
به بعد 92های جدول دروس کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشگاه کردستان ورودی  

 .واحد 140 واحدهای اخذ شده: کلواحد(؛            22)عمومی دروس            ؛ واحد( 17)اختیاریدروس            ؛ واحد( 55)اصلی دروس           ؛واحد(46 دروس پایه) توجه: 

 گردد.)دروس همنیاز( اخذ می 1حدواحد درسی، سینتیک و طرح راکتور و عملیات وا 90بدون احتساب در تابستان سال سوم، پس از گذراندن ( 7024037درس: شماره)کارآموزی -

 پیشنیاز همنیاز توجه دروس همنیاز و پیشنیاز توسط کادر مقابل در پایین هر درس مشخص گردیده است.
 

 A B C D E F G H 

 مترم هشت ترم هفتم ترم ششم ترم پنجم ترم چهارم ترم سوم ترم دوم ترم اول ردیف

1 
 پروژه کارشناسی م.ش 2عملیات واحد  2انتقال حرارت  2مکانیک سیاالت  زبان عمومی استاتیک و مقاومت مصالح 2ریاضی عمومی  1ریاضی عمومی 

...... ...... ...... A1 ...... A3 ...... ...... ...... D2 ...... E2 ...... F2 ...... G3 

2 
 آز کنترل فرآیندها شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 1عملیات واحد  1انتقال حرارت  1مکانیک سیاالت  1ترمودینامیک م.ش  معادالت دیفرانسیل شیمی عمومی م.ش

...... ...... B1 ...... B2 ...... C4 C3 ...... D2 ...... E3 ...... D4 ...... G3 

3 
 آز نفت کنترل فرآیندها سینتیک و طراحی راکتور جرمانتقال  2ترمو دینامیک م.ش  موازنه انرژی و مواد 2فیزیک  1فیزیک 

...... ...... B2 A3 C2 ...... ...... C2 E2 ...... ...... E3,D3 ...... F2 ...... D5 

4 
و طرح مهندسی اقتصاد آز عملیات واحد کاربرد ریاضی در م.ش شیمی فیزیک م.ش شیمی آلی م.ش ریاضی مهندسی ای بر علوم زیستیمقدمه نقشه کشی صنعتی  

...... ...... ...... ...... ...... B1,B2 ...... A2 ...... D3 ...... E3,C6 ...... F2 F3,G1 G5 

5 
 ایمنی در صنایع شیمیایی م.ش کارگاه نرم افزار  آز انتقال حرارت شیمی تجزیه نفت مقدمات مهندسی 2آز فیزیک  برنامه نویسی کامپیوتر کارگاه عمومی

...... ...... ...... ...... B3 ...... ...... ...... ...... A2 F1 ...... ...... B5,C6,F2 ......  به بعد 5ترم  

6 
2تربیت بدنی  محاسبات عددی عمومی  آز شیمی زبان فارسی  خوردگی آز شیمی فیزیک آز شیمی تجزیه آز شیمی آلی 

...... ...... ...... A2 ...... B2,B5 ...... A7 ......  D4 E5 ...... ...... E4 ...... E4 

7 
 فرآیندهای پتروشیمی آب و فاضالبتصفیه  انقالب اسالمی آز مکانیک سیاالت اخالق اسالمی کارگاه نرم افزار مهندسی 1آز فیزیک 1تربیت بدنی

...... ...... A3 ...... C6 B5 ...... ...... ...... D2 ...... ...... ......  به بعد 5ترم  G1 D5 

8 
ای بر م.شمقدمه  تفسیر موضوعی قرآن تاریخ تحلیلی صدراسالم  دانش خانواده  2اندیشه اسالمی  1اندیشه اسالمی  

...... ...... ...... ...... ...... B8   ...... ......   ...... ...... ...... ...... 

 17 16 17 18 17 19 18 18 جمع



 

    ترم دوم     ترم اول 

 شماره درس نوع واحد نام درس رد. شماره درس نوع واحد نام درس رد.

 7098002 پایه 3 2ریاضی عمومی  1 7098001 پایه 3 1ریاضی عمومی  1

 7098003 پایه 3 معادالت دیفرانسیل 2 7024001 پایه 3 شیمی عمومی م.ش 2

 7098006 پایه 3 2فیزیک  3 7098004 پایه 3 1یک فیز 3

 7024105 پایه 2 ای بر علوم زیستیمقدمه 4 7024008 پایه 2 نقشه کشی صنعتی 4

 7098008 پایه 3 برنامه نویسی کامپیوتر 5 7098025 پایه 1 کارگاه عمومی 5

 7024002 پایه 1 عمومی  آز شیمی 6 1036001 عمومی 3 فارسیزبان  6

 7098005 پایه 1 1آز فیزیک 7 1036003 عمومی 1 1یت بدنیترب 7

ای بر م.شمقدمه 8  1034001 عمومی 2 1اندیشه اسالمی  8 7024007 اختیاری 2 

    ترم چهارم     ترم سوم 

 شماره درس نوع واحد نام درس رد. شماره درس نوع واحد نام درس رد.

 1036002 عمومی 2 خارجهزبان  1 7024010 پایه 3 استاتیک و مقاومت مصالح 1

1ترمودینامیک  2  7098015 تخصصی 3 1مکانیک سیاالت  2 7098027 تخصصی 3 

 7024016 تخصصی 3 2ترمو دینامیک م.ش  3 7024014 تخصصی 4 موازنه انرژی و مواد 3

 7024003 پایه 3 شیمی آلی م.ش 4 7098010 پایه 3 ریاضی مهندسی 4

(2)تربیت بدنی  1ورزش 5 7098007 پایه 1 2آز فیزیک  5  1036004 عمومی 1 

 1034004 عمومی 2 اخالق اسالمی 6 7098009 پایه 2 محاسبات عددی 6

 7024107 اختیاری 2 مقدمات مهندسی نفت 7 7024012 پایه 1 کارگاه نرم افزار مهندسی 7

     8 1034002 عمومی 2 2اندیشه اسالمی  8

مجترم پن      ترم ششم     

 شماره درس نوع واحد نام درس رد. شماره درس نوع واحد نام درس رد.

 7024022 تخصصی 3 2انتقال حرارت  1 7024019 تخصصی 2 2مکانیک سیاالت  1

1عملیات واحد  2 7098028 تخصصی 3 1انتقال حرارت  2  7024025 تخصصی 3 

 7024032 تخصصی 4 سینتیک و طراحی راکتور 3 7024024 تخصصی 3 انتقال جرم 3

 7024050 تخصصی 3 کاربرد ریاضی در م.ش 4 7024017 تخصصی 3 شیمی فیزیک م.ش 4

 7024023 تخصصی 1 آز انتقال حرارت 5 7024005 پایه 3 شیمی تجزیه 5

 7024006 پایه 1 آز شیمی تجزیه 6 7024004 پایه 1 آز شیمی آلی 6

 1034005 عمومی 2 انقالب اسالمی 7 7024020 تخصصی 1 آز مکانیک سیاالت 7

     8 1036006 عمومی 2 دانش خانواده و جمعیت 8

    ترم هشتم     ترم هفتم 

 شماره درس نوع واحد نام درس رد. شماره درس نوع واحد نام درس رد.

 7024036 تخصصی 3 پروژه کارشناسی م.ش 1 7024026 تخصصی 3 2عملیات واحد  1

آز شیمی فیزیک  2  7024030 تخصصی 1 آز کنترل فرآیندها 2 7024031 تخصصی 1 

 7024089 اختیاری 1 آزمایشگاه نفت 3 7024106 تخصصی 3 کنترل فرآیندها 3

 7024152 تخصصی 3 اقتصاد و طرح مهندسی 4 7024027 تخصصی 1 آز عملیات واحد 4

 7024048 اختیاری 2 ایمنی در صنایع شیمیایی 5 7024034 تخصصی 1 کارگاه نرم افزار م.ش 5

 7024108 اختیاری 2 خوردگی 6 1034006 عمومی 2 تاریخ تحلیلی صدراسالم 6

 7024040 اختیاری 3 فرایندهای پتروشیمی 7 7024110 اختیاری 3 شیمی وسینتیک پلیمریزاسیون 7

 1034007 عمومی 2 تفسیر موضوعی قرآن 8 7024053 اختیاری 2 تصفیه آب و فاضالب 8

 


