
 

  

 

 كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 95-96 دومبرنامه نيمسال 

 دانشکده فني كاسپين

 

 نام درس

 

 شماره درس

 

 گروه

 

 تعداد

 

 نام مدرس

 

 زمان و محل درس

 

 تاريخ امتحان

 

 شماره كالس

 

 

 ظرفيت

 

 

 

 

 

دانشجوياني كه مجاز هستند واحد را 

 اخذ نمايند
  پنجشنبه هچهارشنب سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه  واحد   

 20/3/96      10-13 دكتر سيد محمد علي موسويان 3 03 8104255 ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته

13:30 

  20 7کالس شماره 

 31/3/96  10-13     دكتر محمد علي آرون 3 03 8104045 انتقال جرم پیشرفته

 صبح9

  20 7کالس شماره 

 25/3/96 14-17      دكتر فاطمه علم الهدی  3 03 8104307 مکانیک سیاالت پیشرفته

 صبح9

  20 3سمعی بصری 

(طراحی آزمایشات و آمار کاربردی )اختیاری  3/4/96      14-17 دكتر علي فاضلي 3 03 8104431 

 صبح9

  20 1معی بصریس

 )اختیاری(فرایندهای جذب سطحی پیشرفته

 

 27/3/96  14-17     دكتر ندا اساسيان  3 03 8104515

 صبح9

  20 2سمعی بصری

 94دانشجويان ورودی  15 - -       دكتر احمد حالجي ثاني 2 03 8104157 سمینار

 22/3/96      8-10 دكتر علي فاضلي 2 21 8104157 سمینار

13:30 

 95دانشجويان ورودی  20 1سمعی بصری

 93دانشجويان ورودی  50          6 03 8104154 پایان نامه

 94دانشجويان ورودی  25          6 21 8120163 پایان نامه

 توضیحات: 

 باشد بگذرانند.واحد می 32نامه کارشناسی ارشد را که مجموع آنها واحد پایان 6واحد سمینار و  2واحد درسی به همراه  24ارشد مهندسی شیمی باید در طول دوره کارشناسی ارشد دانشجویان کارشناسی 

  واحد باشد. 14واحد  و حداکثر   8حداقل واحد اخذ شده در هر ترم نباید کمتر از 

 ی انتقال)انتقال جرم پیشرفته و هاحصیل خود اخذ نمایند. در نیمسال دوم از میان دروس پدیدهدانشجویان بایستی دو درس از دروس پدیده های انتقال )انتقال حرارت پیشرفته، انتقال جرم پیشرفته و سیاالت پیشرفته( را در طی دوران ت

 سیاالت پیشرفته( یک درس اخذ شود. چنانچه دانشجو عالقه مند به اخذ هر دو درس در ترم جاری است یکی از آنها اختیاری محسوب می گردد.

 دروس اختیاری را اخذ نمایند واحد از 9گرایش فرآیندهای جداسازی در طول دوره کارشناسی ارشد موظفند -دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

  نامه خود در انتخاب واحد نمایند.پس از پر کردن فرم اضافه سنوات اقدام به اخذ واحد پایان 5نامه را اخذ نمایند و در صورت تمدید سنوات نیمسال واحد پایان 4و  3دانشجویان پس از گذراندن دروس خود در ترم 

 و بعد از آن به صورت کالس روش تحقیق برگزار خواهد شد که حضور در کالس الزامی است. 95های  درس سمینار کارشناسی ارشد برای ورودی 

  و قبل از آن مانند سابق تنها به شکل ارائه سمینار در انتهای نیمسال برگزار خواهد شد. 94درس سمینار کارشناسی ارشد برای ورودی های 


