
 نیازهم نیازپیش نوع درس واحد 1ترم  کد درس

   پایه 3 ریاضی عمومی 2030201

 ریاضی عمومی   پایه  2  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 2030202

     پایه  1  آز فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  2030203

  شیمی آلی   اصلی  1  )3(آز شیمی آلی   2030305

   اصلی 2 )3(شیمی آلی  2030304

   تخصصی 3 فیزیکشیمی  2030302

    تخصصی 2  زبان تخصصی 2030409

    انتخابی  2  اقتصاد مهندسی 2030501

    عمومی  2  فرهنگ و تمدن اسالمی 2030106

   عمومی 1 )2(بدنی تربیت 2030105

    19 جمع واحد 

 
 

 نیازهم نیازپیش نوع درس واحد 2ترم  کد درس

     اصلی  2  شیمی تجزیه دستگاهی  2030403

 شیمی تجزیه دستگاهی    تخصصی 1  آز شیمی تجزیه دستگاهی  2030404

  شیمی فیزیک    اصلی  1  آز شیمی فیزیک  2030303

  الکتریسیته و مغناطیسفیزیک  پایه 2 کاربرد برق و الکترونیک در صنایع شیمیایی 2030204

  ریاضی عمومی اصلی 3 ریاضی کاربردي 2030301

    تخصصی  2  ي مواد و انرژيموازنه  2030401

    تخصصی  2  صنایع شیمیایی  2030402

    عمومی  2  2معارف اسالمی   2030101

    عمومی  2  تاریخ اسالم  2030103

    17 جمع واحد 

  

  صنایع شیمیایی - تکنولوژي یي دانشجویان مهندسبند برنامه پیشنهادي ترم



  

 

 نیازهم نیازپیش نوع درس واحد 3ترم  کد درس

    تخصصی  2 کاربرد رایانه در شیمی  2030415

  موازنه مواد و انرژي- ریاضی کاربردي اصلی 2 مکانیک سیاالت 2030306

  ریاضی کاربردي اصلی 2 انتقال حرارت 2030309

 انتقال حرارت    اصلی  1  آز انتقال حرارت  2030310

  ریاضی کاربردي تخصصی 2 اصول عملیات واحد 2030406

 اصول عملیات واحد    تخصصی  1  کارگاه عملیات واحد  2030407

 موازنه مواد و انرژي ریاضی کاربردي  اصلی  2  ترمودینامیک  2030311

 انتقال حرارت    تخصصی  2  انتقال جرم  2030405

  اقتصاد مهندسی   انتخابی  2  مدیریت صنعتی  2030502

     عمومی  2  آشنایی با دفاع مقدس  2030107

    18 جمع واحد 

  

 نیازهم نیازپیش نوع درس واحد 4ترم  کد درس

   شیمی تجزیه دستگاهی  تخصصی  2  هاي صنعتیي پسابتصفیه  2030408

 انتقال جرم  تخصصی 2 کنترل فرآیندها 2030410

 کنترل فرآیندها  تخصصی 1 کارگاه کنترل فرآیندها 2030411

  انتقال جرم تخصصی 2 طراحی راکتورهاي شیمیایی 2030412

 مکانیک سیاالت   اصلی  1  آز مکانیک سیاالت  2030307

     اصلی  1  بهداشت و ایمنی در صنایع شیمیایی  2030308

   مدیریت صنعتی  انتخابی 2  بازاریابی 2030503

   کنترل فرآیندها  تخصصی  3  پروژه  2030413

   واحد درسی 50گذراندن   تخصصی  2  کارآموزي 2030414

      عمومی 2  انقالب اسالمی 2030102

    18 جمع واحد 

 


