
 جداسازي فرآيندهاي شيگرا يميش يارشد مهندس يدوره کارشناس يبرنامه آموزش

 (ترم کرونايي)

 

 جداسازي فرآيندهاي  ش: يگرا      يميش يرشته: مهندس 

 

  واحد 23برنامه آموزشي: تعداد واحدهاي درسي  -1

 واحد 13درسهاي تخصصي/اختياري:  –ب     واحد 13درسهاي اصلي:  –الف 

 واحد 6پروژه و پايان نامه:  –د      واحد 3سمينار:  –ج 

 

 درسهاي اصلي -3

 

 واحد کد درس نام درس فيرد
 2 3314812 رياضيات مهندسي شيمي پيشرفته 1

 2 3340162 انتقال جرم پيشرفته 2

 درس از دروس ذيل 3
 2 3340182 شرفتهياالت پيک سيمکان 3

 2 3340122 شرفتهيانتقال حرارت پ 4

 2 3340102 شرفتهيپ کيناميترمود 5

 2 3314842 راکتور يک و طراحينتيس 6

 باشد.مي اجباري نيمسال اولدر  پيشرفته و انتقال جرم پيشرفته رياضيات هاياخذ درس 

 باشد.مي اجباري يا دوم نيمسال اولمكانيک سياالت پيشرفته و ترموديناميک پيشرفته در  هاياخذ يكي از درس 

 اخذ گردد. دانشجو يبا نظر استاد راهنماسال دوم نيمچهارمين درس اصلي در  

 هنار و پروژيسم -2

 

 واحد کد درس نام درس فيرد
 3 3341803 ناريسم 1

 6 3341800 پروژه 2

 

 باشد.يم يارشد اجباريدوره کارشناس ينامه آموزش نيينار و پروژه مطابق آيگذراندن سم 

 باشد.سوم اجباري مي نيمسالاخذ پروژه در  و دوم نيمسالاخذ سمينار در  



 درسهاي تخصصي/اختياري -8

 

 درس از درسهاي زير 8

 سال تحصيلينيم استاد درس واحد کد درس نام درس رديف
 اول دکتر کارگري 2 3343242 روشهاي خاص جداسازي 1

 اول دکتر مظفريان 2 3343282 جداسازي چند جزئي 2

 دوم فردکتر رئيسي/دکتر نادري 2 3340222 طراحي فرايندهاي جداسازي 3

 دوم دکتر اروجعليان 2 3343222 يندهاي جداسازي غشاييفرا 4

 دوم دکتر ذکايي/دکتر مظفريان  3314222 روشهاي جداسازي مکانيکي 5

 دوم دکتر سليماني 2 3340282 فرايندهاي جذب سطحي پيشرفته 6

 سوم دکتر کارگري 2 - روشهاي ساخت و تعيين مشخصات غشاها 7

 

اخذ  نيمسال اول دررا  "جزئي چند جداسازي"و  "جداسازي خاص روشهاي"درس از بين درسهاي  يکدانشجو بايد  

 نمايد.

 فرايندهاي طراحي"دانشجو از بين درسهاي  با نظر استاد راهنماي )يا سوم( نيمسال دومدرس تخصصي ديگر در  3 

 روشهاي"و  "پيشرفته سطحي جذب فرايندهاي"، "مكانيكي اسازيجد روشهاي"، "غشايي جداسازي فرايندهاي"، "جداسازي

 شود.انتخاب مي "غشاها مشخصات تعيين و ساخت

باشد. اخذ واحد مي 9واحد و حداقل تعداد واحد مجاز  12الزم به ذکر است که حداکثر تعداد واحد مجاز بدون جبراني  

 وم به بعد بايستي اخذ گردد.واحد سمينار مربوط به ترم دوم بوده و پروژه از نيمسال س

به بعد  93(، کليه دانشجويان کارشناسي ارشد از ورودي 2/4/93) مطابق با مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  

توانند دو درس را با يک استاد در کل مقطع تحصيلي خود اخذ نمايند. دروس جبراني و سمينار شامل اين دو حداکثر مي

 درس نخواهد شد.

بجاي يكي از درسهاي  با نظر استاد راهنماو مجاز است حداکثر يک درس از درسهاي تخصصي ساير گرايشها را دانشج 

 اخذ نمايد. فرايندهاي جداسازيتخصصي/اختياري گرايش طراحي 

 




