
  

 دانشکده فني كاسپين - كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 98-99 دومبرنامه نيمسال 

 

 نام درس

 

 شماره درس

 

 گروه

 

 تعداد

 

 نام مدرس

 

 زمان و محل درس

 

 تاريخ امتحان

 

 شماره كالس

 

 

 ظرفيت

 

 

 

  پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه  واحد   

 4/4/99 10-13      حسین احدیدکتر  3 03 8104146 ریاضیات مهندسی پیشرفته

 صبح9

 30 3کالس شماره 

 30 -         2 03 8104157 سمینار

 28/3/99 14-17      ملیحه راجی دکتر 3 03 8104255 ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته

 صبح9

 30 5کالس شماره 

 31/3/99    13:30-15  13:30-15 دکتر احمد حالجی ثانی 3 03 8104328 پدیده های خشک نمودن

 صبح9

 30 4کالس شماره 

 25/3/99    10-12  10-12 دکتر محمد علی آرون 3 21 8104616 غشاها و فرآیند غشایی

 صبح9

 30 6کالس شماره 

 2/4/99    17-19  17-19 دکتر عمیدالدین نورعلیشاهی 3 03 8104715 ی در فرآیند های شیمیاییژبازیافت انر

 صبح9

 30 7ره کالس شما

 50 - -        6 21 8120163 پایان نامه

 

 های اختیاری است. واحد مربوط به درس 12های اصلی و واحد مربوط به درس 12باشد.واحد مربوط به پایان نامه می 6واحد مربوط به سمینار و  2واحد است.  32تعداد کل واحدهای کارشناسی ارشد  -1

 باشد.های انتقال شامل انتقال جرم پیشرفته، انتقال حرارت پیشرفته و سیاالت پیشرفته میاکتور پیشرفته، ریاضیات پیشرفته، ترمودینامیک پیشرفته و یکی از دروس پدیدههای اصلی شامل طراحی ردرس -2

های سطحی، تبلورسازی صنعتی، فرایندهای جذب سطحی پیشرفته، غشا و فرایندهای غشایی، پدیدههای خشک کردن، های اختیاری مطابق آیین نامه وزارت علوم برای گرایش فرایندهای جداسازی شامل پدیدهدرس -3

 باشد. از بین دروس اختیاری برخی بسته به نظر شورای آموزشی دانشکده ارائه خواهد شد.ها و تحلیل آماری نتایج میآزمایش جداسازی چندجزئی، استخراج فوق بحرانی، طراحی 

 ل اخذ است.های انتقال شامل انتقال جرم پیشرفته، انتقال حرارت پیشرفته و سیاالت پیشرفته یک درس اصلی و دو درس دیگر به عنوان دروس اختیاری قابروس پدیدهاز بین د -4

 واحد باشد. 8باشد مگر در نیمسال آخر یا نیمسالی که تنها پایان نامه باقی مانده باشدکه کف واحد می تواند زیر واحد می 14واحد و حداکثر  8حداقل اخذ واحد در هر نیمسال  -5

 ابق مصوبه وزارت علوم قابل انجام است.ها مطبا نظر استاد راهنما، مدیر گروه و شورای آموزشی اخذ یک درس از دروس اختیاری سایر گرایش -6

 ها قابل انجام است.مرکزی تهران یا سایر دانشگاه اخذ تکدرس باقیمانده در سال آخر با ارئه درخواست آموزشی، منوط به تایید  استاد راهنما، مدیر گروه و شورای آموزشی دانشکده در پردیس -7

 باشد.های آتی قابل تغییر میشکده و نظر مدیر گروه و شورای آموزشی در نیمساللیست دروس ارائه شده بنا به مقتضیات دان -8

 ید.ایمیل بزنید و درصورت داشتن سواالت جزیی آموزشی با آموزش دانشکده سرکار خانم غالمیدوست و سرکارخانم مقدمی تماس برقرارکن nouralishahi@ut.ac.irدرصورت داشتن سوال کلی آموزشی به مدیرگروه  -9

 ماه از زمان تصویب پروپوزال گذشته باشد. 6باشد و  14نامه تا ابتدای نیمسال سوم تصویب شود. برای دفاع باید همه دروس گذرانده شوند و معدل باالی شود. پروپوزال پایاننامه در معدل حساب نمینمره پایان -10

 باشد.جه قابل تمدید نمیاضافه سنوات و ذکر دالیل موجه و تایید استاد راهنما، مدیر گروه و شورای آموزشی تا  نیمسال ششم قابل تمدید است و پس از آن به هیچ ونیمسال است که با پرکردن فرم درخواست  4سنوات قانونی  -11

 شود. مگر این مصوبه لغو گردد.رانده شده قابل جایگزینی در معدل کل است ولی از کارنامه پاک نمیبه درخواست دانشجو  تایید استاد راهنما و مدیر گروه، دو نمره مربوط به دو درس مردود شده با همان دو درس گذ -12

 هد. دو ترم مشروطی متوالی منجر به اخراج دانشجو خواهد شد.رخ می 14و مشروطی با معدل زیر  20از  12نمره قبولی هر درس در کارشناسی ارشد  -13



  

 


