
 مهندسی شیمیدانشکده 
برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی  ، 

 و دکتری   کارشناسی ارشد 

 0410-0412   نیمسال اول   سال تحصیلی 

 



 دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

       10-12نیمسال اول ترم اول                        برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شیمی               مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

 واحد نام درس  شماره درس

 
روزهای  پیشنیاز

 هفته
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01  01-04  08-01 

180231001 

180331021 

180530051 

180431611 

120130178 

 

021001100 
 

081001100 

021001208 

 

 ( 7و  1 ) گروه 0 ریاضی 

 (7و  1)گروه  0فیزیک 

 عمومی زبان 

   اخالق اسالمی

 2و  0مبانی کامپیوتر گروه 

 )آقای دکتر احمدیان(

 2و  0گروه شیمی عمومی 

 (دکتر اکبری 2، گروه  دکتر پررنگ 0گ )

  0تربیت بدنی 
 2و  0مقدمه ای بر مهندسی شیمی گروه 

 )دکتر شفیعی(

 

 

 

0 

0 

0 

2 

0 

0 
 

0 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0هندسی شیمی گروه مقدمه ای بر م شنبه

 کالس شهید خرازی

 خواهران 0گروه  0تربیت بدنی 

 خواهران 2گروه  0تربیت بدنی 

 *0برنامه نویسیی کامپیوتر گروه 

 کالس شهید خرازی

 *2برنامه نویسی کامپیوتر گروه 

 کالس شهید خرازی

 ** 2شیمی عمومی گروه 

 کالس شهید خرازی

 یکشنبه 

 

 

 1گروه  0ریاضی 

 هید خرازیکالس ش

 7گروه  0فیزیک 

 0کالس شهید همت 

 7گروه  0ریاضی 

 کالس شهید خرازی

 1گروه  0فیزیک 

 0کالس شهید همت 

 0گروه  زبان خارجه 

 کالس شهید خرازی

 2زبان خارجه گروه 

 0کالس شهید همت 

 * 0گروه  زبان خارجه

 کالس شهید خرازی

 * 2زبان خارجه گروه 

 0کالس شهید همت 

 دوشنبه 

 

 

 برادران 0گروه  0تربیت بدنی 

 برادران 2گروه  0تربیت بدنی 
 0شیمی عمومی گروه 

 کالس شهید خرازی
 2مقدمه ای بر مهندسی شیمی گروه 

 کالس شهید خرازی
 (کالس شهید خرازی)*  1گروه  0فیزیک 

 (0کالس شهید همت ) * 7گروه  0فیزیک 

 **  0شیمی عمومی گروه 

 )کالس شهید خرازی(
 ه شنبه س

 

 

 اخالق اسالمی  

 )دو گروه(
 )کالس شهید خرازی( * 1گروه  0ریاضی 

 (0)کالس شهید همت  * 7گروه  0فیزیک 

 چهارشنبه 

 

 

 7گروه  0ریاضی 

 کالس شهید خرازی

 1گروه  0فیزیک 

 0کالس شهید همت 

 1گروه  0ریاضی 

 کالس شهید خرازی

 7گروه  0فیزیک 

 0کالس شهید همت 

 2سی کامپیوتر گروه برنامه نوی

 کالس شهید خرازی
 0برنامه نویسی کامپیوتر گروه 

 کالس شهید خرازی

 2شیمی عمومی گروه 

 کالس شهید شیرازی
 پنجشنبه   21                                        جمع 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 

 10-12نیمسال اول  ترم دوم                              می     برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شی   مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

 واحد نام درس  شماره درس

 
روزهای  پیشنیاز

 هفته
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01  01-04  08-01 

021001401 

 

021001201 

081200120 

081200100 

 

 2و  0گروه موازنه جرم و انرژی  

 (دکتر بابالو 2،گ دکتر شفیعی 0گ )

 )دکتر جدیری( یمی آلیش

 2معادالت دیفرانسیل گروه 

  0گروه  2ریاضی 

4 

 

0 

0 

0 

-- 

 

 شیمی عمومی

 +2ریاضی -0ریاضی 

 0ریاضی 

 2موازنه جرم و انرژی گروه  شنبه

 کالس شهید شیرازی

 0موازنه جرم و انرژی گروه 

 کالس شهید شیرازی
 0گروه  2ریاضی 

 کالس شهید شیرازی
 2 معادالت دیفرانسیل گروه

 2همت کالس شهید 

 یکشنبه 

 

 

    

 دوشنبه 

 

 

 0موازنه جرم و انرژی گروه 

 کالس شهید شیرازی

 0گروه  2ریاضی 

 کالس شهید شیرازی
 شیمی آلی 

 0کالس شهید همت 
 

 سه شنبه 

 

 

 2موازنه جرم و انرژی گروه  

 کالس شهید شیرازی
 2معادالت دیفرانسیل گروه  

 یکالس شهید شیراز

 چهارشنبه 

 

 

 شیمی آلی *  

 کالس شهید جهان آرا
 

 پنجشنبه   00                                                                       جمع واحد ها                                                

 
      

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

  

 

 

 

 



 دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول                ترم  سوم                                               شیمی برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی      مشخصات اصلی دروس    

 نام درس شماره درس

 
 01-08  04-01  01/01 – 01/02 01/8 – 01/01 روزهای هفته پیشنیاز  واحد

021001021 

 

021001204 

 

021001024 

 

081000120 

021001022 

 

021001202 

 

021001018 

 

081400700 

 

  2و  0گروه   0مکانیک سیاالت 

  (،دکتر عبدلی 2و  0گ )

 2و  0  گروه ریاضیات مهندسی 

 میرزائی( 2اعتمادی گروه   0)گروه 

 2و  0گروه  0ترمودینامیک 

 دکتر الهیاری( 2دکتر توکلی ، گ  0گ )

  2و  0گروه   2فیزیک 

  2 و 0گروه   نقشه کشی صنعتی 

 دکتر آذربرمس(دکتر ابراهیمی ، )

 2و  0گروه   مقدمه ای بر علوم زیستی

 شکرکار(دکتر  2، گ  ی زاده هدا جعفردکتر  0)گ 

 (گروه  0) آز شیمی عمومی 

 کارآموز(0نصیری،گروه2مالیی، گروه 0)گروه 

  2اندیشه اسالمی  

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2 

 

2 

0 

 

 

2 

 

 

 +ریاضی مهندسی  –موازنه 

 

  2ریاضی  –معادالت دیفرانسیل 

 

   +معادالت دیفرانسیل 

 

 + معادالت دیفرانسیل – 0فیزیک 

--- 

 

--- 

 ی عمومی  شیم

 

 

، انسان در 0،اندیشه 0معارف  

 اسالم

   
 

 0گروه  2فیزیک  شنبه

 0کالس شهید همت 
 2گروه  2فیزیک 

 کالس شهید خرازی

 2گروه  0ترمودینامیک 

 0کالس شهید همت 

 2نقشه کشی صنعتی گروه  

 شیرازیکالس شهید 

 

 یکشنبه 

 

 

 0گروه  0مکانیک سیاالت 

 2کالس شهید همت 

 2مهندسی گروه  ریاضیات

 کالس  شهید شیرازی
 2گروه  0مکانیک سیاالت 

 2کالس شهید همت 
 0آز شیمی عمومی گروه 

 دوشنبه 

 

 

 ** 0گروه  0ترمودینامیک  

 2کالس شهید همت 

 * 2گروه  0ترمودینامیک 

 2کالس شهید همت 

مقدمه ای بر علوم زیستی 

 2گروه 

 2کالس شهید همت 

 2اندیشه اسالمی 

 وه()دو گر

 سه شنبه 

 

 

 2گروه  2فیزیک 

 کالس شهید خرازی

 * 2گروه  0مکانیک سیاالت 

 2کالس شهید همت 

 0گروه  2فیزیک 

 کالس شهید خرازی

 0مقدمه ای بر علوم زیستی گروه 

 0کالس شهید همت 

 0ریاضیات مهندسی گروه 

 کالس شهید خرازی

 * 0گروه  0مکانیک سیاالت 

 2کالس شهید همت 

 2عمومی گروه آز شیمی 

 چهارشنبه 

 

 

 2ریاضیات مهندسی گروه 

 2کالس شهید همت 
 0گروه  0ترمودینامیک 

 2کالس شهید همت 

 0آز شیمی عمومی گروه 

 0ریاضیات مهندسی گروه 

 2کالس شهید همت 
 

     پنجشنبه  21                   جمع واحد ها                                                                        

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

 



         دانشگاه صنعتی سهند

              دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول  برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شیمی             ترم چهارم                 رنامهمشخصات اصلی دروس مندرج در ب

 نام درس شماره درس

 
روزهای  پیشنیاز  واحد 

 هفته
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01  01-04  08-01 

021001082 

 

021001021 

 

021001210 

 

021001028 

 

021001042 

 

021001111 

 2و  0گروه  تجزیه  شیمی 

 (یدکتر خوشبو 2و  0گروه )

     2ترمودینامیک 

   )دکتر شکرکار(

    0انتقال حرارت 

 )دکتر رستمی زاده(

     2مکانیک سیاالت   

 (خوشبوی)دکتر 

 آز شیمی آلی

 ( امیر کاهایی )

 روشهای عددی در مهندسی شیمی

 )دکتر ذبیحی(

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 2 

 

  0 

 

2 

 شیمی عمومی 

 

  0ترمودینامیک 

 

  0سیاالت 

 

 0مکانیک سیاالت  

 

 شیمی آلی

 

 مبانی کامپیوتر-معادالت دیفرانسیل

 0انتقال حرارت   آز شیمی آلی شنبه

 کالس شهید کاوه
 0شیمی تجزیه گروه 

 2کالس شهید همت 
 2شیمی تجزیه گروه 

 کالس شهید جهان آراء

 یکشنبه 

 

 

    

 دوشنبه 

 

 

 2مکانیک سیاالت 

 2کالس شهید همت 
 2ترمودینامیک 

 کالس شهید کاوه
 *2شیمی تجزیه گروه 

 کالس شهید جهان آراء
 *0شیمی تجزیه گروه 

 2کالس شهید همت 

 سه شنبه 

 

 

 محاسبات عددی

 کالس شهید کاوه
   

 چهارشنبه 

 

 

 ** 0انتقال حرارت  

 کالس شهید کاوه
 * 2ترمودینامیک 

 ید کاوهکالس شه
 

 پنجشنبه   01                       جمع واحد ها                                                                

 
    

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

 

 

 

 



         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول                   ترم پنجم                                   برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شیمی       مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

 نام درس شماره درس

 
ای روزه پیشنیاز  واحد

 هفته
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01  04-01/02 01-04  08-01 

021001212 

 

021001217 

 

021001218 

 

 021001041 

 

081402000 

021001020 

 

021001220 

 

 021001201 

 

021001014 

 

021001047 

 

021001040 

 

021001400 

  2و  0گروه انتقال جرم   

 اکبری(دکتر  2گ  جعفرزادهدکتر  0)گروه 

 2و  0گروه می فیزیک  شی

 (واعظیدکتر  2، گ  جعفرزاده دکتر 0گ )

 2و  0گروه    2انتقال حرارت 

 دکتر حضرتی(  2و  0گ )

 گروه( 4) آز مکانیک سیاالت 

 ( دکتر ذبیحی )

 تفسیر موضوعی قرآن 

 (گروه 2)استاتیک ومقاومت مصالح  

 (مهندس قدس شریف)

 مقدمات مهندسی نفت    

 )دکتر مقدس(

 مهندسی احتراق  اصول

 )دکتر کاه فروشان(

 زبان تخصصی

 )دکتر جدیری(

 گروه ( 2)آز حرارت 

 )دکتر رستمی زاده(

 2و  0گروه  آز شیمی تجزیه

 ( منصفی مریم  )

 مهندسی صنایع غذایی

 )دکتر هدا جعفری زاده(

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

0 

 

0  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 + 0انتقال حرارت 

 

    2ترمودینامیک 

 

  0رارت انتقال ح

 

  0سیاالت مکانیک 

 

-- 

 0فیزیک  

 

 اختیاری

 

 اختیاری

 

 اختیاری

 

 

 + 2انتقال حرارت 

 

 شیمی تجزیه +

 

 اختیاری

 مقدمات مهندسی نفت شنبه

 کالس شهید جهان آراء
 2گروه  2انتقال حرارت 

 2کالس شهید همت 
 مهندسی صنایع غذایی تفسیر موضوعی خواهران 

 کالس شهید شفیع زاده

 0قال حرارت گروه آز انت

 یکشنبه 

 

 

 اصول مهندسی احتراق

 کالس شهید کاوه
 0گروه  2انتقال حرارت 

 2کالس شهید همت 
 0آز سیاالت گروه 

 0آز تجزیه گروه 

 *2شیمی فیزیک گروه 

 کالس شهید جهان  آراء

 2آز تجزیه گروه 

 0استاتیک و مقاومت مصالح گروه 

 کالس شهید شیرازی

 
 دوشنبه 

 

 

 مقدمات مهندسی نفت *

 0کالس شهید همت 

 زبان تخصصی

 کالس شهید جهان آراء

 0شیمی فیزیک گروه 

 کالس شهید جهان آراء

 **2انتقال جرم گروه 

 0کالس شهید همت 

 ** 0انتقال چرم گروه  

 کالس شهید شیرازی

 

 تفسیر موضوعی برادران

 2استاتیک و مقاومت مصالح گروه 

 کالس شهید کاوه

 نبه سه ش

 

 

 2شیمی فیزیک گروه 

 کالس شهید جهان آراء
 *0گروه  2انتقال حرارت 

 2کالس شهید همت 

 **2گروه  2انتقال حرارت 

 2کالس شهید همت 

 2آز سیاالت گروه 

 
 اصول مهندسی احتراق *

 کالس شهید کاوه

 مهندسی صنایع غذایی **

 کالس شهید جهان آراء

 4آز سیاالت گروه 

 

 0ال جرم گروه انتق چهارشنبه

 کالس شهید شرازی
 * 0شیمی فیزیک گروه 

 کالس شهید شیرازی

استاتیک و مقاومت مصالح 

 ** 0گروه 

 کالس شهید شیرازی

 2انتقال جرم گروه  

 0کالس شهید همت 

 زبان تخصصی **

 کالس شهید جهان آراء

 **2استاتیک و مقاومت مصالح گروه 

 کالس شهید کاوه

 2آز انتقال حرارت گروه 

 پنجشنبه   21                                                 جمع واحد ها                                                                            

 
     

 اختیار انتخاب نمایند   به   یک درس  (  مقدمات مهندسی نفتو  و  اصول مهندسی احتراق    زبان تخصصی)   تخصصی ، اختیاری 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

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول                  ترم ششم                                       برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شیمی       در برنامهمشخصات اصلی دروس مندرج 

 نام درس شماره درس

 
 01-08  04-01  01/01 – 01/02 01/8 – 01/01 روزهای هفته پیشنیاز  واحد

 021001247 

 

021001210 

 

021001201 

 

021001011 

 راکتور  یحاطرسینتیک و 

 )دکتر راحمی(

    0عملیات واحد 

 (عبادی)دکتر 

 کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی 

 (جعفرزاده)دکتر 

 آز شیمی فیزیک

 ( زمانی  )دکتر

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 2،ترمودینامیک انتقال جرم 

 

 انتقال جرم 

 

 ،محاسبات عددیانتقال جرم 

 

 شیمی فیزیک

 راکتور یحاطرسینتیک و    شنبه

 کالس شهید کاوه
 

 یکشنبه 

 

 

 0عملیات واحد 

 کالس شهید شیرازی
   آز شیمی فیزیک

 دوشنبه 

 

 

 * کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی  

 کالس شهید شیرازی
 

 سه شنبه 

 

 

 * 0عملیات واحد   

 کالس شهید شیرازی
 

 چهارشنبه 

 

 

 راکتور یحاطرسینتیک و 

 کالس شهید کاوه
 کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی 

 کالس شهید شیرازی
 

       پنجشنبه  01                                               جمع 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 

 10-12نیمسال اول                       ترم هفتم                                  مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه        برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شیمی 

 واحد  نام درس  شماره درس 

 

روزهای  پیشنیاز 

 هفته
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01  01-04  08-01 

 021001214 

 

021001211 

 

021001020 

 

081401020 

021001220 

 

021001228 

 

021001011 

 

 

 2و  0گروه   2عملیات واحد 

 سالم( دکتر 2دکتر عبادی، گ  0گ )

 2و  0گروه  کنترل فرآیندها 

 دکتر احمدیان( 2دکتر خوش فطرت، گ  0)گ

  کارخانهطرح و اقتصاد 

 )دکتر شهروزی(

 دانش خانواده   

 فرآیندهای پتروشیمی 

 )دکتر رستمی زاده(

 مدیریت صنعتی

 فاتحی فر()دکتر 

روشهای اندازه گیری کمیتهای 

 مهندسی )دکتر سالم(

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

0 

 

0 

 

2 

 

 

 0عملیات واحد 

 

  0عملیات واحد 

 

  ، +راکتور  ، +کارگاه نرم افزار

  + 2عملیات 

-- 

 اختیاری

 

 اختیاری

 

 اختیاری

 

 

 * 2کنترل  فرآیندها گروه  دانش خانواده خواهران شنبه

 کالس شهید جهان آراء

 مدیریت صنعتی **

 کالس شهید جهان آراء

 فرآیندها پتروشیمی

 کالس شهید جهان آراء
 

 یکشنبه 

 

 

 0کنترل  فرآیندها گروه  دانش خانواده برادران

 کالس شهید جهان آراء

 

 0گروه  2عملیات واحد 

 کالس شهید شیرازی

 ** 2گروه  2عملیات واحد 

 کالس شهید کاوه

روشهای اندازه گیری کمیتهای 

 مهندسی*

 2کالس شهید همت 

 طرح و اقتصاد کارخانه**

 کالس شهید کاوه
 دوشنبه 

 

 

    

 سه شنبه 

 

 

 *0گروه  2عملیات واحد 

 0کالس شهید همت 

  2گروه  2عملیات واحد 

 کالس شهید شیرازی

 ** 0کنترل  فرآیندها گروه 

 کالس شهید جهان آراء

 

روشهای اندازه گیری کمیتهای 

 مهندسی

 0کالس شهید همت 

 طرح و اقتصاد کارخانه 

 کالس شهید کاوه

 چهارشنبه 

 

 

 ت صنعتیمدیری

 کالس شهید جهان آراء

 2کنترل فرآیندها گروه 

 کالس شهید جهان آراء
 فرآیندهای پتروشیمی **

 کالس شهید کاوه
 

 پنجشنبه   واحد    04یا  00                                     جمع واحد ها                                          

 
    

   یک درس به اختیار انتخاب نمایند   (، محاسبات مهندسی پاالیشمهندسی صنایع غذایی  ،روشهای اندازه گیری کمیتهای مهندسی،یندهای پتروشیمی  آ)  فر   حترم  از بین دروس تخصصی ، اختیاری دانشجویان م    -توجه    

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

    

 



 

         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12 اول نیمسال             ترم  هشتم                                                 برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی  رشته مهندسی شیمی       مشخصات اصلی دروس    

 نام درس شماره درس

 
روزهای  پیشنیاز  واحد

 هفته
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01  04-01/02 01-04  08-01 

 021001048 

021001284 

021001282 

 

  021001281 

 

 021001042 

 

 021001244 

 )دکتر اکبری(گروه( 2)آز عملیات واحد 

 پروژه کارشناسی 

 کارآموزی
 

  2و  0گروه  شیمی کارگاه نرم افزار م 

 )دکتر عبدلی(

 گروه( 0)  آز کنترل فرآیندها 

 )دکتر مقدس( 

 محاسبات مهندسی پاالیش

 (راحمی)دکتر 

 

0 

0 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

  0عملیات واحد 

  واحد درسی  011کنترل فرآیندها، گذراندن 
گذراندن +، طرح راکتور+ ، 0عمیالت واحد 

 واحد درسی 21

محاسبات   - 0   عملیات –مبانی کامپیوتر 

 عددی 

 

 0کنترل فرآیندها 

 اختیاری

 0آز عملیات واحد گروه    شنبه

 0آز کنترل فرآیندها گروه 
 محاسبات مهندسی پاالیش  2آز کنترل فرآیندها گروه 

 کالس شهید باکری

 0آز کنترل فرآیندها گروه 
 یکشنبه 

 

 

کارگاه نرم افزار مهندسی   

 0شیمی گروه 
ار مهندسی کارگاه نرم افز 

 0شیمی گروه 

 کالس شهید باکری

 دوشنبه 

 

 

     

 سه شنبه 

 

 

کارگاه نرم افزار مهندسی     

 2شیمی گروه 

 کالس شهید فهمیده
 چهارشنبه 

 

 

محاسبات مهندسی  

 پاالیش  *

 کالس شهید  کاوه

   2آز عملیات واحد گروه 

      پنجشنبه  6                                                                                      جمع واحد ها                              

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

 

 



 

 

 10-12نیمسال اول               دانشکده  مهندسی شیمی                                                                                                        ویان کارشناسی برنامه امتحانی دانشج

     ترم اول روز

00-00  
 ترم دوم

01/01-01/8 
 ترم سوم  

01-04  
 ترم  چهارم   

00-00 
   ترم پنجم

00-00   
 ترم ششم 

01-04  
 ترم هفتم 

01/01-01/8  
 ترم هشتم   

00-00   
 شنبه

24/01/0410 
  0مکانیک سیاالت   0ریاضی 

 انتقال جرم

 
   

 یکشنبه

21/01/0410 
  2عملیات واحد    2ترمودینامیک    

 دوشنبه

21/01/0410 
 

 
 معادالت دیفرانسیل

کاربرد ریاضی در مهندسی     00-00

   شیمی
 سه شنبه

27/00/0410 
 اخالق اسالمی 

 تفسیر موضوعی قرآن  0ترمودینامیک   01/01-01/8

01-04   

  کنترل فرآیندها
 چهارشنبه

28/01/0410 
 0فیزیک 

   0عملیات واحد   0انتقال حرارت    
 پنج شنبه

  مقدمه ای بر علوم زیستی موازنه جرم و انرژی  22/01/0410
 شیمی فیزیک

  اد کارخانهطرح و اقتص  
 شنبه

 2ریاضی  مقدمه ای بر مهندسی شیمی 10/00/0410

     2مکانیک سیاالت   00-00
 یکشنبه

  دانش خانواده  2انتقال حرارت   2اندیشه اسالمی   شیمی عمومی 12/00/0410
 دوشنبه

 2فیزیک    10/00/0410

00-00 
روشهای عددی مهندسی 

 شیمی

01/01-01/8 
   ورسینتیک و طراحی راکت 

 سه شنبه

   زبان خارجه 14/00/0410
 

 زبان تخصصی 

  اصول مهندسی احتراق
روشهای اندازه گیری کمیتهای 

 مهندسی

 فرآیندهای پتروشمی
 

 چهارشنبه

11/00/0410 
     شیمی تجزیه نقشه کشی صنعتی شیمی آلی 

 پنج شنبه

11/00/0410 
 ریاضیات مهندسی  برنامه نویسی کامپیوتر

00-00 
 

 ت مهندسی نفتمقدما

 مهندسی صنایع غذایی
 محاسبات مهندسی پاالیش مدیریت صنعتی 



 

 

         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول                  ترم اول                               ترموسینتیک و کاتالیست      -    رشته مهندسی شیمی ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

روزهای  نام استاد 

 هفته

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01  01-04  08-01 

021041100 

021041021 

021041012 

021041014 

    0 ترمودینامیک پیشرفته  گروه 

 0سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه 

 0انتقال جرم پیشرفته   گروه 

 0411)ورودی های  0پیشرفته گروه ریاضیات 

 و ماقبل(

 
      

0 

0 

0 
  

 توکلیدکتر  

 دکتر حقیقی 

 دکتر جعفرزاده 

 دکتر بابالو

 0ریاضیات پیشرفته  گروه   شنبه

 کالس شهید شفیع زاده

  

 یکشنبه 

 
 

 0سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه 

 مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست

   

 دوشنبه 

 
 

 0انتقال جرم پیشرفته گروه 

 کالس شهید شفیع زاده

 0 ترمودینامیک پیشرفته  گروه  

 کالس شهید یاغچیان
 

 

 سه شنبه 

 
 

 ** 0ریاضیات پیشرفته  گروه 

 شفیع زادهکالس شهید 

 **0سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه 

 مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست
 

  

 چهارشنبه 

 
 

 **0 نامیک پیشرفته  گروه ترمودی

 کالس شهید یاغچیان

 ** 0انتقال جرم پیشرفته گروه 

 کالس شهید فهمیده

  

 نبه  پنجش                                02                                                                                                                  جمع واحد ها 
 

    

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

 

 



 

         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول                ترم اول                                     فرآیندهای جداسازی    – رشته مهندسی شیمی  ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

روزهای  نام استاد 

 هفته

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01  01-04  08-01 

021041100 

021041014 

021041012  

021041021   

 

 2ترمودینامیک پیشرفته   گروه 

 2گروه   ریاضیات پیشرفته

 2انتقال جرم پیشرفته    گروه

 2گروه   سینتیک و طرح راکتور پیشرفته 

 و ماقبل( 0411)ورودی های 
      

0 

0 

0 

0 

 واعظیدکتر  

 عبدلیدکتر 

 دکتر یگانی  

 دکتر راحمی

 2ترمودینامیک پیشرفته   گروه  شنبه

 گالس شهید کاوه

 2سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه  

 کریکالس شهید با

  

 یکشنبه 
 

 2انتقال جرم پیشرفته  گروه

 کالس شهید باکری

 

 2گروه   ریاضیات پیشرفته

 کالس شهید کاوه
 

  

 دوشنبه 

 
 

    

 سه شنبه 

 
 

 * 2انتقال جرم پیشرفته  گروه

 کالس شهید فهمیده
 

 *2گروه   ریاضیات پیشرفته

 کال س شهید کاوه
 

 *2ترمودینامیک پیشرفته   گروه 

 کالس شهید شفیع زاده
 

 

 چهارشنبه 

 
 

 *2سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه    

 کالس شهید باکری

 

 پنجشنبه   02                                                                                               جمع واحد ها 
 

    

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

  

 

 

 



 

 

         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول                 ترم اول        مهندسی فرآیند                                           – رشته مهندسی شیمی  ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

 01-08  04-01  01/01 – 01/02 01/8 – 01/01 روزهای هفته نام استاد 

021041014 

021041021 

 

021041011 

021041100 

021041081 

 0گروه    ریاضیات پیشرفته

 0سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه

    و ماقبل( 0411های )ورودی 

 مکانیک سیاالت پیشرفته     

   0ترمودینامیک پیشرفته گروه 

و  0411)ورودی های  بهینه سازی

 ماقبل(
 

0 

0 

 

0 

0  

0 

  عبادی دکتر

  جدیری دکتر 

 

  دکتر علیزاده 

 دکتر شهروزی

 دکتر شفیعی

 0راکتور پیشرفته  گروه سینتیک و طرح   شنبه

 کالس شهید فهمیده

 *0411ازی بهینه س

 فهمیدهکالس شهید 

 

 یکشنبه 

 
 

 مکانیک سیاالت پیشرفته    

 کالس شهید شفیع زاده

 0گروه    ریاضیات پیشرفته

 کالس شهید فهمیده

 0ترمودینامیک پیشرفته گروه 

 کالس شهید فهمیده
 

 

 دوشنبه 

 
 

 بهینه سازی 

 کالس شهید فهمیده

  

 سه شنبه 

 
 

 *رفته مکانیک سیاالت پیش

 کالس شهید شفیع زاده

 *0گروه    ریاضیات پیشرفته

 کالس شهید فهمیده

 * 0ترمودینامیک پیشرفته گروه 

 کالس شهید یاغچیان
 

 

 چهارشنبه 

 
 

**0وهسینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گر   

 کالس شهید شفیع زاه

  

 پنجشنبه   02                                                                                                                                جمع واحد ها 
 

    

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

 

 

 



 

         دانشگاه صنعتی سهند 

 انشکده مهندسی شیمی د

 10-12  نیمسال اول                          اول   ترمپدیده های انتقال                                  – رشته مهندسی شیمی  ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

روزهای  نام استاد 

 هفته

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01  01-04  08-01 

021041014 

021041021 

 

021041012 

021041100 

 4گروه   ریاضیات پیشرفته

 4سینتیک و طرح راکتور پیشرفته   گروه 

 (، داروسازی)مشترک با صنایع غذایی

 4 انتقال جرم پیشرفته    گروه

)ورودی های  4ترمودینامیک پیشرفته 

 )مشترک با صنایع غذایی((و ماقبل 0411
  

0 

0 

 

0 

0 

 دکتر سالم 

 حضرتی دکتر

 

   اکبری دکتر 

 الهیاریدکتر 

  4گروه  ترمودینامیک پیشرفته  شنبه

 کالس شهید باکری

 

   

 یکشنبه 

 
 

 ** 4گروه   ریاضیات پیشرفته 

 کالس شهید باکری

سینتیک و طرح راکتور پیشرفته   

 **4گروه 

 کالس شهید باکری

 

 دوشنبه 

 
 

 ** 4گروه ه ترمودینامیک پیشرفت 

 کالس شهید باکری
 

 **4 انتقال جرم پیشرفته    گروه

 کالس شهید فهمیده
 

 
 

 سه شنبه 

 
 

 4سینتیک و طرح راکتور پیشرفته   گروه 

 کالس شهید باکری

 4گروه   ریاضیات پیشرفته

 کالس شهید یاغچیان

  

 چهارشنبه 

 
 

 4 انتقال جرم پیشرفته    گروه

 کالس شهید فهمیده
 

   

 پنجشنبه   02                                                                                            جمع واحد ها 
 

    

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

 

 

 



 

         ه صنعتی سهنددانشگا

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول                            اول   ترم                                         صنایع غذایی    – رشته مهندسی شیمی  ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

 01-08  04-01  01/01 – 01/02 01/8 – 01/01 روزهای هفته نام استاد 

021041014 

 

021041100 

 

021041021 

 

021041121 

و  0411)ورودی های   1گروه   ریاضیات پیشرفته

 (،داروسازی)مشترک با بیوتکنولوژِی ماقبل(

  4ترمودینامیک پیشرفته  گروه 

 )مشترک با پدیده های انتقال(

 4وه سینتیک و طرح راکتور پیشرفته گر

 (، داروسازی)مشترک با پدیده های انتقال 

    طراحی فرآیندهای صنایع غذایی 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 دکتر مقدس   

 

 الهیاریدکتر 

 

 دکتر حضرتی

 

  جعفری زاده دکتر 
 

 4گروهترمودینامیک پیشرفته  شنبه

 کالس شهید باکری

 

 1گروه   ریاضیات پیشرفته

 کالس شهید یاغچیان

 طراحی فرآیندهای صنایع غذایی    

 کالس شهید باکری

 

 یکشنبه 

 
 

 **4سینتیک و طرح راکتور پیشرفته   گروه   

 کالس شهید باکری

 

 دوشنبه 

 
 

 ** 4گروهترمودینامیک پیشرفته  

 کالس شهید باکری

 * 1گروه   ریاضیات پیشرفته

 کالس شهید یاغچیان
 

  

 سه شنبه 

 
 

 4رح راکتور پیشرفته   گروه سینتیک و ط

 کالس شهید باکری

 *طراحی فرآیندهای صنایع غذایی   

 کالس شهید باکری

 

 چهارشنبه 

 
 

    

 پنجشنبه   02                                                                                              جمع واحد ها 
 

    

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

 

 

 



 

 

         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول                          ترم اول            محیط زیست                                  – رشته مهندسی شیمی  ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

روزهای  نام استاد 

 هفته

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01  01-04  08-01 

021041014 

021041021 

021041012 

021041100 
 

 1گروه  ریاضیات پیشرفته

 1سینتیک و طرح راکتور پیشرفته گروه 

 1جرم پیشرفته  گروه  انتقال

)ورودی    1ترمودینامیک پیشرفته گروه 

  و ماقبل( 0411های 
 

0 

0 

0 

0 
 

 دکتر ذبیحی  

 رستمی زادهدکتر 

 دکتر فاتحی فر

 دکتر کاه فروشان
 

 *1سینتیک و طرح راکتور پیشرفته گروه  شنبه

 کالس شهید شفیع زاده

 **1انتقال جرم پیشرفته  گروه 

 کالس شهید شفیع زاده

   

 یکشنبه 

 
 

 1گروه  ریاضیات پیشرفته 

 کالس شهید شفیع زاده

  1ترمودینامیک پیشرفته گروه 

 کالس شهید یاغچیان

 

 دوشنبه 

 
 

    

 سه شنبه 

 
 

 * 1ترمودینامیک پیشرفته گروه 

 کالس شهید یاغچیان

 *1گروه  ریاضیات پیشرفته

 کالس شهید جهان آراء

  

 چهارشنبه 

 
 

 1نتیک و طرح راکتور پیشرفته گروه سی

 کالس شهید شفیع زاده

 1انتقال جرم پیشرفته  گروه 

 کالس شهید باکری

  

 پنجشنبه   02                                                                                               جمع واحد ها 
 

    

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

  

 

 



 

         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول                          ترم اول  بیوتکنولوژ ی                                             – رشته مهندسی شیمی  ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

روزهای  نام استاد 

 هفته

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01  01-04  08-01 

 021041140 

021041121 

 

021041141 

 

021041120 

 

021041124 

 

021041014 

 

 طراحی راکتور های بیوشیمیایی 

 )جبرانی  ( مبانی ژنتیک مولکولی 

 )مشترک با داروسازی(

 پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیکی 

 ()مشترک با داروسازی

 بیوشیمی  عمومی  ) جبرانی ( 

 )مشترک با داروسازی(

 میکروبیولوژی عمومی   ) جبرانی ( 

 )مشترک با داروسازی(

 0411)ورودی های  1گروه  ریاضیات پیشرفته

  ،غذایی )مشترک با صنایعو ماقبل(

 (داروسازی

 

0 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 شکرکاردکتر  

   شکرکاردکتر 

 

 دکتر یگانی 

 

 حضرتیدکتر 

 

 جعفری زاده دکتر

 

 دکتر مقدس

 بیوشیمی  عمومی  ) جبرانی ( شنبه

 کالس شهید یاغچیان

 1گروه   ریاضیات پیشرفته

 کالس شهید یاغچیان

  

 ولوژیکیپدیده های انتقال در سیستم های بی  یکشنبه 

 کالس شهید یاغچیان
 

  

 دوشنبه 

 
 

 طراحی راکتور های بیوشیمیایی

 کالس شهید یاغچیان

 * 1گروه   ریاضیات پیشرفته

 کالس شهید یاغچیان
 

  

 سه شنبه 

 
 

پدیده های انتقال در سیستم های   

 ** بیولوژیکی

 باکری کالس شهید

 میکروبیولوژی عمومی   **

 کالس شهید باکری
 

 چهارشنبه 

 
 

 * طراحی راکتور های بیوشیمیایی

 یاغچیانکالس شهید 

 مبانی ژنتیک مولکولی

 کالس شهید یاغچیان

  

 پنجشنبه    00                                                                                                         جمع واحد ها 
 

    

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

 

 



 

         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول                          ترم اول                                          داروسازی   – رشته مهندسی شیمی  ارشد کارشناسی دانشجویان برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

روزهای  نام استاد 

 هفته

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01  01-04  08-01 

 021041121 

021041141 

 

021041120 

021041124 

021041014 

 

021041021 

  )مشترک با بیوتکنولوژی(مبانی ژنتیک مولکولی 

 ده های انتقال در سیستم های بیولوژیکی پدی

 )مشترک با بیوتکنولوژی(

 )مشترک با بیوتکنولوژی(بیوشیمی  عمومی  

 )مشترک با بیوتکنولوژی(میکروبیولوژی عمومی   

)مشترک با صنایع  1ریاضیات پیشرفته گروه 

 (، بیوتکنولوژیغذایی

 4سینتیک و طرح راکتور پیشرفته   گروه 

 های انتقال، صنایع غذایی()مشترک با پدیده 

 

2 

0 

 

2 

0 

0 

 

0 

 دکتر شکرکار   

 دکتر یگانی 

 

 دکتر ابراهیمی  

 جعفری زادهدکتر 

 دکتر مقدس

 

 دکتر حضرتی

 بیوشیمی  عمومی   شنبه

 کالس شهید یاغچیان

 1گروه   ریاضیات پیشرفته

 کالس شهید یاغچیان

  

 یکیپدیده های انتقال در سیستم های بیولوژ  یکشنبه 

 کالس شهید یاغچیان
 

سینتیک و طرح راکتور پیشرفته   

 **4گروه 

 کالس شهید باکری

 

 دوشنبه 

 
 

 * 1گروه   ریاضیات پیشرفته 

 کالس شهید یاغچیان
 

  

 سه شنبه 

 
 

 4سینتیک و طرح راکتور پیشرفته   گروه 

 کالس شهید باکری

پدیده های انتقال در سیستم  

 ** های بیولوژیکی

 باکری الس شهیدک

 میکروبیولوژی عمومی   **

 کالس شهید باکری
 

 چهارشنبه 

 
 

    

 پنجشنبه    00                                                                                                         جمع واحد ها 
 

    

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

 

 



 

         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول                            ترم  سوم                                                                 –برنامه هفتگی  دانشجویان کارشناسی ارشد  رشته مهندسی شیمی  

 واحد نام درس  شماره درس

 

 01-08  04-01  01/01 – 01/02 01/8 – 01/01 روزهای هفته نام استاد 

021041107 

081141110 

081141110 

021041110 

 طراحی آماری آزمایش ها   

 کارشناسی ارشد پایاننامه 

 ()تمدید کارشناسی ارشد پایاننامه 

 0گروه  سمینار کارشناسی ارشد

0 

1 

1 

2 

  خوش فطرت دکتر 

 

     شنبه

 یکشنبه 

 

 

 طراحی آماری آزمایشها

 کالس شهید فهمیده

   

 دوشنبه 

 

 

    

 سه شنبه 

 

 

 طراحی آماری آزمایشها **

 کالس شهید فهمیده

   

 چهارشنبه 

 

 

    

 پنجشنبه                                                     جمع واحد ها                         

 

    

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

 
 

 



 

         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

  10-12نیمسال اول                                                                                                                                 رشته مهندسی شیمی  ویان دکتری دانشجبرنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

 01-08  04-01  01/01 – 01/02 01/8 – 01/01 روزهای هفته نام استاد 

021071104 

021071114 

021071124 

021041107 

 راکتورهای صنعتی و ویژه طراحی 

 انتقال حرات جابجایی 

 انتقال جرم پیشرفته )چند جزئی(

 طراحی آماری آزمایشها

 

0 

0 

0 

0 

 دکتر حقیقی 

 دکتر علیزاده 

 دکتر یگانی

 دکتر خوش فطرت

     شنبه
 

 یکشنبه 

 
 

 طراحی آماری آزمایشها

 کالس شهید فهمیده

 راکتورهای صنعتی و ویژهطراحی 

 مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست

 انتقال حرات جابجایی

 کالس شهید شفیع زاده
 

 

 دوشنبه 

 
 

    

 سه شنبه 

 
 

 * راکتورهای صنعتی و ویژهطراحی 

 مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست

 طراحی آماری آزمایشها **

 هکالس شهید فهمید

 * انتقال حرات جابجایی

 کالس شهید شفیع زاده

 انتقال جرم پیشرفته )چند جزئی(**

 کالس شهید باکری
 

  

 چهارشنبه 

 
 

 انتقال جرم پیشرفته )چند جزئی(

 کالس شهید باکری

   

 پنجشنبه   02                                                                                   جمع واحد ها 
 

    

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

 

 



 

         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی شیمی 

 10-12نیمسال اول سوم و چهارم به بعد              دوم ، ترمهای                                                       رشته مهندسی شیمی  دانشجویان دکتری برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

 01-08  04-01  01/01 – 01/02 01/8 – 01/01 روزهای هفته نام استاد 

021071111 

081171110 

081171110 

021071110 

  0آزمون جامع درس  

 دکتری  پایان نامه

 تمدید پایاننامه دکتری 

 دکتری سمینار 

 

 

1 

08 

1 

0 

 برای دانشجویان ترم سوم  

 برای دانشجویان ترم سوم 

 برای دانشجویان ترم سوم 
 

      شنبه

 یکشنبه 

 
 

    

 دوشنبه 

 
 

    

 سه شنبه 

 
 

    

 چهارشنبه 

 
 

    

 پنجشنبه                                                                            جمع واحد ها 
 

    

  

 

 

 



 

 

 10-12نیمسال اول                          دانشکده مهندسی شیمی                                                    برنامه امتحانی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
 زمان 

 امتحان 

  –مهندسی شیمی 

رموسینتیک و ت

 کاتالیست

01/01-01/8 
 

  –مهندسی شیمی 

 فرآیندهای جداسازی 

   00-00 

  –مهندسی شیمی 

 مهندسی فرآیند 

00-00 

  –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال 

00-00  

  –مهندسی شیمی 

 صنایع غذایی 

00-00    

   –مهندسی شیمی  

 محیط زیست    

00-00  

 –مهندسی شیمی 

 بیوتکنولوژی 

01-04  

 –مهندسی شیمی 

 داروسازی

01-04  

 دکترای مهندسی شیمی

 

01-04  

 شنبه

24/01/0410 

 ریاضیات پیشرفته  ریاضیات پیشرفته  ریاضیات پیشرفته  ریاضیات پیشرفته  ریاضیات پیشرفته  ریاضیات پیشرفته  ریاضیات پیشرفته 

00-00 

 ریاضیات پیشرفته 

00-00 

 طراحی آماری آزمایشها

 دوشنبه

21/01/0410 

انتقال جرم 

 پیشرفته

طراحی  انتقال جرم پیشرفته مکانیک سیاالت پیشرفته انتقال جرم پیشرفته

فرآیندهای صنایع 

 غذایی

پدیده های انتقال در سیستم  انتقال جرم پیشرفته

 های بیولوژیکی

پدیده های انتقال در سیستم های 

 بیولوژیکی

 انتقال حرارت جابجایی

 چهارشنبه

28/01/0410 
ترمودینامیک 

 پیشرفته 

ترمودینامیک  ترمودینامیک پیشرفته  ترمودینامیک پیشرفته 

 پیشرفته 

ترمودینامیک 

 پیشرفته 

 انتقال جرم پیشرفته چند جزئی میکروبیولوژی عمومی میکروبیولوژی عمومی ترمودینامیک پیشرفته 

 شنبه

10/00/0410 
 بهینه سازی  

01/01-01/8 

  یمی عمومیبیوش بیوشیمی عمومی   

 دوشنبه

10/00/0410 
سینتیک و طرح 

 راکتور پیشرفته 

سینتیک و طرح راکتور 

 پیشرفته

سینتیک و طرح راکتور 

 پیشرفته

سینتیک و طرح 

 راکتور پیشرفته

سینتیک و طرح 

 راکتور پیشرفته

سینتیک و طرح 

 راکتور پیشرفته

طراحی راکتورهای 

 بیوشیمیایی

 سینتیک و طرح راکتور پیشرفته

00-00 

 راکتورهای صنعتی و ویژه

 چهارشنبه

11/00/0410 

  مبانی ژنتیک مولکولی مبانی ژنتیک مولکولی      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشکده مهندسی شیمی        

 10-12سال تحصیلی   اولمسال ین                                                                                                            شیرازی ) ویدیو پروژکتور دارد(برنامه هفتگی کالس  شهید 

 روزهای هفنه 
 

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 01-04 01/07-01 

 شنبه
 

 معادالت دیفرانسیل  2ریاضی  0موازنه جرم و انرژی گروه  2موازنه جرم و انرژی گروه  

 یکشنبه
 

 2استاتیک و مقاومت مصالح گ 0گ 2عملیات واحد  2ریاضیات مهندسی گروه  0عملیات واحد 

 دوشنبه
 

 ** 0انتقال جرم گروه  2ریاضی  0موازنه جرم و انرژی گروه 

 کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی *

 

 سه شنبه
 

 معادالت دیفرانسیل * 0عملیات واحد  2موازنه جرم و انرژِی گروه  2 روهگ 2واحد عملیات 

 چهار شنبه
 

 *0روه شیمی فیزیک گ 0 هروجرم گانتقال 

 **2 روهگ و مقاومت مصالح استاتیک

 2 روهشیمی عمومی گ ریاضی در مهندسی شیمی کاربرد

 پنج شنبه
 

 دیفرانسیل معادالت  2ریاضی  0 روهگ جرم و انرژی موازنه 2 روهگ جرم و انرژی موازنه

 
 
 
 
 
 
 
 



 دانشکده مهندسی شیمی        

 10-12سال تحصیلی   اولمسال ین                                                                                           ) ویدیو پروژکتور ندارد(ی برنامه هفتگی کالس  شهید خراز

 روزهای هفنه 
 

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 01-04 01/07-01 

 شنبه
 

 * 2برنامه نویسی کامپیوتر گروه  * 0نامه نویسی کامپیوتر گروه بر 2گروه  2فیزیک  0مقدمه ای بر مهندسی شیمی گروه 

 **2شیمی عمومی گروه 

 یکشنبه
 

 * 0زبان خارجه گروه  0زبان خارجه گروه  7گروه  0ریاضی  1گروه  0ریاضی 

 دوشنبه
 

 *1گروه  0فیزیک  2مقدمه ای بر مهندسی شیمی گروه  0شیمی عمومی گروه  

 ** 0شیمی عمومی گروه 

 شنبه سه
 

 *1گروه  0ریاضی  0ریاضیات مهندسی گروه  0گروه  2فیزیک  2گروه  2فیزیک 

 چهار شنبه
 

 0برنامه نویسی کامپیوتر گروه  2برنامه نویسی کامپیوتر گروه  1گروه  0ریاضی  7گروه  0ریاضی 

  پنج شنبه
 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 دانشکده مهندسی شیمی        

 10-12سال تحصیلی   اولمسال ین                                                                                           ) ویدیو پروژکتور ندارد( 0ت برنامه هفتگی کالس  شهید هم

 روزهای هفنه 
 

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 01-04 01/07-01 

 شنبه
 

  0گروه  نعتینقشه کشی ص 2گروه  0ترمودینامیک  0گروه  2فیزیک 

 یکشنبه
 

 * 2زبان خارجه گروه  2زبان خارجه گروه  1گروه  0فیزیک  7گروه  0فیزیک 

 دوشنبه
 

 *7گروه  0فیزیک  شیمی آلی ** 2انتقال جرم گروه  مقدمات مهندسی نفت *

 سه شنبه
 

روشهای اندازه گیری کمیتهای  مقدمه ای بر علوم زیستی *0گروه   2عملیات واحد 

 مهندسی

 * 7گروه  0یاضی ر

 چهار شنبه
 

  2انتقال جرم گروه  7گروه  0فیزیک  1گروه  0فیزیک 

  پنج شنبه
 

    

 
 

  
 
 
 
 
 
 



 دانشکده مهندسی شیمی        

 10-12سال تحصیلی   اولمسال ین                                                                                              ) ویدیو پروژکتور دارد(2برنامه هفتگی کالس  شهید  همت 

 روزهای هفنه 
 

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 01-04 01/07-01 

 شنبه
 

   0شیمی تجزیه گروه  2گروه  2انتقال حرارت  

 یکشنبه
 

روشهای اندازه گیری  2گروه  0مکانیک سیاالت  0گروه  2انتقال حرارت  0گروه  0مکانیک سیاالت 

 تهای مهندسی **کمی

 دوشنبه
 

 * 2گروه  0ترمودینامیک  2مکانیک سیاالت 

 ** 0گروه  0ترمودینامیک 

 * 0شیمی تجزیه گروه  2مقدمه ای بر علوم زیستی گروه 

 سه شنبه
 

 * 0گروه  2انتقال حرارت  * 2گروه  0مکانیک سیاالت 

 ** 2گروه  2انتقال حرارت 

  * 0گروه  0مکانیک سیاالت 

 هچهار شنب
 

  0ریاضیات مهندسی گروه  0گروه  0ترمودینامیک  2ت مهندسی گروه ریاضیا

  پنج شنبه
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دانشکده مهندسی شیمی        

 10-12سال تحصیلی   اولمسال ین                                                                                       ) ویدیو پروژکتور دارد(برنامه هفتگی کالس  شهید کاوه  

روزهای 

 هفنه 
 

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 01-04 01/07-01 

 شنبه
 

 2گروه  ترمودینامیک پیشرفته
 

 2گروه  نقشه کشی صنعتی سینتیک و طرح راکتور 0انتقال حرارت 

 یکشنبه
 

 2گروه  ریاضیات پیشرفته اصول مهندسی احتراق
 

 طرح و اقتصاد کارخانه ** ** 2گروه  2عملیات واحد 

 دوشنبه
 

  0استاتیک و مقاومت مصالح گروه  2ترمودینامیک  

 سه شنبه
 

 *2گروه ریاضیات پیشرفته  محاسبات عددی
 

 طرح و اقتصاد کارخانه * اصول مهندسی احتراق

 چهار شنبه
 

 محاسبات مهندسی پاالیش * سینتیک و طرح راکتور

 ** 0انتقال حرارت 

 * 2 ترمودینامیک

 فرآیندهای پتروشیمی **

 ** 0استاتیک و مقاومت مصالح گروه 

  پنج شنبه
 

    

 
 
 
 
 



 دانشکده مهندسی شیمی        

 10-12سال تحصیلی   اولمسال ین                                                                                              ) ویدیو پروژکتور دارد(برنامه هفتگی کالس  شهید باکری  

 روزهای هفنه 
 

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 01-04 01/07-01 

 شنبه
 

 محاسبات مهندسی پاالیش طراحی فرآیندهای صنایع غذایی 2سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه  4گروه ترمودینامیک پیشرفته 

 یکشنبه
 

کارگاه نرم افزار مهندسی  **4سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه  **4گروه  ریاضیات پیشرفته 2انتقال جرم پیشرفته گروه 

 0شیمی گروه 

 دوشنبه
 

   4ترمودینامیک پیشرفته گروه  

 سه شنبه
 

 طراحی فرآیندهای صنایع غذایی * انتقال جرم پیشرفته چند جزئی ** 4سینتیک و طرح راکتور پیشرفته  گروه 

 های بیولوژیکی **پدیده های انتقال در سیستم 

 میکروبیولوژی عمومی **

 چهار شنبه
 

  * 2سینتیک و طرح راکتور پیشرفته گروه  1انتقال جرم پیشرفته  گروه  انتقال جرم پیشرفته چند جزئی

  پنج شنبه
 

    

 
 
 
 
 
 
 



 دانشکده مهندسی شیمی        

 10-12سال تحصیلی   اولمسال ین                                                                                               ) ویدیو پروژکتور دارد(برنامه هفتگی کالس  شهید فهمیده 

روزهای 

 هفنه 
 

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 01-04 01/07-01 

 شنبه
 

  * 0411بهینه سازی   0سینتیک و طرح راکتور پیشرفته گروه  

 یکشنبه
 

  0ترمودینامیک پیشرفته گروه  0ریاضیات پیشرفته گروه  آزمایشها طراحی آماری

 دوشنبه
 

  **4انتقال جرم پیشرفته گروه  0411بهینه سازی  

 سه شنبه
 

 * 2انتقال جرم پیشرفته گروه 

 طراحی آماری آزمایشها **

 * 0ریاضیات پیشرفته گروه 

 ** 0سینتیک و طرح راکتور پیشرفته گروه 

کارگاه نرم افزار  *2رفته گروه ترمودینامیک پیش

 2مهندسی شیمی گروه 

 چهار شنبه
 

   ** 0انتقال جرم پیشرفته گروه   4انتقال جرم پیشرفته گروه

  پنج شنبه
 

   

 
 
 
 
 
 



 

 دانشکده مهندسی شیمی        

 10-12سال تحصیلی   اولمسال ین                                                                                      ) ویدیو پروژکتور ندارد(برنامه هفتگی کالس  شهید شفیع زاده 

 روزهای هفنه 
 

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 01-04 01/07-01 

 شنبه
 

 *1سینتیک و طرح راکتور پیشرفته گروه 

 ** 1انتقال جرم پیشرفته گروه 

 مهندسی صنایع غذایی  0ریاضیات پیشرفته گروه 

 یکشنبه
 

  انتقال حرارت جابجایی 1ریاضیات پیشرفته گروه  مکانیک سیاالت پیشرفته

 دوشنبه
 

    0انتقال جرم پیشرفته گروه 

 سه شنبه
 

 مکانیک سیاالت پیشرفته *

 ** 0ریاضیات پیشرفته گروه 

  2ترمودینامیک پیشرفته گروه  انتقال حرارت جابجایی *

 چهار شنبه
 

   **0 سینتیک و طرح راکتور پیشرفته گروه 1پیشرفته گروه سینتیک و طرح راکتور

  پنج شنبه
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دانشکده مهندسی شیمی        

 10-12سال تحصیلی   اولمسال ین                                                                                          ) ویدیو پروژکتور دارد(برنامه هفتگی کالس  شهید یاغچیان  

 روزهای هفنه 
 

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 01-04 01/07-01 

 شنبه
 

  0ترمودینامیک پیشرفته گروه  1ریاضیات پیشرفته گروه  بیوشیمی عمومی 

 یکشنبه
 

  1رفته گروه ترمودینامیک پیش پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیکی 0سینتیک و طرح راکتور پیشرفته گروه 

 دوشنبه
 

  0ترمودینامیک پیشرفته گروه  1ریاضیات پیشرفته گروه  طراحی راکتورهای بیوشیمیایی

 سه شنبه
 

   4ریاضیات پیشرفته گروه  * 1ترمودینامیک پیشرفته گروه 

 چهار شنبه
 

 طراحی راکتورهای بیوشیمیایی *

 ** 0ترمودینامیک پیشرفته گروه 

  0رمودینامیک پیشرفته گروه ت مبانی ژنتیک مولکولی

  پنج شنبه
 

    

 
 
 
 
 



 

 دانشکده مهندسی شیمی        

 10-12سال تحصیلی   اولمسال ین                                                                                           ) ویدیو پروژکتور دارد(برنامه هفتگی کالس  شهید جهان آراء 

 زهای هفنه رو
 

01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 01-04 01/07-01 

 شنبه
 

 * 2کنترل فرآیندها گروه  مقدمات مهندسی نفت

 مدیریت صنعتی  **

 2شیمی تجزیه گروه  فرآیندهای پتروشیمی

 یکشنبه
 

  * 2شیمی فیزیک گروه  0کنترل فرآیندها گروه  

 دوشنبه
 

  * 2یه گروه شیمی تجز 0شیمی فیزیک گروه  زبان تخصصی

 سه شنبه
 

 *1ریاضیات پیشرفته گروه  2شیمی فیزیک گروه 

 ** 0کنترل فرآیندها گروه 

  *مهندسی صنایع غذایی *

 چهار شنبه
 

 شیمی آلی * 2کنترل فرآیندها گروه  مدیریت صنعتی

 زبان تخصصی **

 

  پنج شنبه
 

    

 

 



 دانشکده مهندسی شیمی        
)کد درس  -(20 آزمایشگاهکد 021001018و علوم پایه  ،معدن، موادشیمی )کد درس آزمایشگاه شیمی عمومیشیمی عمومی  آزمایشگاهبرنامه هفتگی 

 )آقای مهندس شیخ بیگلو( - (201008020نفت  کد درس آزمایشگاه شیمی عمومیو  211001112آزمایشگاه شیمی عمومی پلیمر 

  10-12سال تحصیلی   اول مسال ین

 روزهای هفنه 

 
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 04-01/02 01-04  08-01 

 شنبه

 
 آز شیمی عمومی نفت    

 ) مریم رجب زاده(
 آز شیمی عمومی نفت

 )مریم رجب زاده(
 یکشنبه

 
 معدن 6آز شیمی عمومی گروه  

 (شاهین نصیری)
 علوم پایه 4آز شیمی عمومی گروه  

 )امیرمحمد مالیی(

 شیمی 0آز شیمی عمومی گروه 

 یرمحمد مالیی()ام
 دوشنبه

 
 پلیمر 0آز شیمی عمومی گروه     

 (شاهین نصیری)
 سه شنبه

 
 معدن7آز شیمی عمومی گروه  

 )شاهین نصیری(
 شیمی 2آز شیمی عمومی گروه   

 )شاهین نصیری(
 چهار شنبه

 
 معدن 8آز شیمی عمومی گروه 

 (فرحناز کارآموز)
 شیمی 0آز شیمی عمومی گروه 

 ()فرحناز کارآموز
 علوم پایه 5آز شیمی عمومی گروه  

 (سپیده معصومی)
 پلیمر 2آز شیمی عمومی گروه 

 (سپیده معصومی)
 پنج شنبه

 
     

 
 

 

 

 



 

 دانشکده مهندسی شیمی        
 (فلکی)آقای مهندس  (28کد آزمایشگاه  021001242شیمی  )کد درس آزمایشگاه شیمی آلی  شیمی آلی آزمایشگاهبرنامه هفتگی 

   (211001027)کد درس آزمایشگاه شیمی آلی پلیمر   10-12سال تحصیلی   اول ال مسین

 روزهای هفنه 

 
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 04-01/02  01-04 08-01 

 شنبه

 
 آز شیمی آلی شیمی

 ی(ئ)امیر کاها
 0آز شیمی آلی پلیمر گروه 

 )امیر کاهائی(
 2آز شیمی آلی پلیمر گروه  

 (کاهائی امیر)
 

 کشنبهی

 
     

 دوشنبه

 
     

 سه شنبه

 
     

 چهار شنبه

 
     

 پنج شنبه

 
     

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشکده مهندسی شیمی        
 )آقای مهندس فلکی(( 27آزمایشگاه  کد021001040)کد درس آزمایشگاه شیمی تجزیه شیمی تجزیه  آزمایشگاهبرنامه هفتگی 

 10-12سال تحصیلی   اول مسال ین

 فنه روزهای ه

 
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 04-01/02 01-04  08-01 

 شنبه

 
     

 یکشنبه

 
شیمی  0گروه  شیمی تجزیه آزمایشگاه  

 (خانم منصفی)
 2گروه  شیمی تجزیه آزمایشگاه

 خانم منصفی(شیمی )
 

 دوشنبه

 
     

 سه شنبه

 
     

 چهار شنبه

 
     

 پنج شنبه

 
     

 



 

 

                                 دانشکده مهندسی شیمی
 )آقای مهندس بیابانی( (21 آزمایشگاه کد 021001041شیمی  )کد درس آزمایشگاه مکانیک سیاالت مکانیک سیاالت  آزمایشگاهبرنامه هفتگی 

 (201008070: نفتکد درس آزمایشگاه مکانیک سیاالت )،  (021001000کد درس آزمایشگاه مکانیک سیاالت مکانیک: ) 

 10-12سال تحصیلی   اول مسال ین

 روزهای هفنه 

 
01/8-01/01 01/02 – 01/01 04-01/02 01-04 08-01 

 شنبه

 
     

 یکشنبه

 
 0آزمایشگاه مکانیک سیاالت گروه   

 شیمی )دکتر ذبیحی(
 نقتآزمایشگاه مکانیک سیاالت  

 )دکتر ذبیحی(
 دوشنبه

 
     

 سه شنبه

 
 2گروه  آزمایشگاه مکانیک سیاالت   

 )دکتر ذبیحی(شیمی 
آزمایشگاه مکانیک سیاالت نفت 

 )دکتر ذبیحی(
 0آزمایشگاه مکانیک سیاالت گروه 

 شیمی )دکتر ذبیحی(
 چهار شنبه

 
 آزمایشگاه مکانیک سیاالت پزشکی   

 )خانم لیال مداحی(
  

 
 پنج شنبه

 
     

 

 

 



 

 

 دانشکده مهندسی شیمی        
 )آقای مهندس بیابانی( (21 آزمایشگاه کد 021001048)کد درس آزمایشگاه عملیات واحد  ملیات واحدع آزمایشگاهبرنامه هفتگی 

 10-12سال تحصیلی   اول مسال ین

 روزهای هفنه 

 
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 04-01/02 01-04  08-01 

 شنبه

 
 0آزمایشگاه عملیات واحد گروه   

 شیمی )دکتر اکبری(
  

 یکشنبه

 
     

 وشنبهد

 
     

 سه شنبه

 
     

 چهار شنبه

 
 2آزمایشگاه عملیات واحد گروه   

 )دکتر اکبری( شیمی
  

 پنج شنبه

 
     

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشکده مهندسی شیمی        
 ()آقای مقنی (20 آزمایشگاه کد 021001042 شیمی )کد درس آزمایشگاه کنترل فرآیندهاکنترل فرآیندها  آزمایشگاهبرنامه هفتگی 

 (                                 )کد درس آزمایشگاه کنترل فرآیندها پلیمر  10-12سال تحصیلی   اول مسال ین

 روزهای هفنه 

 
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 04-01/02 01-04 08-01 

 شنبه

 
 شیمی 0آز کنترل فرآیندها گروه   

 )دکترمقدس(
 شیمی2آز کنترل فرآیندها گروه 

 ()دکترمقدس
 شیمی 0آز کنترل فرآیندها گروه 

 )دکترمقدس(
 یکشنبه

 
     

 دوشنبه

 
     

 سه شنبه

 
     

 چهار شنبه

 
     

 پنج شنبه

 
     

 

 



 دانشکده مهندسی شیمی        
درس آزمایشگاه انتقال کد ) - (22 آزمایشگاه کد 021001047شیمی  )کد درس آزمایشگاه انتقال حرارت انتقال حرارت  آزمایشگاهبرنامه هفتگی 

 )آقای مقنی(( 201008400نفت  حرارت 

 10-12سال تحصیلی   اول مسال ین

 روزهای هفنه 

 
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 04-01/02 01-04  08-01 

 شنبه

 
 0گروه  انتقال حرارت آزمایشگاه    

 )دکتر رستمی زاده(
 یکشنبه

 
     

 دوشنبه

 
 تنق انتقال حرارت آزمایشگاه 

 )خانم المیرا یقینی راد(
 نقت انتقال حرارت آزمایشگاه 

 )خانم المیرا یقینی راد(
 

 سه شنبه

 
     

 چهار شنبه

 
 2گروه  انتقال حرارت آزمایشگاه    

 )دکتر رستمی زاده(
 پنج شنبه

 
     

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشکده مهندسی شیمی        
 )آقای مهندس شیخ بیگلو(  (24 آزمایشگاه کد 021001011ایشگاه شیمی فیزیک )کد درس آزم شیمی فیزیک آزمایشگاهبرنامه هفتگی 

 10-12سال تحصیلی   اول مسال ین

 روزهای هفنه 

 
01/01 – 01/8 01/02 – 01/01 04-01/02 01-04  08-01 

 شنبه

 
     

 یکشنبه

 
 شیمی شیمی فیزیک آزمایشگاه 

 (دکتر زمانی)
   

 دوشنبه

 
     

 سه شنبه

 
  

 
   

 چهار شنبه

 
     

 پنج شنبه

 
     

 

 

 

 



 

 


