
 دانشکده مهندسی شیمی

 99-00سال تحصیلی  دومدر نیمسال امتحانی و نظارت مقطع کارشناسی  برنامه

 ساعت امتحان نام استاد کد درس  نام درس  روز امتحان   

 یکشنبه

06/04/1400 

 11-13 دکتر واعظی 4222048 شیمی فیزیک

 11-13  4162101 1ریاضی 

 1گروه  1مکانیک سیاالت 

 2گروه  1سیاالت مکانیک 

4222037 

4222037 

 دکتر عبدلی

 دکتر ذبیحی

16-14 

16-14 

  1گروه  1عملیات واحد 

 2گروه  1عملیات واحد 

4222044 
4222044 

 دکتر عبادی

 دکتر مقصودی

16-14  

16-14 

 دوشنبه

07/04/1400 

 30/8-30/10 دکتر احمدیان 4222047 کنترل فرآیندها

 11-13  4162901 اندیشه اسالمی

 1گروه  2ترمودینامیک 

 2گروه  2ترمودینامیک 

4222036 

4222036 

 دکتر توکلی

 دکتر شکرکار

13-11 

13-11 

 سه شنبه

08/04/1400 

 11-13  4162102 2ریاضی 

 14-16 دکتر آذربرمس 4222028 نقشه کشی صنعتی

 1کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی گروه 

 2گروه کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی 

4222051 

4222051 

 دکتر یونسی جعفرزاده

 دکتر عبدلی

16-14 

 چهارشنبه

09/04/1400 

 30/8-30/10 دکتر راحمی 4222074 محاسبات مهندسی پاالیش

 30/8-30/10 دکتر فاتحی فر 4242603 مدیریت صنعتی

 11-13  4222107 ریاضیات مهندسی

 14-16 نیرومند اسکوییدکتر  4222034 استاتیک و مقاومت مصالح

 پنجشنبه

10/04/1400 

 30/8-30/10  4162909 تاریخ اسالم

 11-13 دکتر احمدیان 4222006 برنامه نویسیی کامپیوتر

 14-16  4162911 انقالب اسالمی ایران

 شنبه

12/04/1400 

 11-13  4162110 1فیزیک 

 14-16 دکتر الهیاری 4222035 1ترمودینامیک 

 1راکتور گروه طراحی 

 2طراحی راکتور گروه 

4222146 

4222146 

 دکتر جدیری

 دکتر راحمی

16-14 

16-14 

 یکشنبه

13/04/1400 

 30/8-30/10 دکتر سالم 4222045 2عملیات واحد 

 11-13  4162105 محاسبات عددی

 دوشنبه

14/04/1400 

 1شیمی آلی گروه 

 2شیمی آلی گروه 

4222117 

4222117 

 دکتر جدیری

 دکتر عباس جعفری زاد

13-11 

13-11 

 11-13 دکتر اکبری 4222050 انتقال جرم

 11-13 دکتر الهیاری 4222075 فرآیندهای پاالیش

 سه شنبه 

15/04/1400 

 30/8-30/10 دکتر جدیری 4222613 زبان تخصصی

 30/8-30/10 دکتر هدا جعفری زاده 4242077 مهندسی صنایع غذایی

 11-13  4162111 2فیزیک 

 1شیمی تجزیه  گروه 

 2شیمی تجزیه گروه 

4222020 

4222020 

 دکتر حضرتی

 دکتر خوشبوی

16-14 

16-14 

 چهارشنبه

16/04/1400 

 دکتر حضرتی 4222049 2انتقال حرارت 

 

13-11 

 

 11-13  4162103 معادالت دیفرانسیل

 پنجشنبه

17/04/1400 

 1گروه  2مکانیک سیاالت 

 2گروه  2مکانیک سیاالت 

4222039 

4222039 

 دکتر واعظی

 دکتر خوشبوی

13-11 

13-11 

 11-13  4162723 زبان عمومی

 14-16 دکتر کاه فروشان 4222066 اصول مهندسی احتراق

 14-16 دکتر مقدس 4222073 مقدمات مهندسی نفت

 شنبه

19/04/1400 
 طرح و اقتصاد کارخانه

 30/8-30/10 دکتر شهروزی 4222026

 1موازنه جرم و انرژی گروه 

 2موازنه جرم و انرژی گروه 

4222143 

4222143 

 دکتر شفیعی

 دکتر بابالو

13-11 

13-11 

 1گروه  1انتقال حرارت 

 2گروه  1انتقال حرارت 

4222042 

4222042 

 دکتر علیزاده

 دکتر رستمی زاده

16-14 

16-14 

 

 



 

 دانشکده مهندسی شیمی                                 

     99-00در نیمسال دوم سال تحصیلی برنامه امتحانی و نظارت مقطع  تحصیالت تکمیلی  
 ساعت امتحان  نام استاد کد درس نام درس  روز امتحان 

 یکشنبه 

06/04/1400 

 30/8-30/10 دکتر رستمی زاده 4852015 )ترموسینتیک(طراحی و تحلیل راکتورهای بستر سیال 

 30/8-30/10 دکتر مقدس 4812011 پدیده های انتقال در محیط های متخلخل  )پدیده های انتقال(

 30/8-30/10 دکتر هدا جعفری زاده 4252225 بیوتکنولوژی غذایی )صنایع غذایی(

 11-13 دکتر عبادی 4203031 جداسازی چند جزئی )جداسازی(

 11-13 کاه فروشاندکتر  4832010 )محیط زیست( کنترل آلودگی هوا

 14-16 دکتر شفیعی 4203080 )طراحی فرآیند( بهینه سازی

 14-16 دکتر یگانی 4832007 بازیافت و جداسازی مواد زیستی )بیوتکنولوژی(

 دوشنبه

07/04/1400 

 

 

 مطالب ویژه ) دکتری (

 -دکتر شهروزی -دکتر احمدیان -دکتر علیزاده 

 -دکتر راحمی -دکتر جعفری زاده -دکتر بابالو

دکتر فاتحی  -دکتر خوش فطرت -دکتر حقیقی

دکتر  -دکتر جعفرزاده -دکتر رستمی زاده -فر

دکتر  -دکتر اکبری -دکتر ذبیحی -حضرتی

 دکتر یگانی -دکتر کاه فروشان -مقصودی

 

13-11 

 چهارشنبه

09/04/1400 

 

 30/8-30/10 دکتر ذبیحی 4812013 دینامیک سیاالت محاسباتی )پدیده های انتقال(

 30/8-30/10 توکلیدکتر  4852016 )ترموسینتیک(مدلسازی ترمودینامیکی سامانه های خاص

 11-13 دکتر بابالو 4203030 فرآیندهای جداسازی غشایی )جداسازی(

 11-13 دکتر عبادی 4203098 )محیط زیست( تصفیه آب و فاضالب

 14-16 دکتر عبدلی 4842008 )طراحی فرآیند( طراحی تجهیزات فرآیندی

 14-16 دکتر خوش فطرت 4832011 صنایع غذایی(-)بیوتکنولوژی تکنولوژی آنزیمها

 شنبه

12/04/1400 

 30/8-30/10 دکتر حقیقی 4203008 )ترموسینتیک(کاتالیست ناهمگن 

 30/8-30/10 دکتر یگانی 4812012 انتقال جرم چند جزئی )پدیده های انتقال(

 )صنایع غذایی( 1گروه  طراحی آماری آزمایش ها 

 )دکتری( 2طراحی آماری آزمایشها گروه 

4832018 

4832018 

 ذبیحیدکتر 

 دکتر خوش فطرت

30/10-30/8 

30/10-30/8 

 11-13 دکتر مقصودی 4822010 فرآیندهای جذب سطحی پیشرفته )جداسازی(

 11-13 فاتحی فر دکتر 4892010 مدیریت پسماندهای جامد )محیط زیست(

 14-16 دکتر احمدیان 4842009 طراحی به کمک کامپیوتر )فرآیند(

 14-16 دکتر حضرتی 4832025 میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری )بیوتکنولوژی(

 دوشنبه

14/04/1400 

)ترموسینتیک، پدیده های انتقال، جداسازی و  انتقال جرم  پیشرفته

 محیط زیست(

 دکتر اکبری 4292007

 

16-14 

 چهارشنبه 

16/04/1400 

 )جداسازی، صنایع غذایی( 1گروه  مکانیک سیاالت پیشرفته  

 ()پدیده های انتقال 2مکانیک سیاالت پیشرفته گروه 

4292005 

4292005 
 دکتر علیزاده

 دکتر سالم

30/10-30/8 

30/10-30/8 

 11-13 یونس جعفرزادهدکتر  4782115 روشهای تهیه مواد نانوساختار )جداسازی(

 11-13 دکتر ابراهیمی 4892020 زیست فناوری زیست محیطی )محیط زیست(

 14-16 دکتر شهروزی 4203050 مدل سازی )فرآیند، جداسازی (

 14-16  دکتر شکرکار 4832028 مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای زیستی  )بیوتکنولوژی(

شنبه 

19/04/1400 

 )ترموسینتیک(1گروه پدیده های سطحی 

 )جداسازی( 2پدیده های سطحی گروه 

4203070 

4203070 

 دکتر راحمی

 دکتر یونس جعفرزاده

30/10-30/8 

30/10-30/8 

  


