
  1392 -مودبرنامه هفتگی دروس گروه مهندسی شیمی نیمسال 
 روزهاي هفته ترم  08  -10 10  -12 30/13 - 30/15 30/15 – 30/17 30/17 – 30/19

   پ1             
  
  
 شنبه

 د 1            

   20  
25  

 )نبی لو(استاتیک

 )فتاحی(استاتیک

 پ2   )1گ(موازنه   27  

  د2        

 3 1سیاالت   4 ریاضی مهندسی  20 1ترمودینامیک  20    رکامپیوت بر 2س

 4     شیمی فیزیک 23    

  کارگاه ن مهندسی حف 1عملیات  25 آز شیمی فیزیک  آز شیمی تجزیه 
 آز شیمی تجزیه 

 5 آز شیمی تجزیه 

          6  
 8 آز کنترل     2کنترل   22    

   پ1              
  
  

 یکشنبه

 د 1      1کارگاه گ      م شیمیآشنائی با  28

 پ2       )2گ(موازنه   25    2آز عمومی گ  

  د2         
 3    ریاضی مهندسی  20         

 4   2ترمودینامیک   23        

 5 هندسیکارگاه ن م  حف 2حرارت   25    مهندسی بیوشیمی  ار کا  

  6 1کنترل   22   2عملیات   20 پاالیش  25   
  آز کنترل   ارگاه ن مهندسیک   آز کنترل   

 کارگاه ن مهندسی

 8 طرح و اقتصاد  20

   پ1 آشنائی با م شیمی  2س  **شیمی عمومی   20        
  
  

 دوشنبه

 د 1    *شیمی عمومی   20        

 پ2      )2گ(موازنه   25 ) *نبی لو( استاتیک 20 3آز عمومی گ  

  د2        

 3      شیمی آلی  3    

 4 شیمی تجزیه  20         

 5 انتقال جرم  25 مهندسی بیوشیمی 25 1عملیات  3س      

  6 2عملیات   22   راکتور  20      
ك نرم افزار م   حف ك نرم افزار م شیمی   آز عملیات       

 شیمی

8 

   پ1       2کارگاه گ    شیمی عمومی 25
  
  

 سه شنبه

 د 1             

 پ2               

  د2           1آز عمومی گ  
            3 

  20 آز آلی 
20  

  *شیمی تجزیه 
 **شیمی فیزیک

 4   2ترمودینامیک   17  



 5    2حرارت  20   آز حرارت    

  6 1کنترل   20 کاربرد ریاضیات  27 پاالیش  25 راکتور  25  
  1گ آز کنترل غذا   2گ آز کنترل غذا   

  آز عملیات
 8 طرح و اقتصاد  25 آز عملیات  

   پ1 3کارگاه گ         
  
  

 چهارشنبه

 د 1   شیمی عمومی 25    

 پ2   )1گ(موازنه  6      

  د2   استاتیک 32    
    نویسی کامپیوتر ب 1 1ترمودینامیک 20

 

 3 1سیاالت  22 شیمی آلی 25

          4 

 5 انتقال جرم  25         

              6  
          8 

  

  



  88ورودي مهر  -8تگی ورودي ترم برنامه هف
  

30/19 – 30/17 

  
30/17- 30/15 

  
30/15 -  30/13 

  
12-  10 

  
10-  8 

  
 ساعت

فته
ي ه

زها
رو

  
 

 شنبه آز کنترل  2کنترل   

 موسوي    صالح مبین 22    

  آز کنترل 
 

  1آز کنترل گ کارگاه ن مهندسی 
 کارگاه ن مهندسی 

 یکشنبه طرح و اقتصاد

  موسوي  لح مبینصا  موسوي   
 صالح مبین

 برگزین 20

 دوشنبه کارگاه نرم افزار م شیمی کارگاه نرم افزار م شیمی آز عملیات  

 علیزاده  علیزاده  موسوي     

  آز کنترل غذا 
 آز عملیات 

  آز کنترل غذا
 آز عملیات 

 سه شنبه طرح و اقتصاد آز عملیات

  زرین قلمی   
 موسوي

  زرین قلمی 
 موسوي

 برگزین 25 سويمو 

 چهارشنبه     
          

 پنجشنبه     نام درس
         استاد کالس

  )شروع از هفته دوم نیمسال(یک هفته در میان **)                                         شروع از هفته اول نیمسال(یک هفته در میان*

 ردیف درسنام   تعداد واحد نام استاد تاریخ و ساعت امتحان

لی
عم

ري  
نظ

  

 1 طرح و اقتصاد  3   حسن برگزین 29/3/92و  14- 16

 2 کارگاه نرم افزار م شیمی  1 رقیه علیزاده حداد حانیا 

 3 آز عملیات  1 سید رضا موسوي قیداري 

 4 آز کنترل  1 سید رضا موسوي قیداري 

 5 آز کنترل کیفیت غذا  1 سهیال زرین قلمی 

 6 کارگاه نرم افزار مهندسی  1 صالح مبین 

     7 

     8 

 جمع    



 

  )پسران(  91ورودي بهمن  - 1برنامه هفتگی ورودي ترم 
  

30/19 – 30/17 

  
30/17- 30/15 

  
30/15 -  30/13 

  
12-  10 

  
10-  8 

  
 ساعت

فته
ي ه

زها
رو

  
 

 شنبه     
          

 یکشنبه     
          

 دوشنبه ی با م شیمیآشنائ **شیمی عمومی    

 حسینی 2س محسنی 20      

 سه شنبه   کارگاه عمومی  شیمی عمومی

     طاهریون ك ج   محسنی 25

 چهارشنبه کارگاه    

 کریمی ك ج        

 پنجشنبه     نام درس
         استاد کالس

  )شروع از هفته دوم نیمسال(یک هفته در میان **                    )                     شروع از هفته اول نیمسال(یک هفته در میان*

 ردیف نام درس  تعداد واحد نام استاد تاریخ و ساعت امتحان

لی
عم

ري  
نظ

  

 1 آشنائی با مهندسی شیمی  2   سیده مریم حسینی 1/4/92و  11- 13

 2 1ریاضی  3   

 3 1فیزیک  3   

 4 م شیمی 1شیمی عمومی  3  اسماعیل محسنی 9/4/92و  11- 13

 5 فارسی 3   

 6 زبان انگلیسی 3   

 7 کارگاه عمومی  1 محمد رضا کریمی - مهدي طاهریون  

     8 

 جمع    

  



  )دختران( 91ورودي بهمن – 1برنامه هفتگی ورودي ترم 
  

30/19 – 30/17 

  
30/17- 30/15 

  
30/15 -  30/13 

  
12-  10 

  
10-  8 

  
 ساعت

فته
ي ه

زها
رو

  
 

 شنبه     
          

 یکشنبه   کارگاه عمومی  آشنائی با مهندسی شیمی

     طاهریون جك   حسینی 28

 دوشنبه  *شیمی عمومی   

   سلیمانی 20      

 سه شنبه     
          

 چهارشنبه کارگاه عمومی  شیمی عمومی  

 کریمی جك   سلیمانی 25    

 هپنجشنب     نام درس
         استاد کالس

  )شروع از هفته دوم نیمسال(یک هفته در میان **)                                         شروع از هفته اول نیمسال(یک هفته در میان*

 ردیف نام درس  تعداد واحد نام استاد تاریخ و ساعت امتحان
لی

عم
ري  

نظ
  

 1 نائی با مهندسی شیمیآش  2   سیده مریم حسینی 1/4/92و  11- 13

 2 1ریاضی  3   

 3 1فیزیک  3   

 4 م شیمی 1شیمی عمومی  3  فاطمه سلیمانی 9/4/92و  11- 13

 5 فارسی 3   

 6 زبان انگلیسی 3   

 7 کارگاه عمومی  1 محمد رضا کریمی –مهدي طاهریون  

     8 

 جمع    

 



  91 ورودي مهر -)پسران(2برنامه هفتگی ورودي ترم 
  

30/19 – 30/17 

  
30/17- 30/15 

  
30/15 -  30/13 

  
12-  10 

  
10-  8 

  
 ساعت

فته
ي ه

زها
رو

  
 

 شنبه  )1گ(موازنه   استاتیک و مق مصالح 

  20  
25 

  نبی لو
 فتاحی

   یوسفی 27  

 یکشنبه   )2گ(موازنه   2آز شیمی عمومی گ

     حسینی 25   سلیمانی 

 دوشنبه    )2گ(موازنه  *ق مصالحاستاتیک و م 3آز شیمی عمومی گ

     حسینی  نبی لو 20 سلیمانی 

 سه شنبه  )1گ(موازنه    

   یوسفی 6      

 چهارشنبه     
          

 پنجشنبه     نام درس
         استاد کالس

  )شروع از هفته دوم نیمسال(یک هفته در میان **  )                                       شروع از هفته اول نیمسال(یک هفته در میان*

 ردیف نام درس  تعداد واحد نام استاد تاریخ و ساعت امتحان

لی
عم

ري  
نظ

  

 1 موازنه انرژي و مواد  4   سیده مریم حسینی –محمد رضا یوسفی  27/3/92و  14- 16

 2 آز شیمی عمومی  1 فاطمه سلیمانی 

 3 2فیزیک  3   

 4 2ریاضی  3   

 5 استاتیک و مقاومت مصالح 3  آباديطیبه فتاحی می –لو محرم نبی 29/3/92و  14- 16

 6 معادالت دیفرانسیل 3   

 7 1آز فیزیک   1  

     8 

 جمع    

  



  91ورودي مهر  -)دختران(2برنامه هفتگی ورودي ترم 
  

30/19 – 30/17 

  
30/17- 30/15 

  
30/15 -  30/13 

  
12-  10 

  
10-  8 

  
 ساعت

فته
ي ه

زها
رو

  
 

 شنبه  )1گ (موازنه   استاتیک و مق مصالح 

  20  
25 

  نبی لو
 فتاحی

   یوسفی 27  

 یکشنبه   )2گ(موازنه  2آز شیمی عمومی گ

     حسینی 25   سلیمانی 

 دوشنبه   )2گ(موازنه استاتیک 

     حسینی 25 نبی لو 20  

 سه شنبه     1آز عمومی گ 

         پري نژاد 

 چهارشنبه  )1گ (موازنه  استاتیک و مق مصالح  

   یوسفی 27 فتاحی 32    

 پنجشنبه     نام درس
         استاد کالس

  )شروع از هفته دوم نیمسال(یک هفته در میان **)                                         شروع از هفته اول نیمسال(یک هفته در میان*

 ردیف نام درس  تعداد واحد نام استاد اعت امتحانتاریخ و س

لی
عم

ري  
نظ

  

 1 موازنه انرژي و مواد  4   محمد رضا یوسفی –سیده مریم حسینی  27/3/92و  14- 16

 2 آز شیمی عمومی  1 معصومه پري نژاد –فاطمه سلیمانی  

 3 2فیزیک  3   

 4 2ریاضی  3   

 5 استاتیک و مقاومت مصالح 3  آباديفتاحی میطیبه  –لو محرم نبی 29/3/92و  14- 16

 6 معادالت دیفرانسیل 3   

 7 1آز فیزیک   1  

     8 

 جمع    

 



  90ورودي بهمن  -3برنامه هفتگی ورودي ترم 
  

30/19 – 30/17 

  
30/17- 30/15 

  
30/15 -  30/13 

  
12-  10 

  
10-  8 

  
 ساعت

فته
ي ه

زها
رو

  
 

 شنبه 1مکانیک سیاالت ریاضیات مهندسی 1ودینامیک ترم  برنامه نویسی کامپیوتر

 یوسفی 4 دوستگانی 20 فتاحی 20   شکرائی 2س

 یکشنبه  ریاضیات مهندسی   

   دوستگانی 20      

 دوشنبه   شیمی آلی  

     محمدنیا 3    

 سه شنبه     
          

 چهارشنبه 1ت سیاال شیمی آلی  برنامه نویسی کامپیوتر 1ترمودینامیک 

 یوسفی 22 محمدنیا 25   شکرائی 1 فتاحی 20

 پنجشنبه     نام درس
         استاد کالس

  )شروع از هفته دوم نیمسال(یک هفته در میان **)                                         شروع از هفته اول نیمسال(یک هفته در میان*

 ردیف نام درس  عداد واحدت نام استاد تاریخ و ساعت امتحان

لی
عم

ري  
نظ

  

 1 1ترمودینامیک   3   آباديطیبه فتاحی می 

 2 1مکانیک سیاالت 3  محمد رضا یوسفی 

 3 ریاضیات مهندسی 3  امیر دوستگانی 

 4 شیمی آلی 3  زهرا محمدنیا 

 5 برنامه نویسی کامپیوتر 3  حمیده شکرائی 

 6 1آز فیزیک   1  

     7 

     8 

 جمع    

 



  90ورودي مهر  -4برنامه هفتگی ورودي ترم 
  

30/19 – 30/17 

  
30/17- 30/15 

  
30/15 -  30/13 

  
12-  10 

  
10-  8 

  
 ساعت

فته
ي ه

زها
رو

  
 

 شنبه   شیمی فیزیک  

     شادمان 23    

 یکشنبه  2ترمودینامیک    

   دکتر برگزین 23      

 دوشنبه شیمی تجزیه    

 کامیابی 20        

  **شیمی فیزیک آز شیمی آلی
 *شیمی تجزیه

 سه شنبه  2ترمودینامیک  

  20 دیانی 
20 

  شادمان
 کامیابی

   دکتر برگزین 17  

 چهارشنبه     
          

 پنجشنبه     نام درس
         استاد کالس

  )شروع از هفته دوم نیمسال(یک هفته در میان **                     )                    شروع از هفته اول نیمسال(یک هفته در میان*

 ردیف نام درس  تعداد واحد نام استاد تاریخ و ساعت امتحان

لی
عم

ري  
نظ

  

 1 1انتقال حرارت   3   جالل قاسمی 

 2 2ترمودینامیک  3  حسن برگزین 27/3/92و  08- 10

 3 تجزیه شیمی 3  محمد علی کامیابی  9/4/92و  11 - 13

 4 شیمی فیزیک 3  محمد شادمان الکمه سري 4/4/92و  08- 10

 5 آز شیمی آلی  1 ناهید دیانی 

     6 

     7 

     8 

 جمع    

 



  89ورودي بهمن  -5برنامه هفتگی ورودي ترم 
  

30/19 – 30/17 

  
30/17- 30/15 

  
30/15 -  30/13 

  
12-  10 

  
10-  8 

  
 ساعت

فته
ي ه

زها
رو

  
 

 شنبه آز  شیمی تجزیه کارگاه ن مهندسی 1عملیات واحد صنعتی  آز شیمی فیزیک شیمی تجزیهآز  

 کامیابی  صالح مبین حف دکتر دوستگانی 25 ارجمندفر  حجاري 

 یکشنبه کارگاه ن مهندسی 2انتقال حرارت  مهندسی بیوشیمی 

 صالح مبین حف محمدنیا 25   حسینی ارکا  

عملیات واحد   
 ١ی صنعت

 دوشنبه انتقال جرم مهندسی بیوشیمی

دکتر  ٢س    
 دوستگانی

 دکتر محمدنیا 25 حسینی 25

  سه شنبه  2انتقال حرارت   آز حرارت
   دکتر محمدنیا 20     قاسمی 

 چهارشنبه انتقال جرم    

 دکتر محمدنیا 25        

 پنجشنبه     نام درس
         استاد کالس

  )شروع از هفته دوم نیمسال(یک هفته در میان **)                                         شروع از هفته اول نیمسال(میان یک هفته در*

 ردیف نام درس  تعداد واحد نام استاد تاریخ و ساعت امتحان

لی
عم

ري  
نظ

  

 1 انتقال جرم  3   زهرا محمدنیا 29/3/92و  11- 13

 2 2انتقال حرارت 3  نیازهرا محمد 27/3/92و  11- 13

 3 1عملیات واحد  3  امیر دوستگانی 25/3/92و  11- 13

 4 آز شیمی تجزیه  1 نسیم حجاري - محمد علی کامیابی 

 5 آز شیمی فیزیک  1 حمید ارجمندفر 

 6 کارگاه نرم افزار مهندسی  1 صالح مبین 

 7  مهندسی بیوشیمی 3  سیده مریم حسینی 25/3/92و  11- 13

      8  

     9 

 جمع    

 



  89ورودي مهر  - 6برنامه هفتگی ورودي ترم 
  

30/19 – 30/17 

  
30/17- 30/15 

  
30/15 -  30/13 

  
12-  10 

  
10-  8 

  
 ساعت

فته
ي ه

زها
رو

  
 

 شنبه     
          

 یکشنبه 1کنترل فرایند  2عملیات واحد  محاسبات پاالیش 

 علیزاده 22   برگزین 20 برگزین 25  

 دوشنبه 2عملیات واحد   راکتور  

 برگزین 22   برگزین 20    

 سه شنبه 1 کنترل فرایند کاربرد ریاضیات محاسبات پاالیش راکتور 

 م علیزاده 20 م علیزاده 27 برگزین 25 برگزین 25  

 چهارشنبه     
          

 پنجشنبه     نام درس
         استاد کالس

  )شروع از هفته دوم نیمسال(یک هفته در میان **)                                         شروع از هفته اول نیمسال(یانیک هفته در م*

 ردیف نام درس  تعداد واحد نام استاد تاریخ و ساعت امتحان
لی

عم
ري  

نظ
  

 1 2عملیات واحد   3   حسن برگزین 25/3/92و  14- 16

 2 کاربرد ریاضیات در م شیمی 3  ده حداد حانیارقیه علیزا 28/3/92و  08- 10

 3 1کنترل فرایند 2  رقیه علیزاده حداد حانیا 29/3/92و  08- 10

 4 طراحی راکتور 4  حسن برگزین 28/3/92و  14- 16

 5 محاسبات مهندسی پاالیش 3  حسن برگزین 1/4/92و  11- 13

     6 

     7 

     8 

 جمع    

  



  

  

 ت گروه مهندسی شیمیبرنامه امتحانا

  
16- 14  

  
13- 11 

  
30/10-  30/08 

  
ساعت 
  آزمون

  
روزهاي 

 هفته

یخ  
تار

  

  2عملیات واحد 
 

   1عملیات واحد 
 مهندسی بیوشیمی

  
 

25/03/92    
 شنبه

  آشنائی با مهندسی شیمی  
  محاسبات پاالیش

  01/04/92  برنامه نویسی کامپیوتر

    02/04/92 1ترمودینامیک   
  شیمی تجزیه  یکشنبه

 شیمی عمومی 

 09/04/92 

  2انتقال حرارت  موازنه انرژي و مواد
 1مکانیک سیاالت 

  2ترمودینامیک 
 

27/03/92    
 دوشنبه

    28/03/92 کاربرد ریاضیات   طراحی راکتور
  شیمی فیزیک  شیمی آلی سه شنبه

 
04/04/92 

  مصالح اومتاستاتیک و مق
 طرح و اقتصاد

  انتقال جرم 
 ات مهندسیریاضی

 چهارشنبه  29/03/92 1کنترل 

 

 


