
  

  
  
  
  
  
  

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  1دروس ترم   درس کد

  پایه     3 1ریاضی عمومی   30977
  پایه      3  1فیزیک   30958

  پایه      3  شیمی عمومی مهندسی شیمی  311008
  عمومی      3  زبان انگلیسی عمومی  311274
  پایه      2  اي بر علوم زیستی مقدمه  311013
  پایه      1  کارگاه عمومی  311029
  عمومی      2  1اندیشه  31293

          
            
            

  17  جمع واحدها

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  2دروس ترم   درس کد

 پایه    30977 3 2ریاضی عمومی   30955
 پایه  30955    3  معادالت دیفرانسیل  310973
 پایه    311008  3  شیمی تجزیه  311023
  پایه  310973  30958  3  2فیزیک  30959
  پایه  30958    1  1آزمایشگاه فیزیک  30960

  پایه    311008  1  آزمایشگاه شیمی عمومی  310969
  عمومی    31293  2  2اندیشه  31294
  عمومی      3  فارسی  31299

           
            

  19  جمع واحدها

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  3دروس ترم   درس کد

  پایه    311008 3 شیمی آلی مهندسی شیمی  311025
  پایه    30958  3  استاتیک و مقاومت مصالح  311027
  پایه      3  برنامه نویسی کامپیوتر  310996
  پایه  311023    1  آزمایشگاه شیمی تجزیه  311024
  پایه  30959    1  2آزمایشگاه فیزیک  30961

ترمودینامیک مهندسی   311787
  1شیمی

  الزامی- تخصصی  310973    3

  الزامی- تخصصی  311787    4  موازنه انرژي و مواد  311783
  عمومی      2  اخالق اسالمی  311323

          
           

  20  جمع واحدها

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  4دروس ترم   درس کد

  الزامی- تخصصی  310974  311783 3 1مکانیک سیاالت  311185
ترمودینامیک مهندسی   311788

  2شیمی
  الزامی- تخصصی    311787  3

  پایه    310973و  30955  3  ریاضی مهندسی  310974
  پایه    310996و  310973  2  محاسبات عددي  310975
  پایه      2  کشی صنعتی نقشه  311030
  پایه    311025  1  آزمایشگاه شیمی آلی  311026
  اختیار- تخصصی      2  میکرو بیولوژي عمومی  311356
  عمومی      2  اسالمیانقالب   31296

            
            

  18  جمع واحدها

ی  ت  ھادی  ی    ی ند



  
  

  
 ملزم به گذراندن آن است.باشد که دانشجو  اختیاري می-زبان تخصصی جزء دروس تخصصی  

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  6دروس ترم   درس کد

  الزامی- تخصصی    311789 3 2انتقال حرارت  311790
  الزامی- تخصصی  311790   1 آزمایشگاه انتقال حرارت  311791
  الزامی- تخصصی    311796  1  آزمایشگاه شیمی فیزیک  311797
  الزامی- تخصصی    311793  3  1عملیات واحد  311794
  الزامی- تخصصی    311788و  311793  4  سینیتیک و طراحی راکتور  311798
کاربرد ریاضیات در مهندسی   311801

  شیمی
  الزامی- تخصصی    310975و  311793  3

  اختیار- تخصصی      2  آمار و طراحی آزمایش ها  311875
  عمومی      2  آشنایی با منابع اسالمی  31298
  عمومی      1  2تربیت بدنی   31302

            
  20  جمع واحدها

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  5دروس ترم   درس کد

  الزامی- تخصصی    311185 3 1انتقال حرارت  311789
  الزامی- تخصصی    311185  2  2مکانیک سیاالت  311785
فیزیک مهندسی  شیمی  311796

  شیمی
  الزامی- تخصصی    311788  3

  الزامی- تخصصی    311185  1  آزمایشگاه مکانیک سیاالت  311786
  الزامی- تخصصی  311789   3  انتقال جرم  311793
  اختیار- تخصصی      2  کنترل کیفیت مواد غذایی  311833
  عمومی      2  تاریخ و تمدن اسالمی  311271
  عمومی      1  1تربیت بدنی  31301

          
          

  17  جمع واحدها

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  8دروس ترم   درس کد

  الزامی- تخصصی    311799 1 آزمایشگاه کنترل فرایندها  311800
و  311798  311803  3  اقتصاد و طرح مهندسی  311802

311795  
  الزامی- تخصصی

  الزامی- تخصصی    311799  3  پروژه کارشناسی  311804
  الزامی- تخصصی  311798و 311794  واحد 90پس از گذراندن   -  کارآموزي  311805
  اختیار- تخصصی    311788  3  مهندسی احتراق  311322
  اختیار- تخصصی    311793  3  جداسازي غشایی  311874
کارگاه نرم افزار در مهندسی   311803

  شیمی
و310975و310996  1

311794  
  الزامی- تخصصی  

            
            

  14  جمع واحدها

  نوع درس  هم نیاز  پیش نیاز  واحد  7دروس ترم   درس کد

  الزامی- تخصصی    311794 3 2عملیات واحد  311795
  الزامی- تخصصی    311794  1  آزمایشگاه عملیات واحد  311792
  الزامی- تخصصی    311794  3  کنترل فرایندها  311799
  پایه  310975  310996  1  افزار مهندسی کارگاه نرم  311028

  اختیار- تخصصی    311785  3  توزیع و انتقال گاز  311334
  اختیار- تخصصی      2  زبان تخصصی مهندسی شیمی  311335
  عمومی      2  تنظیم خانواده  311367
  اختیار- تخصصی    311785  2  تصفیه آبهاي صنعتی  311904

            
            

  17  جمع واحدها

ی  ت  ھادی  ی    ی ند


