
گاه صنعتی سهند  دانش

 مهندسی شیمیدانشکده 

 دکتری   و  ربانمه هفتگی دانشجویان  کارشناسی  ، کارشناسی ارشد 
تحصیلی 

  98-99    نیمسال اول   سال 

 

 

      



 دانشگاه صنعتی سهند

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول ترم اول                       جويان كارشناسی  رشته مهندسی شيمی     برنامه هفتگی  دانش           مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

 واحد نام درس  شماره درس

 

 16-18  14-16  30/10 – 30/12 30/8 – 30/10 روزهاي هفته پيشنياز

 4162101 

4222014 

4162110 

4162723 

4222006 

4162704 

4162901 

4222068 

  ( 5و 4) گروه  1رياضی

  2و1گروه شيمی عمومی  

 (  5و  4) گروه  1فيزيك 

 (  5و  4)گروه  عمومی زبان 

   2و1گروه مبانی كامپيوتر  

 گروه 2  1تربيت بدنی 

 گروه  2    1انديشه اسالمی 

   2و1گروه  مقدمه اي بر مهندسی شيمی 

3 

3 

3 

3 

3  

1 

2 

2 

 

 

 1برادران گروه  1تربيت بدنی  شنبه

30/9-30/8 

 2برادران گروه  1بيت بدنی تر

30/10-30/9  

  1مبانی كامپيوتر    گروه 

 كالس شهيد شيرازي 

 2مقدمه اي بر مهندسی شيمی  گروه 

 1همت كالس شهيد 

   2مبانی كامپيوتر    گروه 

 كالس شهيد شيرازي 

  1شيمی عمومی  گروه 

 1كالس شهيد همت 

  

 2همتكالس شهيد *     5گروه  1رياضی 

  2كالس شهيد همت**5گروه  1فيزيك 

 كالس شهيد خرازي*  4گروه  1رياضی 

 كالس شهيد خرازي** 4گروه  1فيزيك 

 يكشنبه 

 

 

   4گروه  1رياضی 

 خرازيكالس شهيد 

  5گروه  1يزيك ف

 2كالس شهيد همت 

  4گروه  1فيزيك 

 كالس شهيد خرازي 

 () مشنرک با پليمر 5گروه  1رياضی 

 2كالس شهيد همت 

  4عمومی گروه  زبان

 كالس شهيد خرازي 

  5زبان عمومی گروه 

 2كالس شهيد همت 

 ) برادران ( 14گروه    1انديشه اسالمی 

 )خواهران (   13گروه   1انديشه اسالمی 

 دوشنبه 

 

 

  

 

  

 سه شنبه 

 

 

  1مقدمه اي بر مهندسی شيمی  گروه 

 1كالس شهيد  همت 

 17خواهران گروه  1 تربيت بدنی

30/11-30/10 

 18خواهران گروه  1تربيت بدنی 

30/112-30/11 

 * 1مبانی كامپيوتر    گروه 

 كالس شهيد شيرازي

 ** 2مبانی كامپيوتر    گروه 

 كالس شهيد شيرازي 

 *  2شيمی عمومی گروه 

 2همت كالس شهيد 

 *  4زبان عمومی گروه 

 كالس شهيد خرازي 

 *  5زبان عمومی گروه 

 2كالس شهيد همت 

 چهارشنبه 

 

 

  4گروه  1فيزيك 

 كالس شهيد خرازي 

 ) مشنرک با پليمر( 5گروه  1رياضی 

 2كالس شهيد همت 

  4گروه  1رياضی 

 كالس شهيد خرازي  

 ) مشترک با پليمر( 5گروه  1فيزيك 

 2كالش شهيد همت 

 * 1شيمی عمومی  گروه   

  2كالس شهيد همت 

 2شيمی عمومی  گروه 

 ازي كالس شهيد شير

 

 پنجشنبه    20                                جمع واحد ها                                                         

 

    

    يك هفته در ميان شروع از هفته دوم **                                  يك هفته در ميان شروع از هفته اول   *

                 



         شگاه صنعتی سهنددان

  دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول  ترم دوم                              برنامه هفتگی  دانشجويان كارشناسی  رشته مهندسی شيمی        مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

 واحد نام درس  شماره درس

 

روزهاي  پيشنياز

 هفته

30/10 – 30/8 30/12 – 30/10  16-14  18-16 

4222143 

4162102 

4162103  

4222510 

 موازنه جرم و انرژي  

 2و  1گروه    2رياضی 

   6گروه  معادالت ديفرانسيل 

   كارگاه نرم افزار مهندسی 

4 

3 

3 

1 

-- 

  1رياضی 

 * 2رياضی  – 1رياضی 

 مبانی كامپيوتر   

 موازنه جرم و انرژي   شنبه

 زي كالس شهيد شيرا

 

 1گروه    2رياضی   

 1 كالس علوم پايه

 كارگاه نرم افزار مهندسی  

 سايت كامپيوتر

 يكشنبه 

 

 

 2گروه    2رياضی   

 كالس شهيد بروجردي

 6گروه معادالت ديفرانسيل  

 بروجردي كالس شهيد 

 

 دوشنبه 

 

 

    

 سه شنبه 

 

 

 موازنه جرم و انرژي   

 كالس شهيد شيرازي

 1گروه    2ضی ريا

 1كالس علوم پايه 

 

 چهارشنبه 

 

 

   

  

 6گروه معادالت ديفرانسيل  

 بروجرديكالس شهيد 

 

 2گروه    2رياضی 

 كالس شهيد بروجردي

 پنجشنبه   11      جمع واحد ها                                                                         

 

     

  

 

 

 



 ه صنعتی سهنددانشگا

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول                 ترم  سوم                                               شيمی برنامه هفتگی  دانشجويان كارشناسی  رشته مهندسی      مشخصات اصلی دروس    

 نام درس شماره درس

 

 16-18  14-16  30/10 – 30/12 30/8 – 30/10 روزهاي هفته پيشنياز  واحد

4222037 

4222107 

4222035 

4162111 

4222028 

4222081 

4162812 

4162927 

  

 

  2و1گروه  1مكانيك سياالت 

 4و  3گروه  رياضيات مهندسی 

 2و  1گروه  1ترموديناميك 

  2و  1گروه   2فيزيك 

  2و1گروه   نقشه كشی صنعتی 

    مقدمه اي بر علوم زيستی

 گروه   4 شيمی عمومی  آز

   11و  10گروه اخالق اسالمی   

  

 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

 

 

 رياضی مهندسی * –موازنه 

  2رياضی  –معادالت ديفرانسيل 

  معادالت ديفرانسيل * 

 * معادالت ديفرانسيل – 1فيزيك 

--- 

--- 

 شيمی عمومی  

--- 

   

 1گ  1ميك ترمودينا شنبه

 كالس شهيد  خرازي

 2وه  گر 2فيزيك 

 2كالس شهيد همت 

  1گروه  2فيزيك 

 كالس شهيد خرازي

  3رياضيات مهندسی  گروه 

 كالس شهيد خرازي

  4رياضيات مهندسی گروه 

  2كالس شهيد همت  مشترک با مواد 

 

آز شيمی عمومی 

  1گروه 

 يكشنبه 

 

 

 * 2گروه 1مكانيك سياالت 

  1كالس شهيد همت 

  

 مقدمه اي بر علوم زيستی  

 1الس شهيد همت ك

 

 * 1گروه 1مكانيك سياالت 

 1كالس شهيد  همت 

 ** 2گروه  1اميك ترمودين

 1كالس شهيد  همت 

 

 دوشنبه 

 

 

 1گروه   2فيزيك 

  خرازيكالس شهيد 

    2گروه  2فيزيك 

 2كالس شهيد همت 

  4رياضيات مهندسی  گروه 

 2كالس شهيد همت 

   3رياضيات مهندسی گروه 

 رازيكالس شهيد خ

   2آز شيمی عمومی گروه 

 سه شنبه 

 

 

   2گروه 1مكانيك سياالت 

 2كالس شهيد  همت 

  

  1گروه  1مكانيك سياالت 

 2كالس شهيد  همت 

 1نقشه  كشی صنعتی   گروه 

 خرازيكالس شهيد  

  2گروه  1ميك ترمودينا

 1كالس شهيد  همت 

نقشه  كشی صنعتی   

 2گروه 

 كالس شهيد  شيرازي

 چهارشنبه 

 

 

 3آز شيمی عمومی گروه 

 **1گ  1ترموديناميك 

 1كالس شهيد  همت 

  4آز شيمی عمومی گروه 

 

  10گروه اخالق اسالمی  

 11گروه  اخالق اسالمی

 

     پنجشنبه  19                   جمع واحد ها                                                                        

 يك هفته در ميان شروع از هفته اول                                           **  يك هفته در ميان شروع از هفته  *

 



         دانشگاه صنعتی سهند

              دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول  ی شيمی             ترم چهارم             برنامه هفتگی  دانشجويان كارشناسی  رشته مهندس    مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

 نام درس شماره درس

 

روزهاي  پيشنياز  واحد 

 هفته

30/10 – 30/8 30/12 – 30/10  16-14  18-16 

 4222020 

4222036 

4222042 

   4222039 

4162105 

 

 

 تجزيه  شيمی 

       2ترموديناميك 

    1انتقال حرارت 

     2يك سياالت مكان  

 4گروه محاسبات عددي  

3 

3 

3 

 2 

   2 

 شيمی عمومی 

  1ترموديناميك 

  1سياالت 

 1مكانيك سياالت  

 برنامه نويسی  –معادالت ديفرانسيل  

 كامپيوتر 

 شيمی تجزيه    شنبه

  كاوهكالس شهيد  

 

 4گروه محاسبات عددي  

  بروجرديكالس شهيد 

 يكشنبه 

 

 

     2مكانيك سياالت 

 جهان آراءكالس شهيد  

 **   1انتقال حرارت  

 جهان آراءكالس شهيد  

 

  

 دوشنبه 

 

 

 ** شيمی تجزيه 

 باكريكالس شهيد  

 *  2ترموديناميك 

 شيرازيكالس شهيد 

   

 سه شنبه 

 

 

    1انتقال حرارت 

 جهان آراءكالس شهيد  

 

 

       2ترموديناميك 

 جهان آراءكالس شهيد  

  

 چهارشنبه 

 

 

    

 پنجشنبه    13جمع واحد ها                                                                

 

    

 **  يك هفته در ميان شروع از هفته دوم                                  يك هفته در ميان شروع از هفته اول    *

 

 

 



         دانشگاه صنعتی سهند

 انشكده مهندسی شيمی د

       98-99نيمسال اول                   ترم پنجم                                   برنامه هفتگی  دانشجويان كارشناسی  رشته مهندسی شيمی       مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

 نام درس شماره درس

 

روزهاي  پيشنياز  واحد

 هفته

30/10 – 30/8 30/12 – 30/10  16-14  18-16 

 4222050 

4222048 

4222049 

4222820 

4222837 

4162909  

 4222034 

4222073 

 4222066 

4222613 

 گروه  2انتقال جرم    

 شيمی فيزيك  

   2انتقال حرارت 

 گروه   3آز شيمی تجزيه 

 گروه  4 آز مكانيك سياالت 

 4و  3گروه تاريخ اسالم   

  استاتيك ومقاومت مصالح 

    مقدمات مهندسی نفت 

 اصول مهندسی احتراق 

  زبان تخصصی

   

3 

3 

3 

1 

1 

2 

3 

3  

3 

3 

 * 1انتقال حرارت 

    2ترموديناميك 

  1انتقال حرارت 

 *شيمی تجزيه  

  1سياالت مكانيك 

-- 

  1فيزيك 

 --- 

--- 

 زبان عمومی

 

  1انتقال جرم گروه  شنبه

  1كالس شهيد  همت 

 1آز شيمی تجزيه  گروه 

 2انتقال جرم گروه 

 كالس شهيد  كاوه

  

 3گروه تاريخ  تمدن اسالم  

 4گروه  تاريخ تحليلی اسالم

  

 * 2انتقال حرارت 

 شيرازيكالس شهيد  

 يكشنبه 

 

 

 

 1آز مكانيك سياالت گروه 

 *  2انتقال جرم گروه 

 كالس شهيد  شيرازي

  2آز مكانيك سياالت  گروه 

 3آز شيمی تجزيه  گروه 

 

 يمی فيزيك  ش

 كالس شهيد  شيرازي 

 

  3آز مكانيك سياالت  گروه

 

 دوشنبه 

 

 

 مقدمات مهندسی نفت 

 شفيع زادهكالس شهيد  

 اصول مهندسی احتراق **

 كالس شهيد  جهان آراء

  2انتقال حرارت 

 شيرازيكالس شهيد  

  

 سه شنبه 

 

 

 اصول مهندسی احتراق

 كالس شهيد  خرازي

 زبان تخصصی **               

 كالس شهيد باكري

 

 شيمی فيزيك  *

 1كالس شهيد  همت 

 ** 1انتقال جرم گروه 

 1همت كالس شهيد  

 *استاتيك و مقاومت مصالح *

 كالس شهيد كاوه

 مقدمات مهندسی نفت *

 كالس شهيد  جهان آراء

 4آز مكانيك سياالت  گروه 

 

 چهارشنبه 

 

 

 2آز شيمی تجزيه  گروه 

 ك و مقاومت مصالح استاتي

 كالس شهيد كاوه

 زبان تخصصی

 1كالس شهيد همت 

  

 پنجشنبه   19جمع واحد ها                                                                                

 

    

 اختيار انتخاب نمايند   به   يك درس  (  و زبان تخصصی و  اصول مهندسی احتراق   مقدمات مهندسی نفت )   تخصصی ، اختياري دانشجويان محترم  از بين دروس       -توجه   

 **  يك هفته در ميان شروع از هفته دوم                                يك هفته در ميان شروع از هفته اول    *

 



         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول                  ترم ششم                                       برنامه هفتگی  دانشجويان كارشناسی  رشته مهندسی شيمی       ر برنامهمشخصات اصلی دروس مندرج د

 نام درس شماره درس

 

روزهاي  پيشنياز  واحد

 هفته

30/10 – 30/8 30/12 – 30/10  16-14  18-16 

4222146 

4222044 

4222051 

4222841 

4222848 

 راكتور  یحاطرسينتيك و 

    1عمليات واحد 

 كاربرد رياضی در مهندسی شيمی 

 2و  1گروه  آز انتقال حرارت 

 آز شيمی فيزيك 

4 

3 

3 

1 

1 

 انتقال جرم 

 انتقال جرم * 

 انتقال جرم 

 انتقال حرارت *

 شيمی فيزيك

    1عمليات واحد  شنبه

 2همت  كالس 

 

   

 ه يكشنب

 

 

 راكتور یحاطرسينتيك و 

 شيرازيكالس شهيد  

 كاربرد رياضی در مهندسی شيمی   

 شيرازي كالس شهيد  

 دوشنبه 

 

 

 **   1عمليات واحد 

 1كالس شهيد  همت 

 

    

 سه شنبه 

 

 

 * كاربرد رياضی در مهندسی شيمی 

 كالس شهيد  شيرازي 

  1ت   گروه آز انتقال حرار 2آز انتقال حرارت   گروه 

 چهارشنبه 

 

 

 راكتور یحاطرسينتيك و 

 شيرازي كالس شهيد  

   آز شيمی فيزيك

       پنجشنبه  12   جمع واحد ها                                                                                

                                   **  يك هفته در ميان شروع از هفته دوم                                                 يك هفته در ميان شروع از هفته اول    *

 

 

 

 



         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول                       ترم هفتم                                  مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه        برنامه هفتگی  دانشجويان كارشناسی  رشته مهندسی شيمی 

 واحد  نام درس  شماره درس 

 

روزهاي  پيشنياز 

 هفته

30/10 – 30/8 30/12 – 30/10  16-14  18-16 

4222045 

4222047 

4222026 

4162913   

4222069 

4222602 

4222606 

     2و1گروه  2عمليات واحد 

    فرآيندها كنترل 

  كارخانهطرح و اقتصاد 

 گروه  2انقالب اسالمی ايران    

 فرآيندهاي پتروشيمی 

 مديريت صنعتی 

 روش هاي اندازه گيري 

 ميت هاي مهندسیك

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

  

 1عمليات واحد 

  1عمليات واحد 

 *  2عمليات  -راكتور *  –كارگاه نرم افزار 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

        شنبه

 يكشنبه 

 

 

 

  1گروه  2عمليات واحد 

 كالس شهيد  كاوه

  كنترل فرآيندها 

 كالس شهيد  كاوه

 

 فرآيندهاي پتروشيمی *

 كالس شهيد  كاوه

 *طرح و اقتصاد كارخانه  *

 كالس شهيد  كاوه

 روش هاي اندازه گيري 

 كميت هاي مهندسی 

 كالس شهيد جهان آراء

 

 دوشنبه 

 

 

  2گروه  2عمليات واحد 

 شهيد كاوه كالس 

 طرح و اقتصاد كارخانه 

 )كالس شهيد كاوه(

  

 سه شنبه 

 

 

 * 1گروه  2عمليات واحد 

  كالس شهيد كاوه

   ** كنترل فرآيندها 

 كالس شهيد  كاوه

 

 7گروه انقالب اسالمی ايران  

 فرآيندهاي پتروشيمی 

 كاوهكالس شهيد 

 8گروه  انقالب اسالمی ايران

 2گروه  2عمليات واحد 

 )كالس شهيد خرازي(

 

 چهارشنبه 

 

 

 مديريت صنعتی  

 كالس شهيد  جهان آراء

  

 پنجشنبه   واحد    14يا  13                            جمع واحد ها                                       

 

    

   يك درس به اختيار انتخاب نمايند   (  و   روش هاي اندازه گيري كميت هاي مهندسی مديريت صنعتی     –يندهاي پتروشيمی   آفر  )    دانشجويان محترم  از بين دروس تخصصی ، اختياري     -توجه    

 **  يك هفته در ميان شروع از هفته دوم                                         يك هفته در ميان شروع از هفته اول    *

    

 

         نددانشگاه صنعتی سه



 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول               ترم  هشتم                                                 برنامه هفتگی  دانشجويان كارشناسی  رشته مهندسی شيمی       مشخصات اصلی دروس    

 نام درس شماره درس

 

روزهاي  پيشنياز  واحد

 هفته

30/10 – 30/8 30/12 – 30/10  16-14  18-16 

4222847 

4222845 

4222504 

4222040 

4222508 

4222074 

  2و  1گروه  آز كنترل فرآيندها 

 گروه 2 آز عمليات واحد 

 پروژه كارشناسی 

 مكانيك سياالت دوفازي  

   گروه 3 كارگاه نرم افزار م شيمی 

  محاسبات مهندسی پااليش 

 

1 

1 

3 

3 

1 

3 

  1يند كنترل فرآ

  1عمليات واحد 

  واحد درسی  100گذراندن 

-- 

 محاسبات عددي   - 1مبانی كامپيوتر عمليات 

 اختياري

 

 

   

 مكانيك سياالت دوفازي  شنبه

 كالس شهيد جهان آراء

 محاسبات مهندسی پااليش

  كالس شهيد باكري

 

 يكشنبه 

 

 

كارگاه نرم افزار مهندسی شيمی  

 1گروه 

 سايت كامپيوتر

  1گروه  آز عمليات واحد 

كارگاه نرم افزار مهندسی 

  2شيمی گروه 

 سايت كامپيوتر

 

 

 دوشنبه 

 

 

     

 سه شنبه 

 

 

 1آز كنترل فرآيند گروه 

 

كارگاه نرم افزار مهندسی شيمی 

 )سايت كامپيوتر( 3گروه 

 2آز كنترل فرآيند گروه 

 

 2گروه  آز عمليات واحد 

 ** مكانيك سياالت دوفازي

 كالس شهيد جهان آراء

 

 

 چهارشنبه 

 

 

 محاسبات مهندسی پااليش ** 

 كالس شهيد باكري

  

     پنجشنبه  9              جمع واحد ها                                                                   

 به اختيار انتخاب نمايند  (   يك درس   مكانيك سياالت دوفازي    و   حاسبات مهندسی پااليش م )            تخصصی ، اختياري  داشنجويان محترم از بين دروس 

 **  يك هفته در ميان شروع از هفته دوم                                       يك هفته در ميان شروع از هفته اول    *

 

 



       98-99نيمسال اول               ی                                                                                                        دانشكده  مهندسی شيمبرنامه امتحانی دانشجويان كارشناسی 

     ترم اول روز

30/10-30/8  

 ترم دوم

13-11  

 ترم سوم  

  (16-14 ) 

 ترم  چهارم   

30/10-30/8   

 ترم پنجم  

13-11   

ششم ترم   

16-14  

 ترم هفتم 

30/10-30/8  

 ترم هشتم   

13-11   

 دو شنبه

16/10/98 
 5و   4گروه  1رياضی 

13-11 
  انتقال جرم  1ترموديناميك  

 كارخانهطرح و اقتصاد 

 
 

 سه شنبه

17/10/98    
 محاسبات عددي

16-14 
  طرح راكتور 

 مكانيك سياالت دوفازي

 

 شنبه چهار

18/10/98 
  1يك سياالت مكان 2رياضی  

 سی نفتدمقدمات مهن-1

13-11 

 اصول مهندسی احتراق-2

16-14 

   

 شنبه پنج

19/10/98 

 11-13خواهران  1انديشه اسالمی

 16-18برادران  1انديشه اسالمی 
  كنترل فرايندها   2مكانيك سياالت   

 شنبه

21/10/98 

 5و4گروه   1فيزيك   

13-11 
 

 رياضيات مهندسی

13-11 
    مقاومت مصالح استانيك و 

 شنبهيك 

22/10/98 
    

 4و  3تاريخ  اسالم گروه 

30/10-30/8 
 

 انقالب اسالمی ايران

16-14 
 

 شنبهدو  

23/10/98 
  

 2فيزيك 

13-11 
 2ترموديناميك 

 

 

كاربرد رياضی در مهندسی 

 شيمی
  

 شنبهسه 

24/10/98 

 زبان عمومی

16-14 
  2ت واحد عمليا  زبان تخصصی   موازنه جرم و انرژي

 چهار شنبه

25/10/98 
  

 مقدمه اي بر علوم زيستی

13-11 
     1انتقال حرارت 

 شنبهپنج 

26/10/98 
  مبانی  كامپيوتر

 10اخالق اسالمی  گروه 

18-16 

 11اخالق اسالمی گروه 

16-14 

  فرآيندهاي   پتروشيمی  شيمی فيزيك 

 شنبه

28/10/98 
 محاسبات مهندسی پااليش  1عمليات واحد   تجزيهشيمی   معادالت ديفرانسيل شيمی عمومی

 شنبهيك 

  2انتقال حرارت   نقشه كشی صنعتی  مقدمه اي بر مهندسی شيمی 29/10/98

 مديريت صنعتی-1

روش هاي اندازه  -2

 گيري كميت هاي مهندسی

 

 



         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول                  ترم اول  ترموديناميك و سنتيك                                    -    رشته مهندسی شيمی ارشد  كارشناسیدانشجويان برنامه هفتگی  

شماره 

 درس

 واحد نام درس 
 

روزهاي  نام استاد 

 هفته

30/10 – 30/8 30/12 – 30/10  16-14  18-16 

4203011 

4203010 

4203018 

4292007 

   
 

    1ترموديناميك پيشرفته  گروه 

 1گروه    رياضيات پيشرفته

 1سينتيك و طرح راكتور پيشرفته  گروه 

 1انتقال جرم پيشرفته   گروه 
      

3 

3 

3 

3 
  

 توكلیدكتر  

 دكتر عبادي

 دكتر حقيقی 

 دكتر جعفرزاده 

  1انتقال جرم پيشرفته   گروه  شنبه

 كالس شهيد باكري

    1ه  گروه ترموديناميك پيشرفت

 كالس شهيد  شفيع زاده

  

 يكشنبه 

 
 

 1سينتيك و طرح راكتور پيشرفته  گروه 

 مركز تحقيقات راكتور و كاتاليست 

 1گروه    رياضيات پيشرفته 

 فهميده كالس شهيد 

  

 دوشنبه 

 
 

  **  1ترموديناميك پيشرفته  گروه 

  كالس شهيد ياغچيان

 
 

  

 سه شنبه 

 
 

 *1يك و طرح راكتور پيشرفته  گروه سينت

 مركز تحقيقات راكتور و كاتاليست

 * 1گروه    رياضيات پيشرفته

 فهميدهكالس شهيد 

 *1انتقال جرم پيشرفته   گروه 

 كالس شهيد ياغچيان

 

 چهارشنبه 

 
 

    

 پنجشنبه    12                                                                                             جمع واحد ها 
 

    

 يك هفته در ميان شروع از هفته اول                                     **  يك هفته در ميان شروع از هفته دوم      *
 

 

 

 



         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول                 ترم اول  فرآيندهاي جداسازي                                       – مهندسی شيمی  رشته ارشد كارشناسی دانشجويان برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

 16-18  14-16  30/10 – 30/12 30/8 – 30/10 روزهاي هفته نام استاد 

4203011 

4203010 

4203018 

4292007  
   

 2پيشرفته   گروه  ترموديناميك

  2گروه   رياضيات پيشرفته

 2سينتيك و طرح راكتور پيشرفته    گروه 

  2انتقال جرم پيشرفته    گروه
  

3 

3 

3 

3 
  

 دكتر الهياري 

  بابالودكتر 

 راحمی دكتر 

  يگانی دكتر 

 

 2سينتيك و طرح راكتور پيشرفته    گروه  شنبه

 كالس شهيد شفيع  زاده
 

 ** 2گروه   رياضيات پيشرفته

 ياغچيانكالس شهيد 

  

 يكشنبه 
 

  2انتقال جرم پيشرفته    گروه

 كالس شهيد باكري 

 2ترموديناميك پيشرفته   گروه 

 كالس شهيد شفيع زاده 

   

 دوشنبه 

 
 

 * *  2انتقال جرم پيشرفته    گروه 

 كالس شهيد باكري

 * 2ترموديناميك پيشرفته   گروه 

 فهميدهكالس شهيد 

  

 سه شنبه 

 
 

  2گروه   رياضيات پيشرفته

 فهميدهكالس شهيد 

سينتيك و طرح راكتور پيشرفته     

 * 2گروه  

 كالس شهيد كاوه

 

 چهارشنبه 

 
 

    

 پنجشنبه    12                                                                                                      جمع واحد ها 
 

    

 يك هفته در ميان شروع از هفته اول                                     **  يك هفته در ميان شروع از هفته دوم      *     

  

 

 

 

 



         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول                 ترم اول  سی فرآيند                                              مهند   – رشته مهندسی شيمی  ارشد كارشناسی دانشجويان برنامه هفتگی  

شماره 

 درس

 واحد نام درس 
 

روزهاي  نام استاد 

 هفته

30/10 – 30/8 30/12 – 30/10  16-14  18-16 

4203011 

4203010 

4203018 

 4292005  
 

   3ترموديناميك پيشرفته  گروه 

 3گروه    رياضيات پيشرفته

     3سينتيك و طرح راكتور پيشرفته  گروه

 مكانيك سياالت پيشرفته     

3 

3 

3 

3 
  

 دكتر شهروزي 

 مقصودي دكتر 

  جديري دكتر 

  دكتر عليزاده 

 

 *   3ترموديناميك پيشرفته  گروه   شنبه

 ياغچيانكالس شهيد 

 

  

 يكشنبه 

 
 

     3فته  گروهسينتيك و طرح راكتور پيشر

 ياغچيانكالس شهيد 

 3گروه    رياضيات پيشرفته

 باكريكالس شهيد 

 مكانيك سياالت پيشرفته    

  ياغچيانكالس شهيد 

 

 دوشنبه 

 
 

    

 سه شنبه 

 
 

 *  3گروه    رياضيات پيشرفته

 كالس شهيد شفيع زاده

 **مكانيك سياالت پيشرفته    

  ياغچيانكالس شهيد 

 *  3و طرح راكتور پيشرفته  گروه سينتيك

 ياغچيانكالس شهيد 

   3ترموديناميك پيشرفته  گروه 

  شفيع زادهكالس شهيد 

 

 چهارشنبه 

 
 

    

 پنجشنبه    12                                                                                                 جمع واحد ها 
 

    

 يك هفته در ميان شروع از هفته اول                                     **  يك هفته در ميان شروع از هفته دوم      *          

 

 

 

 



         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول                            اول   ترم                           پديده هاي انتقال       – رشته مهندسی شيمی  ارشد كارشناسی دانشجويان برنامه هفتگی  

شماره 

 درس

 واحد نام درس 
 

روزهاي  نام استاد 

 هفته

30/10 – 30/8 30/12 – 30/10  16-14  18-16 

4203011 

4203010 

4203018 

4292007  
   

 4ترموديناميك پيشرفته   گروه 

 4گروه   رياضيات پيشرفته

 4سينتيك و طرح راكتور پيشرفته    گروه 

 3انتقال جرم پيشرفته    گروه
  

3 

3 

3 

3 

  واعظیدكتر 

 دكتر سالم 

 حضرتی دكتر

   اكبري دكتر 

 4ترموديناميك پيشرفته   گروه   شنبه

 باكريكالس شهيد 

   

 يكشنبه 

 
 

 3انتقال جرم پيشرفته    گروه

 كالس شهيد فهميده

 4طرح راكتور پيشرفته  گروه سينتيك و 

  جهان آراكالس شهيد 

 4گروه   رياضيات پيشرفته

  باكريكالس شهيد 

 

 دوشنبه 

 
 

 *  4سينتيك و طرح راكتور پيشرفته گروه 

 باكريكالس شهيد 

 ترموديناميك پيشرفته   

 **  4گروه 

 فهميده كالس شهيد

 

 ** 4گروه    رياضيات پيشرفته

 دهشفيع زا كالس شهيد 

 * 3انتقال جرم پيشرفته    گروه

  باكري كالس شهيد 
 

   
 

 سه شنبه 

 
 

    

 چهارشنبه 

 
 

    

 پنجشنبه   12                                                                                              جمع واحد ها 
 

    

 فته اول                                     **  يك هفته در ميان شروع از هفته دوم    يك هفته در ميان شروع از ه  *     

 

 

 



         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول                            ول ا  ترم                                         صنايع غذايی    – رشته مهندسی شيمی  ارشد كارشناسی دانشجويان برنامه هفتگی  

شماره 

 درس

 واحد نام درس 
 

روزهاي  نام استاد 

 هفته

30/10 – 30/8 30/12 – 30/10  16-14  18-16 

4203010 

4203011 

4203018 

4252226 
   

 5گروه   رياضيات پيشرفته

  4ترموديناميك پيشرفته  گروه 

 4ته    گروه سينتيك و طرح راكتور پيشرف

    طراحی فرآيندهاي صنايع غذايی 

3 

3 

3 

3 
 

 دكتر مقدس   

  واعظیدكتر 

  حضرتی دكتر 

  جعفري زاده دكتر 
 

 5گروه   رياضيات پيشرفته شنبه

 ياغچيانكالس شهيد 

 

  4ترموديناميك پيشرفته  گروه 

 باكريكالس شهيد 

  

 يكشنبه 

 
 

 طراحی فرآيندهاي صنايع غذايی    

  شفيع زادهس شهيد كال

 4سينتيك و طرح راكتور پيشرفته    گروه 

 جهان آراءكالس شهيد 

  

 دوشنبه 

 
 

 * 4سينتيك و طرح راكتور پيشرفته  گروه 

 باكري كالس شهيد 

 ترموديناميك پيشرفته 

 **  4گروه   

  فهميدهكالس شهيد 
  

 *  5گروه   رياضيات پيشرفته

 كالس شهيد شفيع زاده
 

  

 سه شنبه 

 
 

 **طراحی فرآيندهاي صنايع غذايی     

 فهميدهكالس شهيد 

  

 چهارشنبه 

 
 

    

 پنجشنبه   12                                                                                              جمع واحد ها 
 

    

 **  يك هفته در ميان شروع از هفته دوم                                       يك هفته در ميان شروع از هفته اول    *      

 

 

 



         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول                          ترم اول  محيط زيست                                            – رشته مهندسی شيمی  ارشد كارشناسی دانشجويان برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

روزهاي  نام استاد 

 هفته

30/10 – 30/8 30/12 – 30/10  16-14  18-16 

4203011   

4203010 

4203018  

4292007  
   

 5ترموديناميك پيشرفته گروه  

 6گروه  رياضيات پيشرفته

 5سينتيك و طرح راكتور پيشرفته گروه 

 4تقال جرم پيشرفته  گروه ان
      

3 

3 

3 

3 
 

 دكتر كاه فروشان  

 دكتر ذبيحی 

 دكتر رستمی زاده 

 دكتر فاتحی فر

 * 6گروه  رياضيات پيشرفته شنبه

 كالس شهيد فهميده

 5سينتيك و طرح راكتور پيشرفته گروه  

 كالس شهيد ياغچيان 

 

 يكشنبه 

 
 

    

 دوشنبه 

 
 

 ** 5ته گروه ترموديناميك پيشرف 

  ياغچيانكالس شهيد 

 * 5سينتيك و طرح راكتور پيشرفته گروه 

 ياغچيانكالس شهيد 

  

 سه شنبه 

 
 

 * 4انتقال جرم پيشرفته  گروه 

  كالس شهيد باكري
 

  6گروه  رياضيات پيشرفته 

  باكريكالس شهيد 
 

 

 چهارشنبه 

 
 

 4انتقال جرم پيشرفته  گروه 

 باكريكالس شهيد 
 

 5ترموديناميك پيشرفته گروه 

 كالس شهيد فهميده
 

  

 پنجشنبه   12                                                                                               جمع واحد ها 
 

    

 يك هفته در ميان شروع از هفته دوم    يك هفته در ميان شروع از هفته اول                                     **    *     

  

 

 

 



         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول                          ترم اول  بيوتكنولوژ ي                                             – رشته مهندسی شيمی  ارشد كارشناسی دانشجويان برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

روزهاي  نام استاد 

 هفته

30/10 – 30/8 30/12 – 30/10  16-14  18-16 

 4203010 

4832006 

4832075 

4832005  

4832050 

4832051 

 5رياضيات پيشرفته گروه  

 طراحی راكتور هاي بيوشيميايی 

 مبانی ژنتيك مولكولی )جبرانی  ( 

 م هاي بيولوژيكی پديده هاي انتقال در سيست

 بيوشيمی  عمومی  ) جبرانی ( 

 ميكروبيولوژي عمومی   ) جبرانی ( 

 

3 

3 

2 

3 

2 

1 

 دكتر مقدس  

 ابراهيمی دكتر 

  جعفري زاده دكتر 

 دكتر يگانی 

  ابراهيمی دكتر 

 جعفري زاده دكتر

 5رياضيات پيشرفته گروه  شنبه

  ياغچيانكالس شهيد 

 

 مبانی ژنتيك مولكولی  

 ی  ()جبران

 كالس شهيد فهميده 
 

  

 يكشنبه 

 
 

يستم هاي سپديده هاي انتقال در  

 بيولوژيكی 

 ياغچيانكالس شهيد 
 

 بيوشيمی  عمومی  ) جبرانی ( 

 فهميدهكالس شهيد 
 

 طراحی راكتورهاي بيوشيميايی *

 كالس شهيد ياغچيان

 دوشنبه 

 
 

 پديده هاي انتقال در 

 سيستم هاي بيولوژيكی  *

 ياغچيانس شهيد كال

 

 * 5 رياضيات پيشرفته گروه 

 كالس شهيد شفيع زاده 
  

  

 سه شنبه 

 
 

  *ميكروبيولوژي عمومی   *

 شفيع زاده  كالس شهيد

 طراحی راكتور هاي بيوشيميايی 

 باكريكالس شهيد 

  

 چهارشنبه 

 
 

   
 

  

 پنجشنبه    14                                                                                                         جمع واحد ها 
 

       

  يك هفته در ميان شروع از هفته اول                                     **  يك هفته در ميان شروع از هفته دوم      *

 

 



         دانشگاه صنعتی سهند

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول                                                                                                                                 رشته مهندسی شيمی  دانشجويان دكتري ه هفتگی  برنام

 واحد نام درس  شماره درس
 

 16-18  14-16  30/10 – 30/12 30/8 – 30/10 روزهاي هفته نام استاد 

4272010 

4272025 

 راكتورهاي صنعتی و ويژه 

 انتقال حرات جابجايی 

3 

3 
 

 دكتر حقيقی 

 دكتر عليزاده 

     شنبه

 يكشنبه 

 
 

 **انتقال حرات جابجايی

  1همت كالس شهيد 

 راكتورهاي صنعتی و ويژه 

 مركز تحقيقات راكتور و كاتاليست 

  

 دوشنبه 

 
 

    

 سه شنبه 

 
 

 انتقال حرات جابجايی 

 ياغچيانكالس شهيد 

 راكتورهاي صنعتی و ويژه  *

 مركز تحقيقات راكتور و كاتاليست

  

 چهارشنبه 

 
 

    

 پنجشنبه   6                                                                            جمع واحد ها 
 

    

 

 

 

 



         اه صنعتی سهنددانشگ

 دانشكده مهندسی شيمی 

       98-99نيمسال اول سوم و چهارم به بعد              دوم ، ترمهاي                                                       رشته مهندسی شيمی  دانشجويان دكتري برنامه هفتگی  

 واحد نام درس  شماره درس
 

 16-18  14-16  30/10 – 30/12 30/8 – 30/10 هفتهروزهاي  نام استاد 

 4272600 

4272601 

4272602 

4272501 

4272502 

4272503 

4272504 

4272019 

  1آزمون جامع درس  

  2آزمون جامع درس 

  3آزمون جامع درس

  1پايان نامه دكتري 

 2پايان نامه دكتري 

 3پايان نامه دكتري

 4پايان نامه دكتري 

 سمينار 

  

 

0 

0 

0 

6 

6 

6 

6 

3 
 

 براي دانشجويان ترم سوم  

 براي دانشجويان ترم سوم 

 براي دانشجويان ترم سوم 
 

      شنبه

 يكشنبه 

 
 

    

 دوشنبه 

 
 

    

 سه شنبه 

 
 

    

 چهارشنبه 

 
 

    

 پنجشنبه                                                                            جمع واحد ها 
 

    

  

 

 

 



       98-99نيمسال اول   دانشكده مهندسی شيمی                                                                                    برنامه امتحانی دانشجويان تحصيالت تكميلی 
 زمان 

 امتحان 

  –مهندسی شيمی 

  ديناميك و سينتيك  ترمو 

   30/10- 30/8  

  –مهندسی شيمی 

 فرآيندهاي جداسازي 

30/10- 30/8 

  –مهندسی شيمی 

 مهندسی فرآيند 

30/10- 30/8 

  –مهندسی شيمی 

 پديده هاي انتقال 

13-11  

  –مهندسی شيمی 

 صنايع غذايی 

13-11    

   –مهندسی شيمی  

    محيط زيست 

13-11  

 بيوتكنولوژي  –مهندسی شيمی 

16-14  

یهندسی شيمدكتراي م  

 

16-14  

 دو شنبه

16/10/98 
 رياضيات پيشرفته  

    1گروه 

 5رياضيات پيشرفته گروه   4رياضيات پيشرفته   گروه    3رياضيات پيشرفته   گروه   2گروه رياضيات پيشرفته   

 

  5رياضيات پيشرفته  گروه   6گروه رياضيات پيشرفته   

13-11  

  

 سه شنبه 

17/10/98  
      

 

   

 چهار شنبه 

18/10/98 

   )جبرانی(  ميكروبيولوژي عمومی        

  شنبه پنج 

19/10/98 

         

 شنبه

21/10/98   

طرح راكتور  پيشرفته   

  1گروه 

طرح راكتور  پيشرفته  

   2گروه 

 طرح راكتور  پيشرفته 

   3گروه 

 طرح راكتور  پيشرفته  

  4گروه 

  طرح راكتور  پيشرفته

 4گروه 

 

راكتورهاي صنعتی  و   طراحی راكتور هاي بيوشيميايی   5گروه طرح راكتور  پيشرفته  

 ويژه

 شنبه يك   

22/10/98 

 

         

 

 شنبه  دو  

23/10/98  

پديده هاي انتقال در سيستم هاي       

 بيولوژيكی

  

 شنبه  سه 

24/10/98 

ترمو ديناميك پيشرفته  

  1گروه 

گروه  ديناميك پيشرفتهترمو

2  

 ترمو ديناميك پيشرفته  

  3گروه 

 ترمو ديناميك پيشرفته

   4گروه  

ترمو ديناميك پيشرفته  

  4گروه 

 ترمو ديناميك پيشرفته  

 5گروه 

  

 چهار شنبه 

25/10/98 

 مبانی ژنتيك مولكولی       

 ) جبرانی (   

  

 شنبهپنج 

26/10/98  

           

 شنبه   

28/10/98 

 پيشرفته   انتقال جرم

  1گروه  

 

 انتقال جرم  پيشرفته  

  2گروه 

   3انتقال جرم  پيشرفته گروه  مكانيك سياالت پيشرفته 
 

فرآيندهاي صنايع  طراحی 

 غذايی  

  4انتقال جرم  پيشرفته  گروه 

  

 بيوشيمی عمومی  

 ) جبرانی (

 انتقال حرارت جابجايی

 


