
دروس دوره کارشناسی گروه مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه سیستان و بلوچستان 
دروس انتخابی دروس انتخابی ترم هشتم ترم هفتم ترم ششم ترم پنجم ترم چهارم ترم سوم ترم دوم ترم اول

2از بسته  1 از بسته 
پروزه کارشناسی 

(3)مهندسی شیمی 

ایمنی در صنایع 

(2)

آز انتقال 

(1)حرارت 

آز مکانیک 

(1)سیاالت 

انرژی و محیط 

(2)زیست 

        2آز فیزیک 

(1)

   1آز فیزیک  

(1)

       1   فیزیک 

(3)

مکانیک سیاالت 

(2)دوفازی       

مبانی صنایع 

(2)شیمیایی معدنی 

آزمایشگاه کنترل 

(1)فرآیندها 

 2عملیات واحد

(3)

     2انتقال حرارت

(3)

 2مکانیک سیاالت 

     (2)

مکانیک سیاالت 

1 (3)
(3) 2فیزیک       

موازنه انرژی و 

(4)مواد 

       1   ریاضی 

(3)

توزیع و انتقال گاز 

(2)
(2)فناوری پودر 

اقتصاد و طرح 

(3)مهندسی 

کنترل فرآیندها 

(3)

 1عملیات واحد

(3)

 1انتقال حرارت 

(3)

 2ترمودینامیک

(3)

  1ترمودینامیک 

(3)

      2    ریاضی 

  (3)

   کارگاه عمومی

(1)

فرآیندهای 

(2)پتروشیمی 

فرآیندهای 

(2)پتروشیمی 

مقدمه ای بر علوم 

(2)زیستی 

آزمایشگاه عملیات 

(1)واحد 

سینتیک و 

(4)طراحی راکتور 
(3)انتقال جرم 

محاسبات 

(2)عددی 
(3)ریاضی مهندسی 

معادالت 

(3)دیفرانسیل 

مقدمه ای بر 

مهندسی شیمی 

(2)

تعیین مشخصات و 

(2)انتخاب دستگاهها 

انو تکنولوژی و ن

(2)کاربرد آن 
(-)کارآموزی 

کارگاه نرم افزار 

(1)مهندسی شیمی 

کاربرد ریاضیات در 

(3)مهندسی شیمی 

شیمی فیزیک 

   مهندسی شیمی 

(3)  

کارگاه نرم افزار 

(1)مهندسی 

استاتیک و مقاومت 

(3)مصالح 

نقشه کشی 

(2)صنعتی 

برنامه نویسی 

(3)کامپیوتر  

طراحی دستگاههای 

تبادل جرمی و 

(2)حرارتی 

- طراحی دستگاه

های تبادل جرم و 

(2)حرارت 

درس انتخابی از 

بسته

روشهای اندازه گیری 

کمیتهای مهندسی 

(2)شیمی 

تصفیه آب های 

(2)صنعتی 

آمار و طراحی 

(2)آزمایش ها 
(3)شیمی تجزیه 

زبان تخصصی 

(2)مهندسی شیمی 

آز شیمی 

(1)عمومی   

شیمی عمومی 

(3) مهندس شیمی

دروس انتخابی باید از یکی از 

فرهنگ و تمدن 

(2)اسالمی 

درس انتخابی از 

بسته

درس انتخابی از 

بسته

آزمایشگاه شیمی 

(1)تجزیه 

آزمایشگاه شیمی 

(1)آلی 

شیمی آلی مهندسی 

(3)شیمی 

 2تربیت بدنی 

(1)
(1) 1تربیت بدنی 

.دو بسته فوق انتخاب گردد انقالب اسالمی و 

(2)ریشه های آن 
(3)فارسی 

متون اسالمی 

(2)

اخالق اسالمی 

(2)
(2)تاریخ اسالم 

(2) 2 معارف اسالمی
(2)   1معارف اسالمی  (3)  زبان  

دروس هم نیاز دروس پیش نیاز

(19)دروس انتخابی  و ی (10)درس تخصصی اختیاری (55)دروس اصلی  (46)دروس پایه  (20)دروس عمومی 



  

(20)دروس عمومی 


