمی  عمومی  ( جبرانی )

*تورهاي بیوشیمیاییطراحی راکدوشنبه 

پدیده هاي انتقال در سه شنبه 
سیستم هاي بیولوژیکی  *

مبانی ژنتیک مولکولی *5ریاضیات پیشرفته گروه 
(جبرانی  )

چهارشنبه 

پنجشنبه  14جمع واحد ها 

یک هفته در میان شروع از هفته اول                                     **  یک هفته در میان شروع از هفته دوم    *



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99- 00نیمسال اول  ترم  سوم                                                     –د  رشته مهندسی شیمی  برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی ارش
16- 1418-30/1016–30/830/12–30/10روزهاي هفتهنام استاد واحدنام درس شماره درس

4832018
4203116
4203118
4203119
4203017

طراحی آماري آزمایش ها   
1پایاننامه گروه 

1پایاننامه (تمدید اول ) گروه 
1پایاننامه (تمدید دوم) گروه 

1گروه سمینار کارشناسی ارشد

3
6
6
6
2

شنبهخوش فطرتدکتر

طراحی آماري آزمایشهایکشنبه 

دوشنبه 

طراحی آماري آزمایشها *ه سه شنب

چهارشنبه 

پنجشنبه  162جمع واحد ها                                                                      

ان شروع از هفته دوم    *  یک هفته در میان شروع از هفته اول                                     **  یک هفته در می



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99- 00اول  نیمسالرشته مهندسی شیمی دانشجویان دکتري برنامه هفتگی  
16- 1418-30/1016–30/830/12–30/10روزهاي هفتهنام استاد واحدنام درس شماره درس

4272010
4272025
4832018

راکتورهاي صنعتی و ویژه 
انتقال حرات جابجایی 

طراحی آماري آزمایشها

3
3
3

دکتر حقیقی 
دکتر علیزاده 

خوش فطرتدکتر 

شنبه

طراحی آماري آزمایشهاراکتورهاي صنعتی و ویژه انتقال حرات جابجایییکشنبه 

دوشنبه 

طراحی آماري آزمایشها *راکتورهاي صنعتی و ویژه  ***انتقال حرات جابجایی سه شنبه 

چهارشنبه 

پنجشنبه  9جمع واحد ها 



دانشگاه صنعتی سهند
دانشکده مهندسی شیمی 

99- 00نیمسال اول سوم و چهارم به بعد         دوم ، ترمهاي رشته مهندسی شیمی دانشجویان دکتري برنامه هفتگی  
16- 1418-30/1016–30/830/12–30/10روزهاي هفتهنام استاد واحدنام درس شماره درس

4272600
4272601
4272602
4272501
4272502
4272503
4272504
4272505
4272506
4272019

1آزمون جامع درس 
2آزمون جامع درس 
3آزمون جامع درس

1نامه دکتري پایان
2پایان نامه دکتري 
3پایان نامه دکتري
4پایان نامه دکتري 

1تمدید پایاننامه دکتري 
2تمدید پایاننامه دکتري 

دکتريسمینار 

0
0
0
6
6
6
6
6
6
3

براي دانشجویان ترم سوم 
براي دانشجویان ترم سوم 
براي دانشجویان ترم سوم 

شنبه

یکشنبه 

دوشنبه 

سه شنبه 

چهارشنبه 

پنجشنبه  جمع واحد ها 



99- 00نیمسال اول دانشکده مهندسی شیمی                       برنامه امتحانی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
زمان 

امتحان 
–مهندسی شیمی 

دینامیک و سینتیک ترمو

30/10-30/8

–مهندسی شیمی 

فرآیندهاي جداسازي 

30/10 -30/8

–مهندسی شیمی 

مهندسی فرآیند 

30/10 -30/8

–مهندسی شیمی 

تقال پدیده هاي ان

13 -11

–مهندسی شیمی 

صنایع غذایی 

13 -11

–مهندسی شیمی 

محیط زیست 

13 -11

بیوتکنولوژي –مهندسی شیمی 

16-14
دکتراي مهندسی شیمی

16-14

دو شنبه
22/10/99

ریاضیات پیشرفته  
1گروه 

5ریاضیات پیشرفته  گروه 6گروه ریاضیات پیشرفته   5ریاضیات پیشرفته گروه 4پیشرفته   گروه ریاضیات 3ریاضیات پیشرفته   گروه 2گروه ریاضیات پیشرفته   

13-11
سه شنبه 

23/10/99
طراحی آماري آزمایشهاطراحی آماري آزمایشها

چهار شنبه 
24/10/99

(جبرانی)میکروبیولوژي عمومی

شنبه پنج 
25/10/99

شنبه
27/10/99

طرح راکتور  پیشرفته   
1گروه 

طرح راکتور  پیشرفته  
2گروه 

طرح راکتور  پیشرفته 
3گروه 

طرح راکتور  پیشرفته  
4گروه 

طرح راکتور  پیشرفته
4گروه 

راکتورهاي صنعتی  و ویژهطراحی راکتور هاي بیوشیمیایی 5گروه طرح راکتور  پیشرفته  

دوشنبه
29/10/99

سه شنبه 
30/10/99

پدیده هاي انتقال در سیستم هاي 
بیولوژیکی

چهارشنبه
01/11/99

ترمو دینامیک پیشرفته  
1گروه 

دینامیک پیشرفته گروه ترمو
2

ترمو دینامیک پیشرفته  
3گروه 

ترمو دینامیک پیشرفته
4گروه 

فته  ترمو دینامیک پیشر
4گروه 

ترمو دینامیک پیشرفته  
5گروه 

پنجشبنه
02/11/99

مبانی ژنتیک مولکولی 
( جبرانی )  

شنبه
04/11/99

یکشنبه
05/11/99

انتقال جرم  پیشرفته 
1گروه 

انتقال جرم  پیشرفته  
2گروه 

فرآیندهاي صنایع طراحی 3روه انتقال جرم  پیشرفته گمکانیک سیاالت پیشرفته 
غذایی  

بیوشیمی عمومی  4انتقال جرم  پیشرفته  گروه 
( جبرانی )

انتقال حرارت جابجایی


