
92 شیمی دانشکده مهندسیچارت   
  )واحد19(سوم      نیمسال    )واحد 19 (دوم     نیمسال    )واحد 18(اول    نیمسال 

  همنیاز  پیشنیاز  واحد  نام درس    همنیاز  پیشنیاز  واحد  نام درس  همنیاز  پیشنیاز  واحد  نام درس
    شیمی عمومی  3  شیمی آلی    ١ریاضی   3  2ریاضی   __  __  3  1ریاضی 
  ١ترمو دینامیک     4  موازنه انرژي و مواد  ٢ریاضی     3  معادالت دیفرانسیل    __  3  1فیزیک 
    و معادالت  2ریاضی   3  ریاضی مهندسی    شیمی عمومی  3  شیمی تجزیه  __  __  3  فارسی

  معادالت دیفرانسیل  1فیزیک   3  2فیزیک     شیمی عمومی  1  شیمی عمومیآز       3  شیمی عمومی
  1فیزیک     1  1آز فیزیک   __  1فیزیک   3  استاتیک و مقاومت مصالح  __  __  3  برنامه نویسی کامپیوتر

آشنایی با مهندسی 
  شیمی

معادالت     3  1ترمو دینامیک   __  __  2
  دیفرانسیل

      1  کارگاه عمومی
      2  نقشه کشی صنعتی

  __  __  2  )1(معارف اسالمی   __  __  3  زبان      1  1تربیت بدنی 

  )واحد 19(ششم      نیمسال     ) احدو  20(پنجم نیمسال   )واحد 18(چهارم     نیمسال 
  همنیاز  پیشنیاز  واحد  نام درس    همنیاز  پیشنیاز  واحد  نام درس  همنیاز  پیشنیاز  واحد  نام درس

  __  2انتقال جرم و ترمو  4  سینتیک و طراحی راکتور  __  2ترمو دینامیک   3  شیمی فیزیک  ریاضی مھندسی  موازنه مواد  3  1مکانیک سیاالت 
     انتقال جرم  3  1عملیات واحد  ١انتقال حرارت     3  انتقال جرم  __  1مو دینامیک تر  3  2ترمو دینامیک 
کاربرد ریاضیات در مهندسی   __  1مکانیک سیاالت  3  1انتقال حرارت       2  دانش خانواده

  شیمی
انتقال جرم و محاسبات   3

  عددي
__  

معادالت و برنامه   2  محاسبات عددي
   نویسی

  __  1انتقال حرارت   3  2انتقال حرارت     ١مکانیک سیاالت   2  2مکانیک سیاالت   __

    شیمی فیزیک  1  آز شیمی فیزیک  __  1مکانیک سیاالت   1  آز مکانیک سیاالت  شیمی تجزیه  __  1  آز شیمی تجزیه
  __  _  2  اخالق  __  شیمی آلی  1  آز شیمی آلی  ٢فیزیک     1  2آز فیزیک 

  _  مقدمات مھندسی نفت  3  فرایندهاي پاالیش       2  مقدمه اي بر علوم زیستی  محاسبات عددی  برنامه نویسی  1  کارگاه نرم افزار مهندسی
          __  __  2  تاریخ اسالم  __  __  3  مقدمات مهندسی نفت

            مقدمات مھندسی نفت  3  محاسبات مهندسی پاالیش      2  )2(معارف اسالمی

  )واحد 14(هشتم      نیمسال   )واحد 15(هفتم     نیمسال 
  همنیاز  پیشنیاز  واحد  نام درس  همنیاز  پیشنیاز  واحد  نام درس

    نفتمقدمات مهندسی   3  فرایند هاي پتروشیمی  _  ١عملیات واحد   3  2عملیات واحد 

1عملیات واحد  3  کنترل فرایند ها     کنترل فرایندها  1  آز کنترل فرایندها   
2انتقال حرارت    1  آز انتقال حرارت    2عملیات - سینتیک  م شکارگاه نرم افزار   3  اقتصاد و طرح مهندسی 

1عملیات واحد   1  آز عملیات واحد       2  اختیاري   
-برنامه نویسی-1عملیات  1  کارگاه نرم افزار م ش

      2  متون اسالمی    هحاسبات عددي
    کنترل فرایندها  3  پروژه     2  انقالب اسالمی

نفت سیدمقدمات مهن  3  فرایندهاي صنایع گاز   سینتیک- 1عملیات   واحد 90 گذراندنپس از     کاراموزي   

          ١تربیت بدنی   ١تربیت بدنی   1  2تربیت بدنی 

 

واحد درسی بشرح ذیل را  142دانشگاه تفرش الزم است جمعاً شیمیدانشجویان رشته مهندسی 
  .التحصیل شوند تا در این رشته فارغبگذرانند 

  واحد    20                             دروس عمومی              ) الف         

  واحد  46                                   دروس پایه               ) ب          

          واحد 55                           تخصصی             دروس ) ج            

  واحد 19                              تخصصی انتخابیدروس ) ه            

  واحد   2                                            دانش خانواده  ) و            

            

 واحد   140جمع                                                                       
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