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3 45 3 54 1 54 3 33 3 35 5 14 3 9 3 1 

 ریاضی عمومی یک ریاضی عمومی دو موازنه انرژی و مواد محاسبات عددی اختیاری آزمایشگاه شیمی فیزیک عملیات واحد دو پروژه

 33 53 تمدید یا اخذ
 

 1 11⁕ ⁕13و  4
 

3 45 3 51 3 51 3 33 3 34 3 11 1 14 3 3 

 فیزیک عمومی یک آزمایشگاه فیزیک یک ترمودینامیک مهندسی شیمی یک استاتیک و مقاومت مصالح شیمی فیزیک مهندسی انتقال حرارت دو کنترل فرایندها در مهندسی شیمی اختیاری

 
53 34 31 3 13⁕ 3⁕ 

 
1 44 3 59 3 53 3 35 3 35 3 19 3 11 3 3 

 شیمی عمومی یک شیمی عمومی دو شیمی آلی مهندسی شیمی تجزیه انتقال جرم عملیات واحد یک اقتضاد و طرح در مهندسی آزمایشگاه کنترل فرایند

 3 5و  3 3و  5 ⁕34 35 ⁕53 51
 

3 41 1 44 3 53 3 34 3 34 3 34 3 13 3 5 

 زبان فارسی معادالت دیفرانسیل ریاضیات مهندسی مکانیک سیاالت یک انتقال حرارت یک تاریخ تحلیل صدر اسالم آزمایشگاه انتقال حرارت اختیاری

 
51 

 
 ⁕9 13 34و  ⁕34و  14 34

 
3 49 3 41 5 55 3 35 3 31 1 31 3 13 3 4 

 اندیشه اسالمی یک 3اندیشه اسالمی  آزمایشگاه فیزیک دو ترمودینامیک مهندسی شیمی دو مکانیک سیاالت دو سینتیک و طراحی رآکتورها اختیاری اختیاری

  
35 34 11 14 4 

 

  
1 43 3 54 3 34 1 39 3 33 3 15 1 5 

 
 آزمایشگاه شیمی عمومی نقشه کشی صنعتی اخالق اسالمی آزمایشگاه شیمی تجزیه انقالب اسالمی ایران کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی آزمایشگاه عملیات واحد

 
 35و 35 ⁕54

 
35 

  
3⁎ 

  
3 43 3 55 3 31 3 34 1 33 3 14 3 4 

 
 برنامه نویسی کامپیوتر فیزیک عمومی دو آزمایشگاه شیمی آلی مهندسی تفسیر موضوعی قرآن دانش خانواده و جمعیت اختیاری اختیاری

     
 3و  1 ⁕19

 

  
3 45 3 -- 1 39 1 31 

  
1 15 1 1 

 
 کارگاه عمومی آزمایشگاه مکانیک سیاالت (ترم تابستان)کار آموزی  پروژه

 
 تربیت بدنی ورزش یک

 
 55و  53

 
35⁕ 

  
1 

 

            
 1ز 4 3ز 4

      
 **  مهارت های زندگی یک ** مهارتهای زندگی دو

      
 اجباری اجباری

 واحد 19 واحد 11 واحد 14 واحد 11 واحد 19 واحد 11+(  3) واحد 34 - 14 واحد 13 -14

 ردیف درس تعداد واحد
 

 واحد 34 پایه واحد 34 ***ی اختیار واحد 54 اصلی واحد 33 عمومی            

 نام درس
  

 (کارآموزی)واحد  3 بدون احتساب در معدل و واحدها جمع کل 153

 همنیاز⁕ دروس پیش نیاز و 
         

           

 
 

 



 

نمره امتحان مذکور به عنوان  .باشند می( بدون اخذ واحد)دانشجویان گرامی موظف به شرکت در آزمون زبان انگلیسی عالوه بر دروس ارائه شده در ترم اول * 

 .ثبت خواهد شددر ترم تابستان ( واحد  3به ارزش )نمره نهایی درس زبان انگلیسی 

 زندگی یک و دو می بایست در نیمسالهای اول و دوم اخذ گردندکارگاه های مهارتهای ** 

 واحد اخذ گردد 34می بایست مصوب دانشگاه تهران  از بین دروس اختیاری ***

فرایندهای غشایی، تکنولوژی پلیمر، رزین های صنعتی، مهندسی الیاف، خواص و کاربرد پلیمرهای  :دروس اختیاری پیشنهادی دانشکده فنی کاسپین

، (با پیش نیاز عملیات واحد یک)، مهندسی محیط زیست ( 3با پیش نیاز ترمودینامیک )طبیعی، تصفیه آب و فاضالب، مهندسی احتراق، سیستمهای انرژی 

در مهندسی  مقدمه ای بر مهندسی شیمی، کاربرد کامپیوتر نانوفناوری و کاربرد،  زبان تخصصی، ،(ز عملیات واحد یکبا پیش نیا)شبیه سلزی به کمک کامپیوتر

 .ی اندازه گیری کمیتهای مهندسیهاروش شیمی،


