« شنبه»

 -2عدم حضور دانشجو

 -4عدم حضور دانشجو و استاد

 -3عدم حضور استاد.

-5تعطیل رسمی  -6سایر

نيمسال اول سال تحصيلي 1398 – 99

برنامه كالس هاي دانشكده مهندسي شيمي
ساعت

7-8

9-10

8-9

11-12

10-11

12-13

14-15

13-14

15-16

16-17

17-18

کالس
A1

انتقال جرم

انتقال حرارت ()1

( حقيقي )

(مهدي پور)

ترمودیناميک مهندسي شيمي 2
(نصيري)

مكانيک سياالت 1
(هرمزي)

عمليات واحد 1
( حقيقي )

انتقال حرارت ( 2مهدي پور)

شيمي تجزیه (لطفي)

استاتيک و مقاومت مصالح

استاتيک و مقاومت مصالح

شيمي آلي مهندسي شيمي

شيمي عمومي مهندسي

(محمدیان سمناني)

(محمدیان سمناني)

(صباغيان)

شيمي (بهرامي)

فارسي كارشناسي (نقي زاده)

ریاضي عمومي ( 1منصوري)

A2
A3
A4

A5

غشاها و فرایندهاي غشایي
(مهدي پور)

انقالب اسالمي (ابوالفضلي)
مهندسي جامع ایمني

B1

(پرویني)
ترمودیناميک مهندسي شيمي ()1

B2

(پيوندي)

B3

جداسازي غشایي (خواجه

مقدمهاي بر مهندسي شيمي

نوري)

(خواجه نوري)

مركز محاسبات
درس مهارتهاي زندگي (طباطبایي) ساعت  10-12در دانشكده عمران تشكيل خواهد شد.
درس مهندسي محيط زیست پيشرفته (موسوي)  8- 9:30در دانشكده عمران كالس  204تشكيل خواهد شد.

تفسير موضوعي نهج البالغه
(نجم)
سمينار (پرویني)
جدا سازي غشایي
(خواجه نوري)

شيمي آلي مهندسي
شيمي (گليان)
آناليز كيفي و
كمي ریسک در
ایمني (پرویني)
روشهای اندازه گیری کمیتها
(کرامتی)

مطالب ویژه
(جهانگیری –
ورامینیان)

18-19

« یكشنبه»

 -2عدم حضور دانشجو

 -4عدم حضور دانشجو و استاد

 -3عدم حضور استاد.

----5تعطیل رسمی  -6سایر

نيمسال اول سال تحصيلي 1398 – 99

برنامه هفتگي كالس هاي دانشكده مهندسي شيمي
ساعت

7-8

9-10

8-9

10-11

12-13

11-12

13-14

14-15

15-16

16-17

18-19

17-18

کالس
مكانيک سياالت پيشرفته

A1

(هرمزي)

A2

انتقال حرارت ( 2مهدي پور)

A3

ریاضي مهندسي (خواجه نوري)

عملیات واحد 1
(حقیقی)

طرح راكتور پيشرفته (هرمزي)
ریاضيات مهندسي

ریاضی مهندسی (خواجه نوری)

پيشرفته (مهدي پور)
پدیده هاي خشک كردن

خوردگی (جهانگیری)

(نجفي)

مکانیک سیاالت 1
(هرمزی)

انتقال جرم (حقیقی)

غشاها و فرایندهای غشایی
(مهدی پور)
اقتصاد و طرح مهندسی (نجفی)

ترمودیناميک

A4

فیزیک پایه ( 1نعيمي)

مهندسي شيمي 1

طراحی تجهیزات فرایندی (ابوالحسنی)

(پيوندي)
سينتيک و طراحي رآكتور

A5

(لطف الهي)
تاریخ امامت (ذوالفقاری لقب)

B1

ریاضی عمومی ( 1اکرمی)

مطالب ویژه
(هرمزی)

محاسبات عددي پيشرفته (خوش اندام)

مدیریت
پسماندهای جامد
(خوش اندام)

مکانیک سیاالت 1
(هرمزی)
انتقال حرارت
پیشزفته
(ورامینیان)

دینامیک سیاالت محاسباتی
(حیدری)
جداسازی چند جزئی
(جهانگیری)
ریاضی عمومی ( 1منصوری)

آناليز كيفي و كمي

B2

ترمودینامیک پیشرفته (پیوندی)

ریسک در ایمني

کاتالیستهای غیر همگن (زارع نژاد)

(پرویني)

B3

آمار و احتماالت مهندسي
پيشرفته (روزبه)

مركز محاسبات

طرح رآكتور پيشرفته

ترمودینامیک پیشرفته (نصیری)

(زارع نژاد)

انتقال جرم پیشرفته (حقیقی)

کارگاه نرم افزار (جهانگیری)

کارگاه نرم افزار در مهندسی شیمی (لطف الهی)

درس فيزک پایه ( – 1غریب شاهیان) ساعت  13-15در دانشكده عمران تشكيل خواهد شد.

كالس زبان عمومي (مهرجو) ساعت  15-17در دانشكده عمران برگزار خواهد شد.

درس مطالب ویژه (جهانگيري – ورامينيان) ساعت  15-17در اتاق دفاع دكترا تشكيل مي شود.

درس مهندسي محيط زیست پيشرفته (موسوي)  16تا  14:30در دانشكده عمران كالس  205تشكيل خواهد شد.

كالس مهندسي جامع ایمني (پرویني)  13-14:30در اتاق دفاع دكتري تشكيل مي شود.

حرارت پیشزفته
جابجایی
(ورامینیان)

« دوشنبه»

 -2عدم حضور دانشجو

 -4عدم حضور دانشجو و استاد

 -3عدم حضور استاد.

----5تعطیل رسمی  -6سایر

نيمسال اول سال تحصيلي 1398 – 99

برنامه هفتگي كالس هاي دانشكده مهندسي شيمي
ساعت

7-8

9-10

8-9

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

16-17

15-16

18-19

17-18

کالس

A1

ریاضیات مهندسی پیشرفته
(مهدی پور)

A2

موازنه انرژی و مواد (نجفی)

A3

فارسی کارشناسی (فراست دژداه)

A4

استاتیک و مقاومت
مصالح (محمدیان)
گروه 1

استاتیک و مقاومت
مصالح (محمدیان)
گروه 2

انتقال حرارت ( 1مهدی پور)

شیمی آلی
مهندسی
(صباغیان)

آشنایی با مهندسی نفت (صابری)

شیمی عمومی
مهندسی
شیمی (بهرامی)

طرح راکتور پیشرفته (زارع
نژاد)
ترمودینامیک مهندسی شیمی
(پیوندی)
خوردگی در صنایع شیمیایی
(جهانگیری)

A5

کاتالیستهای غیر همگن (زارع
نژاد)

B1

مطالب ویژه
(هرمزی)

B2

طراحی تجهیزات فرایندی (ابوالحسنی)

B3

آمار و احتماالت
مهندسی
پیشرفته
(روزبه)

شیمی آلی
مهندسی
شیمی (گلیان)

حرارت پیشرفته جابجایی (ورامینیان)

شیمی تجزیه (بذرگر)

محاسبات عددی
پیشرفته دکتری
(خوش اندام)

مقدمات
مهندسی نفت
(کرم الدین)

غشاها و فرایندهای
غشایی (مهدی
پور)

تصفیه آب و
فاضالب (کرم
الدین)

انتقال حرارت ( 1حیدری)
محاسبات
مهندسی پاالیش
(زارع نژاد)
زبان (افسری)

انتقال جرم پیشرفته (حقیقی)

ترمودینامیک
مهندسی شیمی 2
(پیوندی)

پدیده های خشک کردن
(نجفی)
زیست فناوری زیست
محیطی (خواجه نوری)

محاسبات عددی (جهانگیری)

مركز
محاسبات

کارگاه نرم افزار مهندسی (جهانگیری)

درس فارسي كارشناسي –(نقي زاده) ساعت  18-19در دانشكده عمران تشكيل خواهد شد.

درس ایمني در صنایع شيميایي (پرویني) ساعت  10-12در اتاق دفاع دكترا تشكيل خواهد شد.

درس شيمي آلي مهندسي شيمي (صباغيان – گليان) ساعت  13-15یک هفته در ميان تشكيل خواهد شد.

ترمودینامیک
مهندسی شیمی
( 2نصیری)

شیمی فیزیک
مهندسی شیمی
(نصیری)

مکانیک سیاالت ( 1هرمزی)
شیمی عمومی
نفت (موسوی)

شیمی عمومی
(موسوی)

انتقال حرارت پیشرفته (ورامینیان)

جداسازی چند جزئی
(جهانگیری)

انتقال جرم (خوش اندام)

دینامیک سیاالت
محاسباتی (حیدری)
تبلورسازی صنعتی (لطف
الهی)

« سه شنبه »

 -2عدم حضور دانشجو

 -4عدم حضور دانشجو و استاد

 -3عدم حضور استاد.

----5تعطیل رسمی  -6سایر

نيمسال اول سال تحصيلي 1398 – 99

برنامه هفتگي كالس هاي دانشكده مهندسي شيمي
ساعت

7-8

9-10

8-9

11-12

10-11

12-13

14-15

13-14

15-16

16-17

18-19

17-18

كالس

A1

مكانيک سياالت پيشرفته (هرمزي)

طراحي رآكتور پيشزفته (هرمزي)

فيزیک پایه (1غریب شاهيان)

كنترل فرایندها (حيدري)

شيمي فيزیک مهندسي شيمي (نصيري)

فيزیک پایه ( 1نعيمي)

موازنه انرژي و مواد (ابوالحسني)

برنامه نویسي كامپيوتر (راستگو)

ریاضي مهندسي (خواجه نوري)

A2
A3
A4

شيمي تجزیه

شيمي تجزیه

(بذرگر)

(لطفي)

A5

مهندسي محاسبات پاالیش (زارع نژاد)

جداسازي غشایي

ترمودیناميک مهندسي

(خواجه نوري)

شيمي ( 1پيوندي)

B1

كاربرد ریاضيات در مهندسي شيمي
(ابوالحسني)
برنامه نویسي كامپيوتر (حيدري)

عمليات واحد ( 2خوش اندام)
زبان كارشناسي

ترمودیناميک

(مهرجو)

پيشرفته (نصيري)

تصفيه آب و فاضالب (كرم الدین)

اقتصاد و طرح مهندسي (نجفي)
شيمي عمومي (موسوي)

محاسبات عددي

مدیریت پسماندهاي جامد

ریاضي مهندسي

پيشرفته (خوش

(خوش اندام)

(خواجه نوري)

اندام)

B2

تبلورسازي صنعتي (لطف الهي)

B3

جداسازي چند جزئي
(جهانگيري)

مركز
محاسبات

زیست فناوري زیست محيطي

ترمودیناميک مهندسي شيمي 2

(خواجه نوري)

(پيوندي)
فيزیک پایه ( 1نخعي)

سينتيک و طراحي راكتور (لطف الهي)
كارگاه نرم افزار مهندسي (جهانگيري)

كارگاه نرم افزار در مهندسي شيمي (جهانگيري)

مقدمات مهندسي نفت (كرم
الدین)

« چهارشنبه»

 -2عدم حضور دانشجو

 -3عدم حضور استاد.

 -4عدم حضور دانشجو و استاد

----5تعطیل رسمی  -6سایر

نيمسال اول سال تحصيلي 1398 – 99

برنامه هفتگي كالس هاي دانشكده مهندسي شيمي
ساعت

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

کالس

A1

انتقال حرارت 1
(حیدری)

کنترل فرایندها (حیدری)

عمليات واحد ( 2خوش اندام)

كاربرد ریاضيات

A2

مكانيک سياالت ( 2ابوالحسني)

در شيمي
(ابوالحسني)

A3

موازنه انرژي و مواد (نجفي)

برنامه نویسي

برنامه نویسي

كامپيوتر

كامپيوتر

(راستگو)

(حيدري)

فيزیک پایه ( 1نخعي)

A4

فارسي
كارشناسي
(فراست دژداه)

A5
B1

انسان در اسالم (سعدي)

موازنه انرژي و مواد (ابوالحسني)
انتقال جرم (خوش اندام)

B2
B3
مرکز
محاسبات

كارگاه نرم افزار مهندسي (رستمي)

زبان کارشناسی (افسری)

17-18

18-19

