برنامه هفتگي دروس گروه مهندسي شيمي؛ نيمسال اول 69/69
روز

ورودی

ساعت 3 -01

ساعت 01:11 -01

ارشد

مکانیک سیاالت پیشرفته (دکتر والهء شیدا)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (دکتر عاقل)

ساعت 08:81 -01:11

ساعت 01:01 -04:61

ساعت 00:11 -03:81

طراحی راکتور پیشرفته (دکتر فتحی)

59

آز فیزیک )21( 1
59

معادالت دیفرانسیل (( )21مشترک)
کارگاه نرمافزار مهندسی (( )21دکتر زرشکی)

شنبه

ترمودینامیک ( )21( 1دکتر محدثی)

آز فیزیک )22( 1
ترمودینامیک ( )22( 1دکتر محدثی)

جلسه شورای
آموزشی گروه
فیزیک ( )21( 2مشترک)

59

انتقال حرارت ( 2دکتر مرادی)

59-59

آز عملیات واحد (( )21دکتر والهء شیدا)

آز فیزیک )21( 2
نقشهکشی صنعتی (( )21گروه عمران)


يكشنبه

ارشد

ریاضیات مهندسی پیشرفته (دکتر عاقل)

59

ریاضی )11( 1

فیزیک )15( 1

اندیشه اسالمی ( 1مشترک) (ظ  14نفر)

59

مکانیک سیاالت ( 1دکتر والهء شیدا)

محاسبات عددی (( )21دکتر عاقل)

ریاضی ( )21( 2مشترک)

59

عملیات واحد ( 2دکتر فتحی)

دوشنبه

59-59

کنترل فرایندها ( 1دکتر مرادی)

ارشد

طراحی راکتور پیشرفته (دکتر فتحی)

مکانیک سیاالت پیشرفته (دکتر والهء شیدا)

59

آشنایی با مهندسی شیمی (( )22دکتر قائمی)

شیمی عمومی (( )21دکتر دارائی)

59

کارگاه نرمافزار مهندسی (( )22دکتر زرشکی)

59

انتقال حرارت ( 2دکتر مرادی)

معادالت دیفرانسیل (( )21مشترک)

آز شیمی فیزیک (( )21دکتر قائمی)

تربیت بدنی ( 1خ)

آز حرارت (( )21مهندس ملکی)

مقدمات مهندسی نفت گ (دکتر رشیدی)

عملیات واحد ( 1دکتر رشیدی)

ترمودینامیک پیشرفته (دکتر محدثی)

انتقال جرم (دکتر رشیدی)

اندیشه اسالمی 2

آشنایی با مهندسی شیمی (( )21دکتر
قائمی)
شیمی آلی مهندسی (( )21دکتر دارائی)

نقشهکشی صنعتی (( )22گروه عمران)

طرح و اقتصاد (دکتر قائمی)

موازنه جرم و انرژی (دکتر مرادی)

کارگاه نرمافزار مهندسی شیمی ()21
(دکتر زرشکی)

اندیشه اسالمی ( 1ظ  54نفر)
شیمی آلی مهندسی (( )22دکتر دارائی)
ریاضیات مهندسی (( )21دکتر صمیمی)
تربیت بدنی ( 1ب)

کارگاه نرمافزار مهندسی شیمی (( )22دکتر
زرشکی)

آز نفت (( )21دکتر عاقل)

شیمی عمومی (( )22دکتر دارائی)
ترمودینامیک ( )21( 1دکتر محدثی)

ترمودینامیک ( )22( 1دکتر محدثی)

ریاضیات مهندسی (( )22دکتر صمیمی)

محاسبات عددی (( )22دکتر عاقل)
آز شیمی فیزیک (( )22دکتر قائمی)

شیمی تجزیه (دکتر دارائی)
آز نفت (( )22دکتر عاقل)

59-59

59

فیزیک )21( 1

ریاضی )25( 1

59

ریاضیات مهندسی (( )21دکتر صمیمی)

موازنه جرم و انرژی (دکتر مرادی)

59-59

عملیات واحد ( 2دکتر فتحی)

آز عملیات واحد (( )22دکتر والهء شیدا)

مقدمهای بر علوم زیستی (( )21دکتر


مقدمهای بر علوم زیستی (( )22دکتر


صمیمی)

صمیمی)

سه شنبه

ارشد

ترمودینامیک پیشرفته (دکتر محدثی)

فیزیک ( )21( 2مشترک)
آز حرارت (( )22مهندس ملکی)

کارگاه نرمافزار مهندسی (( )21دکتر
شیمی آلی مهندسی (( )22دکتر دارائی)

زرشکی)
شیمی آلی مهندسی (( )21دکتر دارائی)

59

انتقال جرم (دکتر رشیدی)

آز شیمی فیزیک (( )21دکتر قائمی)

آز حرارت (( )21مهندس ملکی)

زبان تخصصی (دکتر قائمی)(ففط ورودی )22

کنترل فرایندها ( 1دکتر مرادی)

طرح و اقتصاد گ (دکتر قائمی)

چهارشنبه

59

شیمی عمومی (( )22دکتر دارائی)

59

ریاضیات مهندسی (( )22دکتر صمیمی)

59

مقدمات مهندسی نفت (دکتر رشیدی)

شیمی عمومی (( )21دکتر دارائی)
ریاضی ( )21( 2مشترک)
مکانیک سیاالت ( 1دکتر والهء شیدا)

ارشد

پنجشنبه

ریاضی )25( 1

ریاضی )11( 1

فیزیک )15( 1

فیزیک )21( 1

59

59-59

فارسی عمومی (م) ()21

محاسبات عددی (( )22گ) (دکتر عاقل)
اخالق اسالمی

دانش خانواده و جمعیت (خ) (مشترک)
دانش خانواده و جمعیت (ب) (مشترک)

فارسی عمومی (م گ) ()21
فارسی عمومی (گ) ()22

فارسی عمومی ()22

آز فیزیک  )14( 1ساعت 11:12-12
شیمی تجزیه (گ) (دکتر دارائی)

عملیات واحد ( 1دکتر رشیدی)

59-59

59

محاسبات عددی (( )21گ) (دکتر عاقل)

فعالیتهایفرهنگی 

ارشد

59

تاریخ اسالم

آز فیزیک )14( 2

