
 دروس دوره کارشناسی ههندسی شیوی

 

 توضیحات: 

 ا درس سیاالت اخذ شَد. ّوشهاى ب یاپاس شذُ باشذ ٍ یا درس ریاضی هٌْذسی ی است کِ رضزٍ، 1درس هذًظز هی باشذ. هثال بزای اخذ درس هکاًیک سیاالت س آى ٍ یا اخذ ّوشهاى ّن ًیاس با یي هؼٌاست کِ اخذ درس هذًظز ًیاسهٌذ پاس کزدى درس ّن ًیااس بذدرس ّن ًی  -

ب ٍ درٍسی ًظیز صٌایغ غذایی، تصفیِ آ اختیاری هی باشذ. بِ جش آشٌایی با هٌْذسی شیوی سایز درٍس اختیاری بایذ اس تزم پٌج بِ بؼذ اخذ شًَذ. درٍس اختیاریی ًیش درس ٍاحذ هی باشذ. درس آشٌایی با هٌْذسی شیو 11یذ پاس کٌذ، هجوَع درٍس اختیاری کِ داًشجَ با -

 ٌذ. ٌؼتی، هباًی صٌایغ شیویایی هؼذًی، هباًی هٌْذسی پلیوز، هٌْذسی بیَشیوی، سباى تخصصی، هباًی ًاًَتکٌَلَصی،آسهایشگاُ ًفت ٍ... هی باشفاضالب، فزایٌذّای گاس، فزایٌذّای پاالیش، فزایٌذّای پتزٍشیوی، کاتالیشٍرّای ص

 درٍس ػوَهی هی باشٌذ.َهی هی باشٌذ. درٍسی ًظیز هؼارف اسالهی، تاریخ اسالم، اخالق اسالهی، اًقالب اسالهی، هتَى اسالهی، تزبیت بذًی، اًذیشِ اسالهی ٍ .. ٍاحذ هی باشذ. سباى ٍ فارسی جشٍ درٍس ػو 22پاس کٌذ، بایذ داًشجَ هجوَع درٍس ػوَهی کِ  -

 ٍاحذ هی باشذ. 141هجوَع ٍاحذّای دٍرُ کارشٌاسی  -

 ستاى سال سَم هی باشذ. بْتزیي سهاى اخذ ایي درس تابٍ سیٌتیک ٍ طزاحی راکتَر قبل اس اخذ کارآهَسی، اخذ شذُ باشٌذ.  1ٍاحذ اهکاًپذیز هی باشذ. ّوچٌیي ضزٍری است درٍس ػولیات ٍاحذ  01کارآهَسی بؼذ اس پاس کزدى اخذ درس  -

 ترم اول 1ریاضی  آشنایی با ههندسی شیوی 1فیسیک  شیوی عووهی کارگاه عووهی فارسی زباى نقشه کشی صنعتی

 

 آزهایشگاه فیسیک

1 

 1هم نیاز: فیسیک 

 هعادالت دیفرانسیل

 2هم نیاز:  ریاضی 

 استاتیک و هقاوهت هصالح
 1پیش نیاز: فیسیک 

 آزهایشگاه شیوی عووهی
 پیش نیاز: شیوی عووهی

 2فیسیک 
 1نیاز:  فیسیک پیش 

 هم نیاز: معادالت دیفرانسیل

 هوازنه انرشی و هواد
 2ریاضی 

 1پیش نیاز: ریاضی 
 ترم دوم

 عووهی 
 2آزهایشگاه فیسیک 

 2هم نیاز: فیسیک 

 شیوی آلی
 پیش نیاز: شیوی عووهی

 برناهه نویسی کاهپیوتر

 ریاضیات ههندسی
و هعادالت  2: ریاضی هاپیش نیاز

 دیفرانسیل

 1 هکانیک سیاالت
 پیش نیاز: هوازنه هواد و انرشی

 هم نیاز: ریاضی مهندسی

 1ترهودیناهیک 

 هم نیاز: معادالت دیفرانسیل
 ترم سوم

 سیاالتآزهایشگاه 
 1پیش نیاز: سیاالت 

هقدهه ای بر علوم 

 زیستی

آزهایشگاه شیوی 

 آلی
 پیش نیاز: شیوی آلی

 شیوی تجسیه
 پیش نیاز: شیوی عووهی

 هحاسبات عددی
نیاز: هعادالت دیفرانسیل و برناهه پیش 

 نویسی کاهپیوتر

 1انتقال حرارت 
 1پیش نیاز: هکانیک سیاالت 

 2هکانیک سیاالت 
 1هکانیک سیاالت پیش نیاز: 

 2ترهودیناهیک 
 1پیش نیاز: ترهودیناهیک 

 ترم چهارم

 اختیاریدرس  2یا  1 عووهی درس  

 کارگاه نرم افسار ههندسی
 پیش نیاز: برناهه نویسی کاهپیوتر

 محاسبات عددی  هم نیاز:

 آزهایشگاه شیوی تجسیه

 هم نیاز: شیمی تجسیه

 شیوی فیسیک
 2پیش نیاز: ترهودیناهیک 

 2انتقال حرارت 
 1پیش نیاز: انتقال حرارت 

 انتقال جرم

 1هم نیاز: انتقال حرارت 
 ترم پنجن

 اختیاری 2یا  1 عووهیدرس  
 آزهایشگاه شیوی فیسیک

 پیش نیاز: شیوی فیسیک

 آزهایشگاه انتقال حرارت

 2هم نیاز: انتقال حرارت 

 کاربرد ریاضیات در ههندسی شیوی
پیش نیازها: انتقال جرم و هحاسبات 

 عددی

 1عولیات واحد 
 پیش نیاز: انتقال جرم

 راکتورسینتیک و طرح 
 2پیش نیازها: انتقال جرم و ترهودیناهیک 

 ترم ششن

 اختیاری 2یا  1 درس عووهی  

 کارگاه نرم افسار ههندسی شیوی
پیش نیازها: برناهه نویسی کاهپیوتر، 

 1هحاسبات عددی و عولیات واحد 

 آزهایشگاه عولیات واحد
 1پیش نیاز: عولیات واحد 

 کنترل فرایندها
 1پیش نیاز: عولیات واحد 

 2عولیات واحد 
 1پیش نیاز: عولیات واحد 

 ترم هفتن

 اختیاری 2یا  1 درس عووهی   
 پروشه کارشناسی

 پیش نیاز: کنترل فرایندها

 آزهایشگاه کنترل فرایندها
 پیش نیاز: کنترل فرایندها

 اقتصاد و طرح ههندسی
 پیش نیاز: کارگاه نرم افسار ههندسی شیوی

 و طراحی راکتور 2هم نیازها: عملیات واحد 

 ترم هشتن


