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 فعالیت تکمیلی دانشجو فعالیت کالسی موضوع تاریخ  سهجل

بیان سرفصل ها، تعیین میانترم، تعیین بارم  ارزیابی تشخیصی یکشنبه 24/06/98 1

 بندی، سنجش اطالعات پیش نیاز دانشجویان

مرور مبحث انتقال جرم 

 1شیمی صنعتی 

تعریف اصطالحات تکنولوژی، فرآیند، عوامل  مقدمه شنبه چهار 27/06/98 2

 گسترش صنایع شیمیایی

تشکیل گروه درسی در 

 های مجازیشبکه

آشنایی با: خردکن فکی یا اصطکاکی، خردکن  هاها و آسیابخردکن یکشنبه 31/06/98 3

دورانی، خردکن با غلتک صاف، خرد کن با 

دار، آسیاب چکشی، آسیاب غلطک دندانه

 غلتشی، آسیاب سایشی، آسیاب دوار یا گردان، 

اشتراک شکل شماتیک 

های تدریس شده در دستگاه

 گروه مجازی

آشنایی با: میکسر دو شفت افقی، میکسر تک  ها و کمپرسورهاها )میکسرها(، پمپهمزن شنبه چهار 03/07/98 4

زیته ویسکوشفت افقی، میکسر برای مایعات با 
 ها،کم، میکسر برای خمیرها و کرم

پمپ جا به جایی مثبت، پمپ رفت و برگشتی، 

پمپ دوار، پمپ دینامیکی، پمپ گریز از مرکز، 

 پمپ محوری، 

اشتراک شکل شماتیک 

های تدریس شده در دستگاه
 گروه مجازی

آشنایی با: خشک کن پاشنده، خشک کن بستر  ها، خشک کن یکشنبه 07/07/98 5

شناور، خشک کن دوار مداوم، خشک کن 

 سینی دار یا محفظه دار، 

اشتراک شکل شماتیک 

های تدریس شده در دستگاه

 گروه مجازی

های مکانیکی های بلند، کورهآشنایی با: کوره هاکوره شنبه چهار 10/07/98 6

های برشته کننده، کوره با چند طبقه، کوره

 کوره الکتریکی، محفظه چرخان، 

اشتراک شکل شماتیک 

های تدریس شده در دستگاه

 گروه مجازی

های شنی، صافی شنی کند، آشنایی با: صافی ها و فیلترهاصافی یکشنبه 14/07/98 7

صافی شنی تند ثقلی، صافی شنی تند تحت 

فشار، صافی کربنی، خواص فیلترها، غشای 

متقارن و نامتقارن، غشای پلیمری، فلزی، 

 سرامیکی

اشتراک شکل شماتیک 

های تدریس شده در دستگاه

 گروه مجازی

های تخلیص و تغلیظ، طبقه بندی انتقال روش شنبه چهار 17/07/98 8

 جرم بین دو فاز

های نای جداسازی در روشبیان عامل و مب

تقطیر، جذب و دفع، رطوبت زنی و رطوبت 
کریستالیزاسیون، لیچینگ، جذب زدایی، 

 سطحی، غربال مولکولی، خشک کردن

اشتراک ویدئو های آموزشی 

 در گروه مجازی

   میانترم از مبحث تجهیزات صنعتی یکشنبه 21/07/98 9

مایع، فشار بخار، محلول ایده آل،  –تعادل بخار  انتقال جرم بین فاز گاز و مایع شنبه چهار 24/07/98 10

محلول حقیقی، آزئوتروپ، نمودار تعادلی 

 سیستم، 

 مرور مباحث شیمی فیزیک

 فرآیند تبخیر آنیخط عملکرد فراریت نسبی،  ادامه انتقال جرم بین فاز گاز و مایع یکشنبه 28/07/98 11

 )تک مرحله(، 

 تهیه نمودار خام طراحی برج 

رسم نمودار طراحی برج مثال  طراحی برج تبخیر فرآیند تبخیر آنی شنبه چهار 01/08/98 12

 حل شده 



رحلت حضرت محمد صلی اهلل علیه  –تعطیل  یکشنبه 05/08/98 13

 و آله

  

  ارزیابی دانشجویان کوئیز شنبه چهار 08/08/98 14

انواع کندانسور، شمای برج تقطیر، روش مک  عملیات تقطیر جز به جز یکشنبه 12/08/98 15

 تیل،  –کیب 

انجام موازنه جز و کل برای 

های برج تقطیر زیرسیستم

 رسم شده در کالس

شهادت امام حسن عسکری علیه  –تعطیل  شنبه چهار 15/08/98 16

 السالم

  

تبادل پایین برج، خط تبادل باالی برج، خط  ادامه عملیات تقطیر جز به جز یکشنبه 19/08/98 17

 خط خوراک

 

 تهیه نمودار خام طراحی برج  جریان برگشتی کامل، حداقل جریان برگشتی،  ادامه عملیات تقطیر جز به جز چهار شنبه 22/08/98 18

رسم نمودار طراحی برج مثال  طراحی برج تقطیر عملیات تقطیر جز به جز یکشنبه 26/08/98 19

 حل شده 

  ارزیابی دانشجویان کوئیز شنبهچهار  29/08/98 20

 مایع  –انتقال جرم گاز  یکشنبه 03/09/98 21

 )عملیات جذب و دفع گاز(

ها، افت فشار در طراحی برج آکنده، انواع پرکن

 برج، آهنگ حدی جریان، 

های اشتراک مشخصات پرکن

 تجاری در گروه مجازی

اصول جذب در طراحی برج، آهنگ جذب،  ادامه عملیات جذب و دفع گاز چهار شنبه 06/09/98 22

محاسبه ارتفاع برج، محاسبه تعداد واحدهای 

 انتقال در برج ،

 

اشتراک ویدئو آموزشی در  طراحی برج جذب گاز عملیات جذب و دفع گاز یکشنبه 10/09/98 23

 گروه مجازی

تفاوت شمای جریان یک استخراج کننده،  مایع -استخراج مایع  چهار شنبه 13/09/98 24

 های مثلثی، استخراج یا تقطیر، دیاگرام

 

محاسبات مربوط به عملیات استخراج )تک  مایع -ادامه استخراج مایع  یکشنبه 17/09/98 25

 مرحله و چند مرحله(

تهیه نمودار خام از دیاگرام 

 مثلثی 

رسم نمودار طراحی استخارج  طراحی یک فرآیند استخراج  مایع -استخراج مایع  چهار شنبه 20/09/98 26

 کننده مثال حل شده 

  ارزیابی دانشجویان کوئیز یکشنبه 24/09/98 27

تعریف رطوبت مطلق، رطوبت اشباع، رطوبت  عملیات رطوبت افزایی چهار شنبه 27/09/98 28

درصدی، حجم مرطوب، ظرفیت حرارتی 

 مرطوب، نقطه شبنم، آنتالپی کل، 

 

 های رطوبت زن و رطوبت زدا،انواع دستگاه ادامه عملیات رطوبت افزایی یکشنبه 01/10/98 29

 نمودار رطوبت،

 

حالتی که فاز گاز پراکنده شود )ماندگی،  مایع -های مربوط به عملیات گاز دستگاه چهار شنبه 04/10/98  30

سرعت ظاهری و واقعی، سرعت صعود حباب 

 منفرد، سرعت لغزش، سطح ویژه مشترک(

های که فاز مایع پراکنده شود )برج و حالتی

های پاششی، شستشو جدار مرطوب، برج

 های ونتوری(دهنده

های اشتراک شمای دستگاه

 رطوبت افزا در گروه مجازی



اشتراک گزارشی از چند  آشنایی با واحدهای رشد فناور های دانش بنیانشرکت یکشنبه 08/10/98 31

شرکت دانش بنیان در گروه 

 مجازی

  حل نمونه مسئله امتحانی رفع اشکال چهار شنبه 11/10/98 32

 


