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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 میاییده دوره کاردانی پیوسته رشته صنایع شیبرنامه درسی بازنگری ش

، برنامه  41/5/4931جلسه تاریخ  ای در سیزدهمینریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: صنایع شیمیاییدرسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

موسسه های آموزش وارد دانشگاه ها و  4931این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (4ماده 

 عالی می شوند قابل اجرا است.

-4933از نیمسال اول سال تحصیلی   صنایع شیمیاییاین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  (2ماده 

مصوب جلسه  صنایع شیمیایی –صنایع شیمیایی جایگزین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  4931

 می شود.  21/9/4911به تاریخ موزشی و درسی علمی کاربردی آشورای برنامه ریزی  55شماره 

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (9ماده 

تمامی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه 

ر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ریزی آموزش عالی و سای

 ابالغ می شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به  9به مدت  4931-4933این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (1ماده 

 بازنگری نیاز دارد.
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 مقدمه -1-1
و  مجربین نیروي انساني تأم ،رونیازا .ي وجود نیروي انساني ماهر استاهر جامعهدر توسعه  مؤثرین عوامل ترمهمیکي از 

ي ماندگعقبدر مورد علل ضعف و  شدهانجامهاي يبررسرو هستند. هروب متخصص چالشي است که جوامع مختلف با آن

چنین کمبود هم دارند.یرعلمي غسنتي و  ياین بخش عملکرد افراد شاغل دردرصد باالیي از  که دهديمبخش صنعت نشان 

رف کردن این مشکل اقدام در کارهاي اجرایي وجود دارد که باید براي برط کردهلیتحصو  نیروي انساني ماهر ازنظرشدیدي 

هاي اي هماهنگ از فعالیتاي صنایع شیمیایي شامل مجموعهدوره کارداني پیوسته فني و حرفه صورت پذیرد. مناسب

از  پسکه دانشجو  ستا شدهيطراح ياگونهبههاي آزمایشگاهي هاي عملي است. دروس و فعالیتآموزشي همراه با فعالیت

صنایع شیمیایي را داشته  ازیموردنمختلف و صنعتي الزم جهت انجام کارهاي آزمایشگاهي  هايشایستگيداراي  پایان دوره

 باشد.

طراحي و  ياگونهبهاي ي فني و حرفههاآموزشاساس چارچوب  بریيایمیشپیوسته صنایع برنامه دوره کارداني  ،رونیازا

 نیروي انساني کارآمد باشد. نیتأمر در عرصه است که بتواند پاسخگوي نیازهاي صنایع شیمیایي کشو شدهمیتنظ

 

 تعریف -1-2
-آموختگان این رشته افزون بر خواندن درسرشته شیمي و مهندسي شیمي است که دانشدو رشته صنایع شیمیایي تلفیقي از 

ردها و با تجهیزات، وسایل، استاندا مهندسي شیمي هاي تخصصي رشتهدرس و برخي نظري و آزمایشگاهي رشته شیمي هاي

 شوند.آشنا مي صنایع شیمیایي نیز و خط تولید هاآزمایشگاه، هاکارگاه هاي کار رایج درروش

تبدیل  ،به تولید هاي شیمیایيواکنشفرایندها یا با استفاده از ها که در آن شودگفته مي صنایعي به آن دسته ازصنایع شیمیایي 

-هاي شیمیایي تهیه ميفراورده)آلي یا معدني( یا از طریق مخلوط کردن مواد  شوداقدام مي )آلي یا معدني( موادیا جداسازي 

صنایع  ازجملهگستره وسیعي از صنایع شیمیایي اي نیروهاي انساني هاي حرفهشایستگيگفتني است که این رشته  شود.

 دهد.پوشش مي... را بهداشتي، چوب و کاغذ، نفت و گاز، چرم و رنگ، پتروشیمي، صنایع معدني و -غذایي، آرایشي

و  انواع فرایندها، تجهیزات آلي و معدني بااز خواص مواد شیمیایي  ي عموميشناخت برداشتناین رشته افزون آموختگان دانش

 يکیدراز طریق حضور  آموزند. آنانها را ميبا آن شوند، اصول کلي و شیوه کارآشنا مي رایج در صنایع شیمیایيمورد  وسایل

تجربه دست اولي از وظایف و تکالیفي که در صورت اشتغال بر عهده خواهند داشت به  يايگروههاي صنایع از کارخانه

 آورند.دست مي

-يکار م يمیمهندس ش کی ایدان يمیش کیتحت نظارت دستیار  عنوانبه و شگاهیدر آزما اغلب هاي صنایع شیمیایيکاردان

در آزمایشگاه یا فرایندهاي شیمیایي در  یيایمیش هايآزمایش ایمن و درست اندازينصب، اجرا یا راهها معموالً در آن کنند.

 -)پایلوت يصنعتمهیني در همین مقیاس یا با تجهیزات شگاهیآزما توانند تحت نظارت با وسایلميکنند و يم کمک آزمونه

برطرف کردن ایرادهاي فني احتمالي و یابي و و در خط تولید به عیب کار کنندنیز  فرایند ساخت( يشدهکوچکي نسخه

که رود يانتظار م آموختگان این رشتهدانشاز در ضمن، . ي صنعتي اقدام ورزندهاي پیچیدهتعمیر تجهیزات و دستگاه

 هاي فني با کارشناساننوشتن گزارشها و ثبت داده در رعایت و دقتبهدر حین کار  را تیفیکنترل ک شدهنییتع ياستانداردها

 کاري کنند.هم

 . کنندکار مي یيایمیخدمات ش يارائه ای يفن يبانیمرتبط با پشت يهانهیهستند که در زم يافراد یيایمیش هاي صنایعکاردان

ها کار آن طیکار کنند. مح مستقل طوربهیا  می، ممکن است تحت نظارت مستقدارندعهدهي که بر فیو وظا جایگاهبسته به ها آن

ها ها و دانشگاههنرستان ازجملههاي دیگري توانند در محیطنیست و مي ي محدودصنعت هايجموعهو م هاهشگایآزما فقط به

 نیز به کار گرفته شوند.
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 ارتباط، برقراري مسئله حلاي مهمي چون هاي پایهي تخصصي خود از مهارتکاردان صنایع شیمیایي بایستي در حوزه

 استفادهي، از فناور استفادهي، سازمان يهامهارت، منابع تیریمد)مهارت میان فردي(، ي همکاري، سازگاري، نوشتار گفتاري و

بندي وظایف در حین انجام ي )دقت و صحت در مشاهده، مدیریت زمان و اولویتخاص يتیشخص يهايژگیوو  از اطالعات

 ( نیز برخوردار باشد.فهیچندوظزمان هم

 آموختگان این رشته بایستي:چنین دانشهم

 و تجهیزات ابزار ،موادرده، ک يدهسازمانو  فرایندهاي کاري را طراحي و دکن ریو تفس درا بخوان يمستندات فنها یا داده -

 اندازي آماده کند.براي آن را شناسایي و براي نصب و راه الزم

 انجام دهد. ستیزطیمححفاظت از  الزامات و حادثهاز  يریگشی، مقررات پيمنیا اصولخود را با توجه به  فیوظا -

به  يخوببهرا  شغلي يهاو مهارت ياصل يها، مهارتيا، دانش حرفهيو نگهدار ریتعم کارشغل و اجراي انجام  در حین -

 کار ببرد.

است نوشته،  شدهيطراح اي که به همین منظوري شدهبندجدول يدر برگه دهد راي که انجام ميمربوط به کار يفن هايداده -

 سازي و بایگاني کند.دمستن

 

 هدف -1-3
هدف اصلي طراحي این  ي بر شایستگينمبت تیفیباکاز طریق آموزشي کشور  شیمیایي صنایع ازیموردنماهر  کاردان تربیت

 گوناگون شیمیایي صنایع و خط تولید کنترل کیفیت هايآزمایشگاه ا،هکارگاهبتواند در  توانمندي که دوره است. نیروي انساني

 به کار مشغول شود.اهي و مهارت با آگ

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
جمهوري اسالمي ایران به دلیل وجود جغرافیایي چند آب و هوایي، وجود منابع سرشار نفت، گاز و مواد معدني داراي ثروت 

ي نوآوري و تر بر مبناخدادادي بزرگي است ولي امروزه تنها داشتن منابع طبیعي کافي نیست و قدرت و ثروت کشورها بیش

 گیرد.تولید فناوري شکل مي

است و رشد صنایع شیمیایي در کشور نسبت به  ریناپذاجتنابارتقاي جایگاه ایران در زمینه توسعه صنایع شیمیایي ضرورتي 

هاي درصدي کشور در صادرات فراورده 5/1به سهم جهاني  توانيمها این پیشرفت ازجملهگیرتر شده است. گذشته چشم

ساله وزارت  21هاي باالیي که این صنعت در کشور دارد و بر طبق چشم اندازه یمي اشاره است. با توجه به ظرفیتپتروش

 درصد ارتقا یابد. 5هاي صنایع شیمیایي به صنعت، معدن و تجارت باید سهم صادرات فراورده

کیفیت نیروي انساني  ریتأثماهر و خالق است. بر توسعه صنایع شیمیایي آموزش نیروي انساني  رگذاریتأثعوامل بسیار  ازجمله

 باتجربهو  دهیدآموزشاست. بدون نیروي انساني  انکاررقابلیغصنایع شیمیایي  ژهیوبهدر رشد و شکوفایي تولید صنعتي 

در شود. در عملیات راهبردي و تولید عملیات تولید، تعمیر و نگهداري، طراحي و مهندسي، تحقیق و توسعه دچار مشکل مي

شود که این امر خود ضرورت آموزش ها انجام ميواحدهاي صنعتي در عمل حجم عمده کار توسط کارگران و کاردان

صنعت نفت و پتروشیمي آموزش  ژهیوبهکند. از طرفي به علت گسترش صنایع شیمیایي مشخص مي شیازپشیبرا  «کارداني

 یافته است. ریناپذاجتنابضرورتي  نیروهاي کاردان صنایع شیمیایي
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 النیالتحصفارغتوانایي  -1-5
 هایافتن مهارت کار با آنو  شیمیایي صنایع در رایجآالت ماشین ها ودستگاه ،تجهیزاتانواع شناخت  -

 به هشدارهاي ایمني در فضاي کارخانهتوجه و  ایمني نکاترعایت -

 هاود در آناطالعات موج توضیح و درکبا زبان رایج در صنایع شیمیایي  یيآشنا -

 تولید خط از فني هايگزارش ارائه و تنظیم تهیه، کمک به -

 صنعت در شاغل کارگران هايفعالیت اجراي حسن بر نظارت و راهنمایي-

 شیمیایي صنایع ازیموردن آب نیتأم و تصفیه فرایند در ایفا نقش -

 شیمیایي صنایع ايبر ایمنمجهز و  تخصصي هايآزمایشگاه و هاکارگاه اندازيراه به کمک-

 صنعت در خوردگي ایجادکننده عوامل کنترل و شناسایي به مکک-

 شیمیایي صنایع و کشور در موجود شیمیایي منابع شناخت-

 شیمیایي صنایع در انرژي و جرم مقدماتي هايمحاسبهانجام -

 

 مشاغل قابل احراز -1-6
 کاغذ(بهداشتي و -)صنایع غذایي، دارویي شیمیایيصنایع  کاردان -

 سازي، مصالح ساختماني، چرم(صنایع کاشي) ایيشیمی صنایعکاردان  -

 صنایع باالدستي نفت و پتروشیمي() يعیطبنفت و گاز  و صنایع پاالیشگاه کاردان -

 :شرح جدول زیر استه باال قرار گیرد ب يحرفهسه  رمجموعهیز تواند درمشاغلي که مي

 

 و انبار مواد شیمیایي آزمایشگاه شیمي نکاردا هاي حجميو سنجش محلول کاردان
 و فاضالب آزمایشگاه تصفیه آب کاردان و نگهداري مواد و وسایل آزمایشگاهي يریکارگبهکاردان 
 بهبود کیفیت محصول در صنعت کاردان هاي شیمیایيوردهرآکاردان ف

 يخواننقشهکاردان  کاردان تعیین مشخصات مواد شیمیایي
 دما، فشار، جریان و...() يندیفراکاردان کنترل پارامترهاي  ني در آزمایشگاهکاردان خدمات ایم

 گیري مواد شیمیایيکاردان نمونه محاسبات در صنایع شیمیایي يریکارگبهکاردان 

 کاردان عملیات صنایع معدني هاي حرارتيکاردان دستگاه

 کاردان عملیات پاالیش نفت و گاز هاي دوارکاردان دستگاه
 کاردان عملیات پتروشیمي اردان کار با راکتور و مخازنک

 کاردان عملیات بهداشتي، دارویي، غذایي جداکنندههاي کاردان دستگاه
 کاردان عملیات رنگ و پوشش هاکاردان پایش عملکرد صافي

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7 
 شدهلیتشکدوره تابستاني و یک تحصیلي  مسالین 2 تحصیلي از هرسالو سال  2کارداني  حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره

هفته آموزش و یک هفته  6پایاني و دوره تابستاني شامل  هايهفته آموزش و دو هفته امتحان 16شامل  مسالینهر است. 

 16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  پایان دوره است. هايامتحان

هر واحد  ،مسالیندر  ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل ، هر واحد درس عملي و آزمایشگاهيمسالیندر ساعت 
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 121معادل  یا کارورزي و هر واحد کارآموزي مسالیندر  ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل درس کارگاهي

 .است مسالینساعت در 

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8 
 مرتبط کاردانش و ايحرفه و فني هايآموختگان هنرستاندانش -

 وروديآزمون  در قبولي -

 عمومي شرایط دارا بودن -

 

 ساعت( برحسب) سهم درصد دروس نظري و عملي -1-9

 نوع درس
 تعداد

 واحد

 تعداد

 ساعت

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 47 881 53 نظري

 75تا  55 53 928 19 عملي

 111 111 1824 72 عجم

 

 تعداد واحد( برحسب)نوع درس  -11-1

 نوع درس
 تعداد واحد

 موردنظر برنامه درسي تعداد واحد
 حداکثر حداقل

 13 13 13 عمومي

 2 4 2 عمومي مهارت

 9 11 5 پایه

 42 47 42 تخصصي 

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 دروس: عناوین فصل دوم -2
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 رشته صنایع شیمیایي دوره کارداني پیوستهدروس عمومي  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

   48 1 48 3 زبان خارجي 2

   32 1 32 2 "مباني نظري اسالم" یک درس از گروه درسي 3

   32 1 32 2 "اخالق اسالمي" یک درس از گروه درسي 4
   32 32 1 1 بدنيیتترب 5
   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 صنایع شیمیایيرشته  پیوسته کارداني دوره دروس مهارت عموميجدول  -2 -2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنمه نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 ستیزطیمحبهداشت و صیانت از  1

   32 1 32 2 وکارکسبمدیریت  3

   32 1 32 2 گیريیابي و تصمیملهاهاي مسمهارت 4

   32 1 32 2 جمع

 .فوق الزامي است از دروسواحد  2گذراندن *

 

 ایع شیمیایيرشته صن دوره کارداني پیوستهدروس پایه جدول  -2-3

ف
ردی

 
 نام درس

تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 مکانیک فیزیک 1

 مکانیک فیزیک  32 32 1 1 مکانیک فیزیکآزمایشگاه  2
   48 1 48 3 1 ریاضي عمومي 3
   1ریاضي عمومي 48 1 48 3 2 ریاضي عمومي 4

 32 128 9 جمع

 

 

 

161   
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 رشته صنایع شیمیایي دوره کارداني پیوستهتخصصي دروس جدول  -4 -2

ف
ردی

 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 صنعتي مواد معدني 1

  48 48 1 1 صنعتي معدني موادآزمایشگاه  2
 معدنيمواد 

  صنعتي
   32 1 32 2 صنعتي مواد آلي 3
 صنعتي آليمواد   48 48 1 1 صنعتي آلي موادآزمایشگاه  4
 1 32 2 کمي و کیفي مواد تجزیه 5

 

 

 

32   

  48 48 1 1 مواد کمي و کیفي آزمایشگاه تجزیه 6
کمي و  تجزیه

 کیفي مواد

   32 1 32 2 صنایع شیمیایياصول  7

   64 48 16 2 ایيصنایع شیمیتجهیزات  9

11 
 درتخصصي  فزارهايانرم کاربرد

 صنایع شیمیایي
1  48 48   

   16 1 16 1 اصول نگارش گزارش فني 11
   16 . 16 1 ایمني در صنایع شیمیایي 12
  زبان خارجي 32 1 32 2 فنيزبان  13

 32 1 32 2 و فاضالب آب تصفیه 14
کمي و کیفي  تجزیه

 مواد
 

و  آب تصفیه  48 48 1 1 و فاضالب آب آزمایشگاه تصفیه 15

 1عمومي ریاضي  32 1 32 2 موازنه مواد و انرژي 16 فاضالب
  موازنه مواد و انرژي 32 1 32 2 ترمودینامیک 17

 32 1 32 2 مکانیک سیاالت 18
 -موازنه مواد و انرژي

  2 عموميریاضي 
 

 1 1 مکانیک سیاالت کارگاه 19

1 

 مکانیک سیاالت  48 48
 مکانیک سیاالت ودینامیکترم 32 1 32 2 انتقال حرارت 21
 رارتحانتقال   48 48 1 1 انتقال حرارت کارگاه 21

 32 1 32 2 عملیات انتقال جرم و واحد 22
 -مکانیک سیاالت

   انتقال حرارت
 

  48 48 1 1 عملیات انتقال جرم و واحد کارگاه 23
عملیات انتقال 

 جرم و واحد
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 32 1 32 2 کنترل فرآیند 24
 -مکانیک سیاالت

 نتقال حرارتا
 

25 
ي هاگیري کمیتاندازه هايروش

 مهندسي
1 16 1 16   

   48 48 1 1 کارگاه عمومي صنایع شیمیایي 26

 64 48 16 2 کارآفریني 27

 

  
   121 121 1 1 1کارآموزي 28
  1کارآموزي  121 121 1 1 2کارآموزي 29

  1232 768 464 42 جمع
 

 رشته صنایع شیمیایي کارداني پیوستهدوره اختیاري  دروسجدول  -2-5

ف
ردی

 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

 81 48 32 3 بهداشتي -شیمي مواد آرایشي 1

 -مواد آلي صنعتي

 -مواد معدني صنعتي

کمي و کیفي  تجزیه

 مواد

 

  مواد آلي صنعتي 81 48 32 3 گاز ،فناوري نفت و شیمي 2

  مواد آلي صنعتي 81 48 32 3 فناوري پلیمرو شیمي  3

 81 48 32 3 شیمي مواد غذایي 4

 -مواد آلي صنعتي

کمي و کیفي  تجزیه

 مواد

 

  هاخوردگي فلز 81 48 32 3 آبکاريو فناوري  شیمي 5

 81 48 32 3 رنگ و فناوري شیمي 6
 -مواد آلي صنعتي

 مواد معدني صنعتي
 

 81 48 32 3 هاخوردگي فلز 7
کمي و کیفي  تجزیه

 مواد
 

 81 48 32 3 زیستمحیطشیمي  8

 -مواد آلي صنعتي

 -مواد معدني صنعتي

کمي و کیفي  تجزیه

 مواد

 

   - - - 6 جمع

 فوق الزامي است. از دروسواحد  6*گذراندن 
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 ترم بندي پیشنهادي دروس دوره کارداني پیوسته رشته صنایع شیمیایيجدول - 2-6
 ل اولنیمسا -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  32 1 32 2 صنایع شیمیایياصول  1

  48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 2

  32 1 32 2 مکانیک فیزیک 3

  32 32 1 1 مکانیک فیزیکآزمایشگاه  4

  48 48 1 1 کارگاه عمومي صنایع شیمیایي 5

  32 32 1 1 بدنيتربیت 6

  32 1 32 2 اسالمياخالق  از گروه درسيیک درس  7

  48 1 48 3 زبان خارجي 8

  32 1 32 2 موازنه مواد و انرژي 9

  48 1 48 3 1ریاضي عمومي 11

  - - - 21 جمع

 

 ال دومسنیم -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 1ریاضي عمومي 48 1 48 3 2ميعموریاضي  1

  32 1 32 2 کمي و کیفي مواد تجزیه 2

  48 48 1 1 کمي و کیفي مواد تجزیهآزمایشگاه  3

 موازنه مواد و انرژي 32 1 32 2 ترمودینامیک 4

  32 1 32 2 مواد آلي صنعتي 5

  48 48 1 1 صنعتي يآل موادآزمایشگاه  6

  32 1 32 2 صنعتي معدني مواد 7

  48 48 1 1 مواد معدني صنعتيآزمایشگاه  8

9 
مباني نظري "یک درس از گروه درسي 

 "اسالم
2 32 1 32  

  121 121 1 1 1کارآموزي 11

  - - - 17 جمع
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 یمسال سومن -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  16 1 16 1 ایمني در صنایع شیمیایي 1

  64 48 16 2 صنایع شیمیایي تجهیزات 2

 ترمودینامیک 32 1 32 2 انتقال حرارت 3

  48 48 1 1 کارگاه انتقال حرارت 4

 2عموميریاضي  - موازنه مواد و انرژي 32 1 32 2 مکانیک سیاالت 5

  48 48 1 1 کارگاه مکانیک سیاالت 6

 يزبان خارج 32 1 32 2 فنيزبان  7

  - - - 2 س مهارت عموميیک درس از درو 8

  32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 9

  - - - 3 درس اختیاري 11

  - - - 18 جمع

 

 چهارم نیمسال -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 کمي و کیفي مواد تجزیه 32 1 32 2 و فاضالب تصفیه آب 1

  48 48 1 1 و فاضالب بآزمایشگاه تصفیه آ 2

 انتقال حرارت- مکانیک سیاالت 32 1 32 2 کنترل فرآیند 3

4 
ي هاگیري کمیتاندازه هايروش

 مهندسي
1 16 1 16  

 انتقال حرارت -مکانیک سیاالت 32 1 32 2 عملیات انتقال جرم و واحد 5

  48 48 1 1 عملیات انتقال جرم و واحدکارگاه  6

7 
 در ي تخصصيهارافزانرمکاربرد 

 صنایع شیمیایي
1 1 48 48  

  16 1 16 1 اصول نگارش گزارش فني 8

  64 48 16 2 کارآفریني 9

  121 121 1 1 2کارآموزي 11

  - - - 3 اختیاري درس 11

  - - - 17 جمع
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 دروسرفصل س: فصل سوم -3
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 فیزیک مکانیک درس -3-1
 نوع درس: پایه

- :نیازپیش  

- :نیازهم  

 فیزیک و مکانیک آشنایي دانشجویان با مفاهیم و اصول مقدماتي س:هدف کلي در

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب – الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
روش  -روش چندضلعي -)روش تحلیلي رهابردا گیري برآیند -جبر برداري

 (االضالعمتوازي
4 - 

2 
 -ايلحظهسرعت خطي متوسط و  -جایيجابه هايکمیتتوصیف  -سینماتیک حرکت خطي

 حرکت قائم -سرعت ثابت و شتاب ثابت افقي با الخطمستقیمحرکت  -شتاب خطي
4 - 

 - 4 قوانین نیوتن و انواع نیروهاي مکانیکي 3

4 
پایستگي  -قضیه کار و انرژي -)گرانشي و کشساني( -انرژي پتانسیل -ژي جنبشيکار و انر

 انرژي مکانیکي
4 - 

 - 4 بعديیکضربه و برخورد  -تکانه خطي –مرکز جرم  5

 - 4 سینماتیک دوراني -دوران و متغیرهاي دوران 6

7 
ش و طلغ -رانيانرژي جنبشي دو -دینامیک دوراني -ممان اینرسي( ) گشتاور ماند –گشتاور 

 لغزش
4 - 

 - 4 آونگ فیزیکي و آونگ ساده –ها نوسان 8

 - 32 جمع

    

 انتظارمورد و تخصصي  عمومي هايمهارت -ب
 مسئلههاي ذهني و حل تقویت مهارت

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 اد ساعتتعد
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 منبع فارسي و خارجي( 3منابع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 گرما و یکمکان فیزیکمباني 

 جلد اول

 دیوید هالیدي

 رابرت رزنیک

 یرل واکر

 1393 انتشارات نیاز دانش خوش نظر - بینخوش

 فیزیک دانشگاهي

 جلد اول

 -فرانسیس سرز

مارک زیما 

 -نسکي

 هیو یانگ

 -صالحي

 صفائیان -مشایخي

 دانش نگار

 
1393 

 فیزیک دانشگاهي

 جلد اول

 -فرانسیس سرز

 -مارک زیمانسکي

 هیو یانگ

-پورقاضي -خلیلي

 فالحي

 

 علوم نوین

  

1391 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 (ربيسوابق تحصیلي و تج مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 یا دکتراي فیزیک کارشناسي ارشد

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1وایت برد با عرض  ،عدد 1میز استاد  ،دعد 1صندلي استاد  ،دعد 31صندلي دانشجویي  ،مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري ،آویزرخت ،رایانه، کتورروژویدئو پ ،متر 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 ردي و.(مطالعه مو

فعالیت  انجامبه  دانشجویانتشویق  فردي یا گروهي و صورتبهدادن تمرین  ،کالسي پرسش و پاسخسخنراني،  صورتبه

 ي آموزشياتولید محتو ها درمشارکت دادن آن منظوربه کالسي و برون کالسي

 
 

رفع عیب -یابيعیبناسایي )آزمون ش -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

هاي و آزمون مسئلههاي شفاهي، حل پرسش، ارزشیابي-خود، پژوهشيهاي و گزارش فعالیت همقال ارائهپوشه، تشکیل کار

 هاي پژوهشي فردي و گروهي، دادن پروژهنوشتاري
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 فیزیک مکانیکآزمایشگاه  درس -3-2
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 فیزیک مکانیکنیاز: هم

 آزمایشگاه درمفاهیم و قوانین فیزیک برخي طریق تجربه  دانشجویان از و ذهني عملي تقویت مهارت :هدف کلي درس

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب – الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 2 - (جرم و ... -جریزسن -کولیس –طول )متر  گیرياندازهآشنایي با ابزارهاي  1

 4 - دارمحاسب ضریب اصطکاک سطح افقي و شیب 2

3 
محاسبه ضریب  –تعیین زمان نوسان فنرهاي سخت و نرم  –ررسي حرکت نوساني در فنر ب

 سختي فنر با استفاده از زمان نوسان
- 4 

 4 - ماشین آتوود –بررسي قوانین نیوتون  4

 4 - یندهاي نیرو )میز نیرو(آتعیین بر 5

 4 - ساده )قرقره یا اهرم( هايماشین 6

 4 - )کره یا میله( محاسبه گشتاور ماند دیسک 7

 4 - محاسبه زمان تناوب آونگ ساده و مرکب 8

 2 - ضربه و برخورد 9

 32 1 جمع

      

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
، ها و روابط فیزیکيگیري برخي خواص فیزیکي و تعیین برخي فرمولو وسایل آزمایشگاهي براي اندازه راز ابزااستفاده 

 قوانین فیزیکي یلوتحلتجزیه

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منابع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 گسترش علوم پایه میقاني -رمضاني  مکانیک و حرارت آزمایشگاه فیزیک

 1397 دانشگاه آزاد یادگار امام کتایون بهزاد افشار  1 آزمایشگاه فیزیک

 1391 آذر باد پروانه رحماني، مریم رحماني  پایه آزمایشگاه فیزیک

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 یا دکتراي فیزیک کارشناسي ارشد

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

، مکعب چوبي با سطوح جنس متفاوت، دارشیب ، ترازو، دستگاه محاسبه ضریب اصطکاک افقي ویزسنجرمتر فلزي، کولیس، 

 سنجزماندار، ماشین آتوود، هاي قالبها و وزنههاي متفاوت، پایههاي برنجي یا سربي با طولفنر با سختي متفاوت، آونگ

، اهرم، آونگ ساده و مرکب، ابزار گشتاور ماند، ابزار آزمایش هاي ساده و مرکبدستي، میز نیرو، قرقره کرنومتردیجیتالي یا 

 ضربه

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

شویق دانشجویان به انجام فعالیت فردي یا گروهي و ت صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستار )انواع شده، تولید نمونه کسازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...يابیبیع) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  پاسخ کوتاههاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) ارشده، تولید نمونه کسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 و گروهيهاي پژوهشي فردي هاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 1درس ریاضي عمومي  -3-3
 نوع درس: پایه

 نیاز:پیش

 هم نیاز:

 هدف کلي درس: آموزش مفاهیم ریاضیات عمومي با رویکرد کاربردي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 مليع نظري

 4 یادآوري از توابع: توابع نمایي، لگاریتمي، مثلثاتي و معکوس مثلثاتي 1

4 

- 

2 

 چنددر حد تابع ) راستي مفهوم حد: حد دریک نقطه، حد چپ و ادآوری حد و پیوستگي:

,، رفع ابهام صور مبهم )تینهايبي(، حدود اضابطه 


0
0

ي وساتگیپ ( در حد توابع گویاا،

 طهدر یک نق

 

7 
- 

3 

تعبیار فیزیکاي و هندساي  -مشتق: تعریف مشتق، مشتق یک تابع به کماک تعریاف مشاتق

 –لگااریتمي  -نماایي -کساري -مثلثااتي -جباري)ي مشتق توابع مختلف هافرمول -مشتق

 معکوس مثلثاتي(، مشتق ضمني و پارامتري، مشتق مراتب باالتر

9 - 

4 

 –آوردن نقاط اکسترمم و عطف تابع  دست به -ن توابعکاربرد مشتق: صعودي و نزولي بود

استفاده از قضیه هوپیتال براي رفع ابهام حاالت  -رسم توابع ساده -جدول تغییرات توابع

, 


0
0

مفهوم دیفرانسیل و محاسبه مقادیر تقریبي با استفاده از دیفرانسیل، بسط تیلور و ، 

 مک لورن برخي توابع خاص

 

9 - 

5 
 يریگانتگرالي هاروش -يریگانتگرالي ساده هافرمول -انتگرال نامعین -اولیه تابع انتگرال:

 انتگرال معین -(به کسرهاي ساده هیتجز، جزءجزءبهتغییر متغیر، )
12 - 

 4 ها xمحور  حجم حادث از دوران حول -کاربرد انتگرال: محاسبه سطح محصور 6

 

- 

7 
حل معادله درجه  –اعمال جبري روي اعداد مختلط  –مختلط  اعداد تعریفاعداد مختلط: 

 ي مختلطهاشهیبار 2
3 - 

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 گیري و محاسبه سطح زیر منحنيانجام محاسبات کاربردي شامل مشتق، انتگرال

 

 

 عملي نظري 

 - 3 تعداد واحد

 - 48 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف ععنوان منب

 1 يعمومریاضي 
 -يطالب ریم ابوالقاسم دیس

 محمدعلي دهقاني 
 1389 تدوین 

 1395 آهنگ قلم  محمدعلي کرایه چیان 1 يعمومریاضیات 

 پیک آذر سحر  لو میرحغالمرضا  ریاضي عمومي
آخرین چاپ 

1396 

 

 لوب درس(شرایط آموزشي و یادگیري مط) استانداردهاي آموزشي -د
انجام کار ( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ي واحرفه

 کتبي يهاآزمونتکالیف کالسي و 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 کالس نظري ازیموردنوسایل و امکانات معمول 

 

 اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي و.(ار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمرین و تکر اي،سخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه  -

 کاربردي متناسب با رشته دانشجویان يهامثال ارائهرویکرد مهارت در حل مسئله،  با تکرار، تمرین و يامباحثه

 
 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

 باالترکارشناسي ارشد ریاضي و 
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 2 عموميریاضي  درس -3-4
 نوع درس: پایه

 1 نیاز: ریاضي عموميپیش

 - هم نیاز:

 ي صنایع شیمیایيبراي رشته موردنیاز مسائلها در حل آن یريکارگبهاي ریاضي و آشنایي با مفاهیم پایههدف کلي درس: 

 موزشي و رئوس مطالبسرفصل آ -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 خطي: هايمعادلهها و حل دستگاه ماتریس

و  2x2هاي دترمینان ماتریس –ها اعمال روي ماتریس -انواع ماتریس  -تعریف ماتریس 

3x3-  خطي به  هايمعادلهخطي به روش حذفي گاوس و حل دستگاه  هايمعادلهحل دستگاه

تکراري مانند روش ژاکوبي، روش گاوس سایدل به همراه بیان شرط همگرایي  هايروش

 هاي مزبورروش

7 - 

2 

 :یابيدرون

الگرانژ، روش  هايايچندجمله، روش هاايچندجملهبا  یابيدرون، یابيدرونتعریف 

 نیوتن شدهتقسیمتفاضالت 

 

5 
- 

3 

 خط و صفحه: هايمعادلهبردارها و 

معادله خط در  -هاآنضرب داخلي و ضرب خارجي و کاربردهاي  -ردار در صفحه و فضاب

 و معادله صفحه بعديسهفضاي 

6 - 

4 
 توابع برداري:

 انحناء و تاب منحني - TNBدستگاه  -پارامتري  هايمنحنيتوابع برداري و معرفي 
6 - 

5 

 توابع چند متغیره و مشتقات جزئي:

 درجه دوم استاندارد هايرویهاز  هایيمثاله و بیان معرفي توابع چند متغیر

 دومتغیرهمحاسبه دیفرانسیل کامل یک تابع  -مشتقات جزئي و مشتقات جزئي مراتب باالتر 

8 - 

6 

 معادله دیفرانسیل مرتبه اول و دوم:

 مرتبه و درجه معادله دیفرانسیل –تعریف معادله دیفرانسیل 

 دیفرانسیل خطي( يمعادله، کامل، پذیرتفکیکدله دیفرانسیل معادله دیفرانسیل مرتبه یک )معا

 ثابت( ضرایبمعادله دیفرانسیل مرتبه دوّم )معادله دیفرانسیل خطي مرتبه دوّم با 

7 - 

7 

 تبدیالت الپالس

الپالس -خواص تبدیل الپالس –الپالس توابع مقدماتي  هايفرمول -تعریف تبدیل الپالس

 دیفرانسیل با استفاده از تبدیل الپالس هايمعادلهحل  –ن خواص الپالس وارو –وارون 

9 - 

 1 48 جمع

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
و دوم و  ، حل معادله مرتبه اولجزیيهاي حل دستگاه مختصات خطي، بردارها و توابع برداري، توابع چند متغیره و مشتق

ي تحصیليتهها در رشتبدیالت الپالس و درک کاربرد آن  

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 نشر هستان  حافظي نسب -ددانشمن ریاضیات کاربردي

 ریاضیات کاربردي
 -مهدي رمضاني-هادي محمدي

 رضایي شاهمحسن -رضا حسن زاده
 

 انتشارات شارنشر 

 دانشگاه تفرش
1388 

دیفرانسیل و  حساب

 انتگرال و هندسه تحلیلي

 )جلد اول و دوم(

 -جرج ب. توماس

 فیني رأس

مهدي بهزاد، 

 -سیامک کاظمي

 علي کافي

 1376 مرکز نشر دانشگاهي

 محاسبات عددي
 -مسعود نیکوکار

 درویش محمدتقي
 1396 گسترش علوم پایه 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد ریاضي و باالتر

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريئو پروژکتور، رایانه، رختمتر، وید 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

جام فعالیت فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به ان صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

  

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي،  پاسخ کوتاههاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، مقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهي، دادن پروژهنوشتاريهاي و آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود
 



  

26 
 

 صنعتي معدنيمواد درس  -3-5 
 تخصصينوع درس: 

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

ي ساختار، خواص، کاربردها و شیوه با یيآشنا گسترش درس:هدف کلي 

 شیمیایينگهداري و کار با برخي مواد معدني پرکاربرد در صنایع 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا فردی

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
مباني شیمي معدني )خواص تناوبي عناصر، شرح مختصر جدول تناوبي، انرژي یونش، 

 هسته و محاسبه آن به روش اسلیتر( مؤثرالکترونگاتیوي، اصل آفبا، قاعده هوند، بار 
4 - 

 - 4 ،گذارينامکئوردیناسیون، لیگاندها، عناصر واسطه و ترکیبات کئوردیناسیون کمپلکس ها، عدد  2

3 
ها مانند سدیم هاي آنها؛ فرایند تولید، خواص، کاربردها و روش تهیه برخي ترکیبهالوژن

 کلرات، سدیم یدات و پتاسیم پرکلرات در صنعت
4  

4 
اي ه، ترکیبمعرفي فرایند استخراج (پرمصرف )آهن، نیکل، کروم، منکنز، وانادیم واسطهفلزهاي 

 هاو خواص و کاربردهاي آن شدهشناخته
4 - 

5 
هاي ، فرایند استخراج، ترکیبپالتین، پاالدیم، ایریدیم(نقره، بها )طال، فلزهاي واسطه گران

 هاآنپرکاربرد و خواص 
2 - 

 - 4 متالورژي( هیدرو بیو -شیمي سبز -نانو فناوري) نوینمباحث  6

7 

 -د)استخراج گوگر گوگرد :اسید سولفوریک يصنعتتولید فرایند آشنایي با سولفوریک اسید، 

تهیه گوگرد  - 2SOتهیه گوگرد از  -هاسولفاتتهیه گوگرد از  -ر سولفیدي یتهیه گوگرد از ذخا

کاربرد(، ) SO3 اکسید گوگردتري)تهیه و خواص و کاربرد(،  2SO اکسیدديگوگرد  (S2H از

 تغلیظ سولفوریک اسید( -ت روش مجاور -)روش تولید صنعتي سولفوریک اسید

6 - 

8 
 شدهاستخراجمتالوژي )فرآیندهاي استخراج(، تصفیه فلز شنایي با صنایع فلزي و متالوژي: آ

 اي(تصفیه منطقه -روش برقکافت  -روش مایع کردن  -)روش تقطیر
4 - 

 - 32 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب

 ها در صنعتکار با آن منظوربههاي شیمیایي خواص عنصرها و ترکیبدرک اهمیت و ضرورت آشنایي با 

 هاي موجود در فرایند تولید مواد شیمیایيدرک پیچیدگي

 

 ليعم نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



  

27 
 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 انتشار سال ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان

 مباني شیمي معدني
جفري  - آلبرت کاتن

 ویلکسون
 1387 نشر دانشگاهي ینيدکتر منصور عابد

 مباني شیمي معدني
 آقابزرگحسین 

 حمیدرضا آقابزرگ
 

جهاد دانشگاهي تربیت 

 معلم
1393 

 (1/لدشیمي معدني )ج
 هاوسکرافت اترین اي.

 شارپ آلن جي.

حسن -منصور عابدیني

 اکبرعلي ؛دحسیني منفر

 علیرضا بدیعي -سودي

 1387 دانشگاه زنجان

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مرتبه علمي،مدرک تحصیلي، ) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي شیمي معدني

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريتمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخ 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي  کالسي و برون

  

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

شایي، مشاهده هاي عملي و ان( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي،  پاسخ هکوتاهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، مقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهي، دادن پروژهنوشتاريهاي و آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود

  -ب
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 صنعتي عدنيم موادآزمایشگاه  درس -3-6 
 تخصصي نوع درس:

 - نیاز:پیش

 صنعتي معدنيمواد هم نیاز: 

-برخي ترکیب يسازخالصتهیه، تولید، شناسایي، جداسازي و  درس:هدف کلي 

یافتن مهارت الزم  منظوربهیایي هاي صنایع شیمهاي کنترل کیفیت کارخانههاي آلي ساده و پرکاربرد در صنعت و آزمایشگاه

 هابراي کار با آن

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 6 - هاو درصد وزني و سنجش حجمي آن غلظت موالرهایي از اسیدها و بازها با ي محلولتهیه 1

 4 - هاناخالص و تعیین خلوص آن هاينمونهاز  والرغلظت مبا  هانمکهایي از ي محلولتهیه 2

 4 - سازي آنصلاسید و خا تهیه بوریک 3

4 
)آهن،  هابر برخي از فلز (و نیتریک اسید هیدروکلریک اسید اسید،)سولفوریک  اثر اسیدهاي مهم

 هاهاي آنسازي نمکو تولید و خالص و ...( نیکل، آلومینیممس، 
- 4 

 4 - هاسازي آنهاي نامحلول در آب مانند نقره نیترات و خالصتهیه برخي نمک 5

 6 - هاي معدني فسفرداربرخي سنگ فسفریک اسید ازتهیه  6

 4 - مانند دولومیت و مگنتیتهایي از یک نمک مضاعف تهیه نمونه 7

 4 - هاآنهاي حاصل از بر آهن، قلع و آلومینیم و بررسي ترکیب آهکآبآزمایش اثر محلول سود و  8

 6 - بريرنگآن و کاربرد آن براي  اکسیدکنندگيو بررسي برخي خواص  اکسیژنهآبتهیه  9

 6 - اسید از طریق سوزاندن گوگرد و تهیه سدیم هیدروژن سولفیت سولفورتهیه  11

 48 - جمع

را بسیار جدي بگیرند و رگاه ایمني در آزمایشگاه و کا محترم مدرسالزم است  در حین کار، ایمني رعایتنظر به اهمیت 

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفههاي غیر فني و اخالق توجه به شایستگيها ملزم کنند. در ضمن، دانشجویان را به رعایت آن

مورد  مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرع و تجهیزات، ارتباط بتوانایي کار تیمي، مدیریت منا

 اختصاص داده شود. هاتهارزشیابي درس به آموزش این نکي و بایستي بخشي از نمرهانتظار است 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب 
 با غلظت معین در آزمایشگاه هامحلول انواع تهیهدر عملي  به دست آوردن مهارت

 هانمکا و اسیدها، بازه ازجملهبه دست آوردن مهارت کار ایمن با مواد معدني صنعتي 

 برخي مواد معدني پرکاربرد صنعتيتهیه آشنایي با فرایند تولید و به دست آوردن تجربه 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 نوآوران شریف  نیلوفر تاج دیني شیمي معدنيآزمایشگاه 

 1391 پیام نور  رقیه قدیم خاني؛ لي سقط فروشفعطل شیمي معدنيآزمایشگاه 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي شیمي معدني

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 پیشنهادشده هايآزمایشکانات، تجهیزات و مواد الزم براي آزمایشگاه با ام

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

جویان به انجام فعالیت فردي یا گروهي و تشویق دانش صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

  

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستع شده، تولید نمونه کار )انواسازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي،  پاسخ کوتاههاي ها(، طرح پرسشساختهع دستانوا) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، مقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهي، دادن پروژهنوشتاريهاي و آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود
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 صنعتي آليمواد  درس -3-7
 تخصصي وع درس:ن

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

ي نگهداري و کار با برخي مواد آلي پرکاربرد در ساختار، خواص، کاربردها و شیوه با یيآشنا گسترش درس:هدف کلي 

 صنایع شیمیایي

 وس مطالبسرفصل آموزشي و رئ -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

هاي هاي آلیفاتیک: معرفي اجمالي و یادآوري ساختار و خواص هیدروکربنهیدروکربن

ها به روش آن گذارينامها(؛ فرمول عمومي و یادآوري آلکان ها و سیکلوسیرشده )آلکان

 آیوپاک

ها و تولید آلکیل هالیدها در صنعت؛ معرفي دن آلکاندارشآلکیل هالیدها: واکنش هالوژن

ساختار و خواص فیزیکي و شیمیایي شماري از آلکیل هالیدهاي پرکاربرد در صنعت و 

ها و تتراکلرید: کاربردها، محدودیتکلروفرم و کربن ازجملههاي آلي کلردار زندگي؛ حالل

 ها؛از مصرف آني ناشي زیستمحیطها و آثار کربن فلوئور خطرها؛ کلرو

-ها از طریق واکنشها و آلکینهاي سیرنشده؛ روش تهیه آلکنآلکن و آلکین: هیدروکربن

ها و کاربرد آن در ها و آلکیندارشدن آلکنواکنش هیدروژن ؛هاي حذفي در آلکیل هالیدها

ها؛ تشکیل استیلیدهاي فلزي و کاربرد صنعت )تولید روغن جامد(؛ خصلت اسیدي آلکین

هاي مهم صنعتي ها و آلکینکلسیم کاربید؛ روش تهیه صنعتي برخي آلکن ازجملها هآن

هاي پروپِن؛ ایزوپِرِن و اهمیت آن در صنعت تولید الستیک؛ اکسایش هیدروکربن ازجمله

ها ها و آلکینسیرنشده و تولید اتیلن اکسید؛ معرفي ساختار و خواص برخي از آلکن

 هاها و آلکینیمني در هنگام کار با آلکنهاي اپرکاربرد در صنعت؛ نکته

8 - 

2 

 عنوانبههاي آروماتیک هاي آروماتیک: ساختار مولکولي بنزن؛ معرفي ترکیبهیدروکربن

هاي معطر، خواص فیزیکي، شیمیایي و زیست شیمیایي بنزن؛ کاربردهاي بنزن در ترکیب

صنایع شیمیایي؛ نفت منبع حالل در  عنوانبهي کاربرد بنزن زیستمحیطصنعت؛ ممنوعیت 

ها؛ کاربردهاي آن گذارينامهاي بنزن و روش هاي آروماتیک؛ مشتقهیدروکربن صنعتي مهم

هاي منبع مهم هیدروکربن سنگزغالهاي بنزن در زندگي و صنعت؛ قطران برخي مشتق

ن و ها در پتروشیمي اصفهان(؛ استایریها و تولید آن)زایلن-ها آروماتیک؛ آلکیل بنزن

اي هاي آروماتیک چند حلقه(؛ ترکیببارمصرفیککاربردهاي آن )تولید یونولیت و ظروف 

هاي ایمني در نکته ها؛)نفتالن و آنتراسن( ساختار مولکولي، تولید و برخي کاربردهاي آن

 هاي آروماتیکهنگام کار با هیدروکربن

6 - 

4 
دار هاي آلي اکسیژنترین ترکیبلي مهمهاي عامدار: معرفي اجمالي گروههاي اکسیژنترکیب

شماري از  گذارينامها و کربوکسیلیک اسیدها؛ ها و اترها، آلدهیدها و کتونالکل ازجمله
12 

- 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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و اشاره به نام آیوپاک و تجاري یا مخفف  خانواده هردار( اعضاي ساده )حداکثر شش کربن

 هابرخي از آن

ها در آزمایشگاه؛ روش سنتي و صنعتي ي الکلتهیههاي ها؛ روشها و اترها: انواع الکلالکل

ها؛ ها(؛ اکسایش الکلتخمیر کربوهیدرات ازجملهاتانول و متانول ) ازجملهها ي الکلتهیه

ها؛ ساختار و زدایي از الکلسوخت خودرو(؛ آب عنوانبهها )اتانول و متانول سوختن الکل

ها و اترها؛ کاربردهاي برخي از سایي الکلها؛ شناها با الکلي آنخواص اترها و مقایسه

؛ اتیلن گلیکول و روش صنعتي تولید و وزندگيها و اترها در صنعت ترین الکلمهم

هاي ؛ نکتهوزندگيکاربردهاي آن؛ ساختار و خواص گلیسیرین و کاربردهاي آن در صنعت 

 ها و اترها پرکاربردایمني در هنگام کار با الکل

هاي پرکاربرد در زندگي و صنعت : معرفي برخي آلدهیدها و کتونهاآلدهیدها و کتون

هاي آزمایشگاهي و هاي طبیعي؛ روشمحلول فرمالین؛ برخي آلدهیدها و کتون ازجمله

هاي مهم صنعتي بویژه تولید فرمالدهید و استون؛ برخي صنعتي تهیه آلدهیدها و کتون

ها )آزمون تالنز و ناسایي آلدهیدها و کتونها؛ شهاي مهم و پرکاربرد آلدهیدها و کتونواکنش

ها هاي ایمني در هنگام کار با آلدهیدها و کتوننکته ها؛فهلینگ(؛ اکسایش آلدهیدها و کتون

 پرکاربرد

کربوکسیلیک اسیدها: معرفي برخي کربوکسیلیک اسیدهاي پرکاربرد در زندگي و صنعت؛ 

و صنعتي تهیه کربوکسیلیک هاي آزمایشگاهي کربوکسیلیک اسیدهاي طبیعي؛ روش

هاي مهم و پرکاربرد اسیدهاي مهم صنعتي بویژه تولید استیک اسید؛ برخي واکنش

هاي کربوکسیلیک اسیدها )آسیل هالیدها، استرها، انیدریدها و کربوکسیلیک اسیدها؛ مشتق

هاي پرکاربرد و صنعتي کربوکسیلیک آمیدها(؛ ساختار، خواص و روش تهیه برخي مشتق

 هاي ایمني در هنگام کار با کربوکسیلیک اسیدهاها؛ نکتهاسید

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

فیزیکي، شیمیایي و زیست )ها ها: ساختار و خواص آمینآمین دار:هاي نیتروژنترکیب

ها و تشکیل ها؛ قدرت بازي آمینآن؛ منابع طبیعي آمین گذارينامها و شیمیایي(؛ انواع آمین

دار کردن کاهشي )آمین هاها در صنعت، روش صنعتي تهیه آمینمیننمک آمونیوم؛ کاربرد آ

 هاهاي ایمني در هنگام کار با آمیننکته دار(،هاي کربونیلترکیب

فیزیکي، شیمیایي و زیست شیمیایي(؛ پایداري پیوند )ها آمیدها: ساختار و خواص آمید

هاي طبیعي؛ آمیدهاي ز آمیدها؛ معرفي چند نمونه اآمیدي )فرایند آبکافت(؛ انواع آمید

ها در صنعت )کاپروالکتام(؛ معرفي ساختار و خواص نایلون و سنتزي؛ پرکاربردترین آمید

هاي ایمني در هنگام هایي با پیوند آمیدي؛ نکتهاي از مولکولنمونه عنوانبهها برخي پروتیین

 هاکار با آمید

6 - 

 - 32 جمع

 انتظار و تخصصي مورد هاي عموميمهارت -ب
 ها در صنعتکار با آن منظوربههاي آلي درک اهمیت و ضرورت آشنایي با انواع ترکیب

 هاي موجود در فرایند تولید مواد آلي گوناگوندرک پیچیدگي



  

32 
 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 شیمي آلي
 تورنتون موریسون،

 بوید نیلسون

 -عیسي یاوري -علي سیدي اصفهاني

 احمد میر شکرایي

انتشارات جهاد 

 دانشگاهي
1396 

 1396 نوپردازان عیسي یاوري جان مک موري شیمي آلي

 ولهارد شیمي آلي
 محمدرضا ،محمدصادقي میرمجید 

 هروي مجید، سعیدي
 1392 نوپردازان

 

 لوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مط -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي شیمي آلي

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4ول و ط

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

نشجویان به انجام فعالیت فردي یا گروهي و تشویق دا صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستواع شده، تولید نمونه کار )انسازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي،  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهواع دستان) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، مقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 يهاي پژوهشي فردي و گروه، دادن پروژهنوشتاريهاي و آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود

 -ب
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 صنعتي آلي موادآزمایشگاه  درس -3-8
 تخصصينوع درس: 

 - نیاز:پیش

 صنعتيآلي  موادهم نیاز: 

هاي آلي ساده و پرکاربرد در صنعت و برخي ترکیب سازيخالصتهیه، تولید، شناسایي، جداسازي و  درس:هدف کلي 

 هایافتن مهارت الزم براي کار با آن منظوربههاي صنایع شیمیایي ترل کیفیت کارخانههاي کنآزمایشگاه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 4 - آلي هايگیري نقطه ذوب و جوش ترکیباندازه 1

 4 - کردن( بلوري نوبلور دوباره )خالص کردن بنزوییک اسید یا استانیلید از طریق ت 2

 4 - سازي بنزوییک اسید به روش تصعیدخالص 3

 4 - جداسازي مخلوط آب و اتانول به روش تقطیر 4

 4 - هاي رنگي دو و سه جزیيي نازک براي شناسایي اجزاي مخلوطکروماتوگرافي الیه 5

 4 - استخراج با حاللجداسازي بنزوییک اسید و آنیلین محلول درکلروفرم به روش  6

7 
یگر؛ تعیین نوع ها و از یکدها از الکلها؛ آلدهیدها و کتونهاي عاملي: آلکنشناسایي گروه

 ها با معرف لوکاسالکل

- 
4 

 4 - هلاستخراج کافیین از چاي با دي کلرو متان و سیستم سوکس 8

 4 - ذوب قلیایيبه روش آنالیز عنصري تیواوره و کلرو بنزن  9

 4 - زدایي از سیکلوهگزانولآب 11

 4 - اکسایش سیکلوهگزانول 11

 4 - به آنیلین بنزن نیتروکاهش  12

 48 - جمع

نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و 

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفههاي غیر فني و اخالق توجه به شایستگي ها ملزم کنند. در ضمن،دانشجویان را به رعایت آن

مورد  مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 .ها اختصاص داده شودي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهانتظار است و بایستي بخشي از نمره

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 هاي آلي در آزمایشگاهسازي و جداسازي ترکیببه دست آوردن مهارت عملي در خالص

 فرارسميهاي حالل ازجملهصنعت  به دست آوردن مهارت کار ایمن با مواد آلي در آزمایشگاه و

 ها در آزمایشگاهي کار با آنبه دست آوردن تجربهآشنایي با روش شناسایي و فرایند تولید برخي مواد آلي و 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

شیمي آلي  هايآزمایش

 جلد اول

-زهرا خمسه صفا

 نیکا شاکرین
 1388 نشر علوم دانشگاهي 

  شیمي آلي عملي ووگل
ترجمه علي 

 پورجوادي
 1395 ر دانشگاهيمرکز نش

 1392 دانشگاه پیام نور  طیبه پرتوي آزمایشگاه شیمي آلي

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي شیمي آلي

 

 کالس یازموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

 یشنهادشدهپ هايآزمایشآزمایشگاه با امکانات، تجهیزات و مواد الزم براي 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

دي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت فر صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدسته، تولید نمونه کار )انواع شدسازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي،  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) ه، تولید نمونه کارشدسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، مقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهي، دادن پروژهنوشتاريهاي و آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود

 -ب
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 کمي و کیفي مواد تجزیهدرس  -3-9
 تخصصينوع درس:  

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 ي کمي و کیفي مواد شیمیایيهاي کالسیک و دستگاهي مطالعهآشنایي با روش درس:هدف کلي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

گیري کالسیک شامل جرم مباني شیمي تجزیه )بیان اهمیت شیمي تجزیه و بیان دو روش اندازه

ها، معرفي گیري، انواع غلظتهاي شناسایي کمي، یکاهاي مهم اندازه، روشسنجيحجمسنجي و 

 و بیان میانگین، انحراف معیار و واریانس(استوکیومتري شیمیایي، تعریف انواع خطاها 

8 - 

2 

 يههاي تفکیک اسیدي و بازي، نحوه محاسبها و انواع ثابت)معرفي تعادل هانمکاسیدها، بازها و 

pH  براي اسیدها و بازهاي قوي و ضعیف، محاسبهpH هاي آمفوتر، تعریف بافرها و نحوه نمک

 ها(آن pHمحاسبه 

5 - 

3 
هاي )اسید و بازهاي قوي و ضعیف، معرفي منحني سنجش اسیدي و بازي هاي حجميسنجش

 (يچندعاملاسید و بازهاي  هاي حجميحجمي، سنجش
4 - 

4 
و  يدیکلوئهاي و نحوه محاسبه آن، مشخصات انواع رسوب spKمعرفي ي، رسوب يحجم سنجش

 هارسوبگیري مناسب و معرفي عوامل مؤثر در انحالل بلوري، نحوه رسوب
4 - 

5 
هاي و واکنش EDTA)معرف عوامل کمپلکس دهنده مانند  يسنج کمپلکس يحجم سنجش

 مربوطه همراه با محاسبات(
2 - 

6 
 شناساگرمباني الکتروشیمي )معرفي معادله نرنست، الکترود استاندارد، الکترود مرجع و الکترود 

pH )و الکترودهاي یون گزین و غشایي 
3 - 

 - 2 ها و نحوه محاسبات(ها، منحنيکاهش )معرفي واکنشاکسایش و  يحجم سنجش 7

 - 2 هاي کنترل کیفیتو کاربردهاي آن در آزمایشگاه يسنج تیهدا 8

 - 2 ن و معرفي منحني و نحوه محاسبات()معرفي روش و کاربرد آ يسنج دی 9

 - 32 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 هاي آماريگیري با روشو تحلیل نتایج اندازه گیري اجزاي یک نمونهاندازه درک منطق انتخاب روش براي

 هاگیريخطا در اندازه جادکنندهیاو کنترل عوامل  هامحلولدرک اهمیت استانداردسازي 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مباني شیمي تجزیه 

 (1/دل)ج

 ،وست، اسکوگ

 کروچ ،هالر 

ابراهیم  -محمد رباني

فریده  -عامل محرابي

 بندرچیان

 1395 دانش نگار

 شیمي تجزیه
 ،لطف اله سقایي

 فرید رحیم پور
 

دانشگاه علوم پزشکي و 

خدمات بهداشتي درماني 

 اصفهان

1388 

شیمي تجزیه کمي 

 (1/لد)ج
 هریس .سي انیل.

   -يعلي اصغر انصاف

-حسن رحیمي منصور

 قاضي عسکرحسن 

 1394 دانشگاه صنعتي اصفهان

 

 طلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري م -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي شیمي تجزیه

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

دانشجویان به انجام فعالیت  فردي یا گروهي و تشویق صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، ها( پرسشساخته)انواع دستشده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 ،(یابي، رفع عیب و ...عیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي حل مسئله، هاي شفاهي،طرح پرسش

هاي کوتاه پاسخ و انشایي، ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، ..(، تشکیل کارپوشه، ارائه مقاله و گزارش فعالیت.اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 روهيهاي پژوهشي فردي و گهاي نوشتاري، دادن پروژههاي شفاهي، حل مسئله و آزمونارزشیابي، پرسش-خود
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درس آزمایشگاه تجزیه کمي و کیفي مواد -3-11  
 نوع درس: تخصصي

- پیش نیاز:  

کمي و کیفي مواد تجزیههم نیاز:   

ي هاي تجزیه کالسیک و برختقویت مهارت استفاده از روش هدف کلي درس:

و کیفي مواد شیمیایي صنعتيي کمي هاي دستگاهي ساده براي مطالعهروش  

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 4 - تجزیه یک نمونه سنگ معدن یا آلیاژ 1

2 
آزمایش سنجش اسید و باز در حالتهاي مختلف، سنجش سدیم کربنات، سدیم بيکربنات، 

  در محلول )در هر مورد محلولهاي موردنیاز تهیه شود.(NH4سنجش یون +
- 4 

دو نوع  و استاندارد کردن و سنجش موردنظرسنجي )شامل تهیه محلول آزمایش در مورد کمپلکس 3

 فلز به کمک دو نوع شناساگر مناسب(
- 4 

pH ي یک اسید چند ظرفیتي با دستگاهحجم سنجشآزمایش  4 متر   - 4 

ظرفیتي با دستگاه  ف یکقوي و ضعیاسید  يحجم سنجشآزمایش  5 pH متر   - 4 

به هدایت سنجي مربوط يحجم سنجشآزمایش یک  6  - 4 

گیري منیزیم در یک محلول آبياندازه 7  - 4 

گیري آهن در یک محلول آبياندازه 8  - 4 

 4 - سنجش کروم در حالت محلول 9

11 
Mohr ن کلرید به ها، سنجش یون آننیترات و نقره تیوسیانات و استاندارد کرد تهیه محلول نقره 

 روش  
- 4 

يسنج دگیري مس از راه یتهیه محلول تیوسولفات و استاندارد کردن، اندازه 11  - 4 

گیري نیکل در یک محلول آبياندازه 12  - 4 

 48 - جمع

رند و یار جدي بگینظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بس

ت زمان، اي، نظیر مدیریهاي غیر فني و اخالق حرفهها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيدانشجویان را به رعایت آن

تندسازي مورد زیست و مسهاي محیطتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط مؤثر بین فردي، توجه به نگرش

ها اختصاص داده شود.ي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهخشي از نمرهانتظار است و بایستي ب  

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
شدهتهیه هايمحلولهاي مختلف و استانداردسازي ها با غلظتبه دست آوردن مهارت تهیه انواع محلول  

محلولهاي مختلف در یک گونهغلظت  گیرياندازههاي ساده براي به دست آوردن مهارت کار با برخي دستگاه  

اي خاص در یک نمونهگیري گونهروشي مناسب براي اندازهپیشنهاد توانایي   

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

رسال انتشا ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع  

Fundamentals of 

Analytical Chemistry 

D. A. Skoog, D. M. West, F. 

J.Holler 
 

Broks/cole – Thomson 

learning 
2112 

 آزمایشگاه شیمي تجزیه
ا زهر ،کوروش متولي، محسن زیپ

 یعقوبي
 1396 فرهنگ دانش 

 1391 دانشگاه پیام نور  محمود پایه قدر آزمایشگاه شیمي تجزیه

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

سوابق تحصیلي و تجربي( ک تحصیلي، مرتبه علمي،مدر) هاي مدرسویژگي  

 کارشناسي ارشد یا دکتراي شیمي تجزیه
 

کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل   

پیشنهادشده هايآزمایشآزمایشگاه با امکانات، تجهیزات و مواد الزم براي   

 

وهي، اي، پژوهشي، گرزمایشگاه، پروژه، تمرین و تکرار، کارگاه، آايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

نجام فعالیت فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به ا صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي   

رفع -يیابآزمون شناسایي )عیب -هي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديهاي شفاروش سنجش و ارزشیابي پرسش

شایي، هاي عملي و انها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت  

 ،(و ... یابي، رفع عیبعیب) مون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایيآز حل مسئله، هاي شفاهي،طرح پرسش

ایي، هاي کوتاه پاسخ و انشها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

ژوهشي، هاي په مقاله و گزارش فعالیت..(، تشکیل کارپوشه، ارائ.اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژههاي شفاهي، حل مسئله و آزمونارزشیابي، پرسش-خود  

 

رفع -يیابآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

شایي، هاي عملي و انها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيي شبیههاعیب و...( انجام کار در محیط

اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت  

 ،(و ... یابي، رفع عیبعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي حل مسئله، هاي شفاهي،طرح پرسش

ایي، هاي کوتاه پاسخ و انشها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيي شبیههاانجام کار در محیط

ژوهشي، هاي پ..(، تشکیل کارپوشه، ارائه مقاله و گزارش فعالیت.اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

هاي پژوهشي فردي و گروهيي، دادن پروژههاي نوشتارهاي شفاهي، حل مسئله و آزمونارزشیابي، پرسش-خود  
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 درس کاربرد نرم افزارهاي تخصصي در صنایع شیمیایي -3-11
 تخصصينوع درس: 

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

افزارهاي رایج منررایانه و شناخت شماري از  بااهمیتآشنایي  درس:هدف کلي 

 هاترین آناز مهم برخيو به دست آوردن مهارت در کار با  يیع شیمیایدر صنا

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
رسم انواع نمودار،  عددي، هايداده و نمایش ، ضبط)ثبت Excellافزار آشنایي و کار با نرم

 ماري(آوابع ت با هامنحنيسازي بهینه
- 14 

 2 - )طراحي اسالید( PowerPointر افزاآشنایي و کار با نرم 2

3 

و حل  در دسترس(افزارهاي دیگر نرم)Aspen ي مانندتخصص هايافزارآشنایي و کار با نرم

و انرژي، ترمودینامیک، مکانیک سیاالت، انتقال ماده موازنه  هايمربوط به درس مسائل

 ر یادشدهافزانرم کمک ت واحد بااصول عملیاو  حرارت

- 16 

4 

 مسائل( و حل در دسترسافزارهاي دیگر نرم) Matlabي افزار تخصصآشنایي و کار با نرم

و  حرارتو انرژي، ترمودینامیک، مکانیک سیاالت، انتقال ماده موازنه  هايمربوط به درس

 ر یادشدهافزانرم کمک اصول عملیات واحد با

- 16 

 48 1 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب

 Excell هاي مختلف بامنحنيرسم 

 matlabو  Aspen افزارهايبا نرمدرسي  مسائل حل

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 کلید آموزش  بنیامین جعفریان ASPEN- HYSYSکلید 

 1388 طراح   حامد مولوي HYSYS اسازي فرآیندهاي شیمیایي بطراحي و شبیه

 کاربرد کامپیوتر در شیمي

 عبدالحسین ناصري

 نبوي سید رضا 

 مهتاب پیروزمند 
 1396 دانشگاه تبریز 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 1 تعداد ساعت

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl00$DetailsViewItemDetail$LinkButton1','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl00$DetailsViewItemDetail$LinkButton3','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl00$DetailsViewItemDetail$LinkButton1','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl00$DetailsViewItemDetail$LinkButton3','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl00$DetailsViewItemDetail$LinkButton7','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl00$DetailsViewItemDetail$LinkButton7','')
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 درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب  -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 بوده،آشنا  شدهمعرفي افزارهاينرمکارشناسي ارشد یا دکتراي شیمي و مهندسي شیمي که با 

 در این زمینه انجام داده باشد. ي عمليچند پروژه کمدست

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 پیشنهادشده هايآزمایشامکانات، تجهیزات و مواد الزم براي  آزمایشگاه با

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

انشجویان به انجام فعالیت فردي یا گروهي و تشویق د صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، ( پرسشهاساختهدستنواع شده، تولید نمونه کار )اسازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي،  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهنواع دستا) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، مقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هيهاي پژوهشي فردي و گروهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود
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 و انرژيموازنه مواد درس  -3-12
 تخصصي نوع درس:

 - نیاز:پیش

 1ریاضي عمومي  هم نیاز:

آموختن شیوه  ،برقراري موازنه مواد و انرژي در فرآیندهاي شیمیایي آشنایي با اصول و مفاهیم نظري، کلي درس: هدف

 ها در عملآن یريکارگبه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

-سامانهاصلي و فرعي و انواع  هايکمیتمعرفي ) يمهندسبر محاسبات  ايمقدمهفصل اول: 

و هاي پرکاربرد فیزیکي آحاد، انجام محاسبات تبدیل واحدها، معرفي بعضي از کمیت يها

، چگالي، آنالیز ابعادي روابط، معرفي فشار فشار ، انرژي، دما،نیرو ازجملهترمودینامیکي 

و  ها، مایعهامحاسبه چگالي جامد اتمسفري، فشار نسبي، فشار مطلق و محاسبات مربوطه،

 فرایندي صنایع شیمیایي به کمک روش استوکیومتري( مسائلغلظت، حل  گازها،

11 - 

2 

به لحاظ  هاسامانه)آشنایي با مفهوم موازنه جرم و مواد، معرفي انواع  موادفصل دوم: موازنه 

 مسائلحل  واسطهبهها سامانهترمودینامیکي و عملیاتي، تشریح کاربرد موازنه مواد براي انواع 

 (ايچندمرحلهچندجزیي و ي هاسامانهمختلف، تشریح کاربرد موازنه جرم براي 

12 - 

3 

معرفي و تشریح معادله حالت  مایع -حالت حاکم بر مواد و تعادل بخار هايمعادلهفصل سوم: 

والس و ...، آشنایي با  دروان ي ماننددیگر تحال هايمعادلهآل، معرفي براي گازهاي ایده

حالت بحراني مواد، آشنایي با محاسبات مربوط به مخلوط گازهاي حقیقي، آشنایي با مفاهیم 

نایي با جدول بخار اشباع آب و محاسبات مربوطه، آشنایي با ترمودینامیکي تغییر فاز، آش

 مایع و محاسبات آن-مفهوم فشار بخار اشباع و محاسبه آن، آشنایي با مبحث تعادل بخار

11 - 

 - 32 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 را به هم تبدیل کند. هاي فیزیکي و عموميابعاد و آحاد کمیتتواند مي

 ي شیمیایيو فرایندهامختلف مهندسي ي هابراي دستگاه انجام موازنه جرم

 محاسبه کننددر شرایط مختلف حجم و فشار انواع گازها را تواند مي

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منابع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

در محاسبات بنیاني و مباني اصول 

 يمهندسي شیم
 1397 انتشارات دانشگاه امیرکبیر مرتضي سهرابي دیوید هیمل بالو

اصول اولیه فرآیندهاي شیمیایي 

 موازنه مواد و انرژي
 1393 امیر کبیردانشگاه   گیتي میر محمد صادقي

 1385 تهران سنجش  جواد جویني موازنه انرژي و مواد

 

 لوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مط -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي مهندسي شیمي

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

دانشجویان به انجام فعالیت  فردي یا گروهي و تشویق صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

  

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدست)انواع شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي،  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، مقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 روهيهاي پژوهشي فردي و گ، دادن پروژهنوشتاريهاي و آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود

-ب  
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 ترمودینامیک درس -3-13
 تخصصي نوع درس:

 نیاز: موازنه مواد و انرژيپیش

 - هم نیاز:

 یادگیري مفاهیم و قوانین ترمودینامیک و بررسي ترمودینامیک فرآیندهاي شیمیایي درس:هدف کلي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

ترمودینامیکي، مقایسه دیدگاه ماکروسکوپي و میکروسکوپي،  يیا سامانه اي: سیستمتعاریف پایه

ها، فشار، انرژي، قانون صفرم تردینامیک، کاربردهاي یندها و چرخهآخواص و حالت ماده، فر

 مهندسي

2 - 

2 
هاي گاز کامل، ضریب هاي دو فاز، حالتخالص، مرزهاي فاز، حالتخواص ماده خالص: ماده 

 هاي دو حالت، کاربردهاي مهندسيتراکم پذیري، معادله
3 - 

3 

نتالپي، آقانون اول ترمودینامیک: تعریف کار، تعریف گرما، موردهاي انتقال گرما، انرژي دروني، 

ي و گرماي ویژه گازهاي کامل، نتالپآگرماي ویژه در حجم و فشار ثابت، انرژي دروني و 

 فرایندهاي گذرا، کاربردهاي مهندسي

7 - 

4 

مفهوم آثار گرمایي، نحوه محاسبه ظرفیت گرمایي جامدات و مایعات و گازها، نحوه محاسبه 

گرماي محسوس، نحوه محاسبه گرماي تغییر فاز، نحوه محاسبه گرماي واکتشها و آشنایي با 

ش تشکیل و گرماي استاندارد واکنش احتراق و محاسبه دماي شعله مفاهیم گرماي استاندارد واکن

  آدیاباتیک

5 - 

5 
یند برگشت آها، قانون دوم ترمودینامیک، فرهاي حرارتي و یخچالقانون دوم ترمودینامیک: ماشین

 آل و واقعي، نامساوي کالزیوس، کاربردهاي مهندسيهاي ایدهپذیر، چرخه کارنو، مقایسه ماشین
5 - 

6 

نتروپي در فرایندهاي برگشت آنتروپي ماده خالص، تغییر آنتروپي و تحلیل آن براي حجم کنترل: آ

نتروپي، آنتروپي گاز کامل، اصل افزایش آنتروپي براي مواد جامد یا مایع، تغییر آپذیر، تغییر 

الت یند حالت پایا و حالت گذرا، فرایند تک جریان حآنتروپي براي حجم کنترل، فرآ يمعادله

 پایا، کاربردهاي مهندسي، صرفه جویي در انرژي و بازدهي دستگاه

5 - 

7 

هاي تولید توان، چرخه رانکین، اثر فشار و دما بر چرخه امانههاي نیرو و تبرید: آشنایي با سچرخه

 هايسامانههاي عامل براي تبرید. چرخه تبرید تراکم بخاري، سیال هايسامانهرانکین، آشنایي با 

هاي آل، چرخهد تراکم بخاري، انحراف چرخه تبرید تراکم بخاري واقعي از چرخه ایدهتبری

استاندارد توان هوا، چرخه برایتون، چرخه توربین گازي ساده با بازیاب گرما، پیکربندي چرخه 

 هاي توان موتور پیستوني و چرخ دیزلتوان توربین گازي، چرخه تبرید هوا، چرخه

5 - 

 - 32 جمع

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايهارتم -ب
 چرخه و تعادل ، فرآیند،امانهس فشار، اي ترمودینامیک مانند دما،درک مفاهیم پایه

 محاسبه خواص ترمودینامیکي گازهاي خالص و مخلوط گازها

 هاي حرارتياستفاده از قانون دوم ترمودینامیک براي محاسبه بازده ماشین

 

 (منبع فارسي و خارجي 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 بر ترمودینامیک ايمقدمه

 مهندسي شیمي
سعید سلطانعليمحمود  اسمیت کتاب پدیده      5139  

یکاصول ترمودینام زوننتاک، ون وایلن   1397 نشر دانشگاهي بهرام پوستي 

محمدحسین قرباني، مهران آقایي لئو لیو ترمودینامیک شیمیایي  1389 اندیشه سرا 

 

 

 یط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرا -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي شیمي فیزیک و مهندسي شیمي

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1تاد عدد، میز اس 1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهتمرین دادن  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي،  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، مقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهي، دادن پروژهارينوشتهاي و آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود
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 اصول صنایع شیمیایي درس-3-14
 تخصصينوع درس: 

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

آالت موجود در یني کار با ماشآشنایي با فرآیندها و تجهیزات صنایع شیمیایي و یافتن درک درستي از عملکرد و شیوه کلي درس: هدف

 ها از نظر مواد مصرفي، واحدهاي عملیاتي و روش تولیدها و مقایسه آنآن

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
ژن در استخراج قند، عملیات هاي دیفیو)استخراج قند از چغندر قند، کار دستگاه صنایع قند

 د کردن شربت(سفی
3 

- 

2 
ز از چوب، تولید خمیر کاغذ، عملیات تبدیل خمیر به کاغذ، و)استخراج سلول صنایع کاغذ

 هاي مورد استفاده در تولید کاغذ، انواع کاغذ(ماشین آالت و دستگاه
3 

- 

 - 3 سازي(صنایع چرم )فرآیند تولید چرم، انواع چرم، موارد استفاده چرم 3

 - 2 ند تولید رنگ، انواع رنگها و کاربردهاي آن(صنایع رنگ )فرآی 4

5 
هاي گیاهي، هاي گیاهي، خواص مختلف روغنهاي گیاهي )فرآیند تولید روغنصنایع روغن

 (گیاهاناستخراج روغن از 
3 

- 

 - 2 )تهیه گچ، موارد استفاده از گچ( صنایع گچ 6

 - 2 انواع آهک و کاربردهاي آن( صنایع آهک )روش تهیه آهک، استفاده آهک در صنایع، خواص 7

8 
ها، صنایع سیمان )روش تهیه سیمان طبیعي، روش تهیه سیمان مصنوعي، خواص انواع سیمان

 موارد استفاده از سیمان در ساختمان و صنایع(
2 

- 

 - 2 صنایع اسید و باز و نمک 9

 - 3 ها و شیشه(صنایع سرامیک )روش تهیه انواع سرامیک 11

 - 2 ها و کاربردهاي آن(یني )روش تهیه انواع چینيصنایع چ 11

 - 2 صنایع بازیافت 12

 - 2 صنایع پتروشیمي و پاالیشگاه 13

 - 1 صنایع نیروگاهي 14

 - 32 جمع

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب

 يساختمانمصالح  گ، شیشه وکاغذ، قند، رن يتولید کننده صنایعشیمیایي  هايیندآفر شناخت اجزا و درک پیچیدگي

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

یروش صنایع شیمیایياصول  يمرکز نشر دانشگاه حسین امیدیان جرج تي آستین   1386 

 شیمي معدني صنعتي
بوحنر، اشلیبس 

 ویتنر بوخل

عبدالرضا شیخ  ،زهرا محمدي

گرمهدي مس  
 1379 نشر اهران آزاده

صنایع شیمیایياصول   
م موثقيکری  

ياصغر طاهري کفران  
هاي بهشتگل   1386 

صنایع درآمدي بر اصول 

 شیمیایي
 1391 شوق دانش  رسول سلیماني

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 تحصیلي و تجربي(سوابق  مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي تخصصي شیمي و مهندسي شیمي که سابقه کار در صنایع شیمیایي را داشته باشد.

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

ر مت 5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

یق دانشجویان به انجام فعالیت فردي یا گروهي و تشو صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

  

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستر )انواع شده، تولید نمونه کاسازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي،  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) رشده، تولید نمونه کاسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، مقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 گروهي هاي پژوهشي فردي و، دادن پروژهنوشتاريهاي و آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود
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 و فاضالب تصفیه آبدرس  -3-15
 تخصصينوع درس: 

 کمي و کیفي مواد تجزیهنیاز: پیش

 - هم نیاز:

ب آ آب و فاضالب و بازگرداني تصفیه گوناگون روشو آب صنعتي و  آشامیدنيهاي آب ویژگيآشنایي با  درس:هدف کلي 

 یایيدر صنایع شیم

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

هاي ناخالصي  هاي اصلي کیفیت شیمي فیزیکي آنهاي مهم موجود در آب و شاخصناخالصي

رنگ، کدورت، بو و مزه،  ، مواد غیر محلول و معلق، مواد جامد محلول، گازها،موجود در آب

محلول، حاللیت، سنجش  pH،الکتریکي، سختي، شوري رسانایي، بودن قلیایي و سیديامیزان 

(، COD) شیمیایي موردنیازمقدار مواد آلي، کل کربن آلي، مجموع اکسیژن مورد نیاز، اکسیژن 

 (BOD) زیستي موردنیازاکسیژن 

6 - 

 

2 

هاي شیمیایي، آلودگي ها، موادها و ویروس)پتانسیل و ظرفیت اکسایش، باکتري هاآلودگي آب

هاي زیر زمیني، مواد هاي حرارتي، موادنفتي، آلودگي آبرسوبات، آالینده کشاورزي، مواد جامد و

هاي تصفیه و بازگرداني ها و شیوههاي صنعتي، انواع مواد موجود در پساب، پساب(پرتوزاآالینده 

 هاآب آن

8 - 

 - 2 صنایع مختلف(در  موردنیازورزي، آب آشامیدني، آب هاي کشا)آب کیفیت آب جهت کاربردهاي مختلف 3

4 
ها، کلر زني، کنندهها، عوامل مؤثر بر کارایي ضدعفونيضدعفوني کننده سازوکار) آب کردنضدعفوني 

 کننده دیگر(بنفش، مواد ضد عفونيپرتو فران، ضدعفوني توسط وزوکلر زدایي، ضدعفوني توسط ا
4 - 

5 

هاي یون، خواص کنندهکننده یون، انواع مبادله)رزین هاي مبادله تبادل یون فرآیندهاي تصفیه آب:

-انعقاد )انواع مواد منعقدکننده، بهینه ها(،ها، موارد استفاده از رزینبندي رزینکننده یون، طبقهمبادله

ها(، غشایي، ثقلي و مقایسه آن صافي)کردن صاف، وارونسازي شرایط انعقاد(، الکترودیالیز، اسمز 

م، موقت(، روش آهک زني، روش سودسوزآور، بهبود یهاي کاهش سختي آب )سختي داروش

 آهک زني بازده

8 - 

6 

تشکیل رسوب، مشکالت حاصل از  سازوکارهاي بخار )گذاري و خوردگي در دیگرسوب

گذاري، عوامل ایجاد رسوب، جلوگیري از تشکیل رسوب در دیگ بخار، عوامل مؤثر در رسوب

بخار، کنترل شرایط آب در دیگ بخار، کنترل مواد معلق، کنترل  ل رسوب، خوردگي در دیگتشکی

pH  هاي ، کنترل سیلیس، کنترل امالح محلول در آب، کنترل پدیدهبودن قلیایيمیزان آب، کنترل

 مایع توسط بخار( هايهل کردن و حمل قطرغلغکف کردن، 

4 - 

 - 32 جمع

 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 ي مورد انتظارو تخصص هاي عموميمهارت -ب
 ها )آشامیدني و صنعتي(آب انواعمقایسه به دست آوردن توانایي 

 مصرفي در صنعتي ي فاضالبو تصفیه پیشنهاد روشي مناسب براي تصفیه یا بازگرداني آب

 درک اهمیت بازگرداني آب در فرایندهاي شیمیایي صنعتي

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 دانشگاه پیام نور  محمد چالکش امیري اصول تصفیه آب و پسابهاي صنعتي

 1388 انتشارات عمیدي  نظام الدین دانشور شیمي تصفیه آب و پسابهاي صنعتي

 1397 فروزش  شعلي معصوميخب اصول تصفیه آب

 

 ري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگی -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 و فاضالبسابقه کار پژوهشي در صنایع تصفیه آب  باکارشناسي ارشد یا دکتراي مهندسي شیمي 

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1تاد عدد، صندلي اس 31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  پاسخ کالسي،سخنراني، پرسش و  صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهنجام کار در محیطو...( ا

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

نجام ا ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 و فاضالب آزمایشگاه تصفیه آب درس -3-16 
 تخصصينوع درس: 

 - نیاز:پیش

 و فاضالب تصفیه آب هم نیاز:

در آزمایشگاه و به دست  آشامیدني آبچند نمونه  هاييبرخي ویژگگیري اندازههاي رایج آشنایي با روش درس:هدف کلي 

 هاآوردن مهارت الزم براي انجام دقیق و درست آن

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 3 - هاي بخار()جهت دیگ TDSگیري مواد محلول در آب اندازه 1

2 
، TH کل، تعیین سختي EDTAسختي آب به روش کمپلکس سنجي یا گیري مقدار اندازه

 N.C.Hت ، تعیین سختي غیر کربناCH کربناتتعیین سختي 

- 
3 

 PAlklinity ،MAlklinity - 3 تعیین خاصیت قلیایي آب به روش اسید استاندارد: 3

 MOHR - 3تعیین مقدار یون کلرید در آب به روش مور  4

 3 - سنجيهاي بخار( به روش یدآب )در آب دیگتعیین مقدار سولفیت  5

 3 - تعیین یون سولفات با روش )وزني یا حجمي( 6

7 
حجمي و  –وزني  وزني، -هاي )وزنيکمک یکي از روش تعیین اورتو فسفات به

 اسپکتروفوتومتري(

- 
3 

8 
( به کمک یکي از ي بخارهادر آب دیگ 111PPM -11تعیین مقدار کرومات )حد بین 

 و اسپکتروفوتومتري سنجيهاي یدشرو

- 
3 

 سنجي، یدسنجي و رنگمنگنزسنجيهاي تعیین مقدار یون نیتریت به کمک یکي از روش 9

 

- 3 

 3 - (DOتعیین اکسیژن محلول ) 11

 3 - آب CODتعیین  11

 3 - آب BOD تعیین 12

 3 - کاتیوني یا آنیوني هايرزین تعیین ظرفیت 13

 3 - (گراویمتريسنجي )وزناسپکتروفتومتري یا  روشگیري میزان سیلیس به آزمایش اندازه 14

15 

 

 3 - سنجي با فنانترولین(رنگ)گیري آهن آزمایش اندازه

 تعیین مقدار یون نیترات به کمک معرف فنول دي سولفونیک اسید 16

 

- 3 

 48 - جمع

م ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محتر

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفههاي غیر فني و اخالق ها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيدانشجویان را به رعایت آن

مورد  ستندسازيمو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 ها اختصاص داده شود.ي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهانتظار است و بایستي بخشي از نمره

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 هاي آلودگي آبشاخصگیري اندازهبه دست آوردن مهارت 

 آب بودن قلیایيمیزان سختي و گیري اندازهبه دست آوردن مهارت 

 آب موجود در هايو سایر ناخالصي محلولهاي یونبرخي مقدار گیري اندازهآوردن مهارت به دست 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هاي صنعتيپساب آزمایشگاه اصول تصفیه آب و
 شهال مظفري

 ژولیت اردوخانیان
 1392 دانشگاه پیام نور 

 تصفیه آب و پساب آزمایشگاه
 منیره مالیي

 مرسده ملک زاده
 1397 نوآوران شریف 

 1384 سمر  بتول موسوي شیمي آزمایشگاهي آب و فاضالب

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 و فاضالبسابقه کار پژوهشي در صنایع تصفیه آب  بارشد یا دکتراي مهندسي شیمي کارشناسي ا

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 تصفیه آب و فاضالب هايآزمایشآزمایشگاه با امکانات، تجهیزات و مواد الزم براي 

 

اي، پژوهشي، گروهي، آزمایشگاه، پروژه، تمرین و تکرار، کارگاه، ايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکردي هايروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 فنيزبان درس  -3-17 
 تخصصينوع درس: 

 خارجيزبان  نیاز:پیش

 - هم نیاز:

ها و تقویت توانایي استفاده از متون معناي آناز تر عمیق يدرکیافتن واژگان رایج فني و  يگسترش دایره درس:ي هدف کل

 به زبان انگلیسي فني و تخصصي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 عنوانبهانتخاب و مهندسي شیمي شیمي و  جعهاي مرباکتاز تمرین ترجمه هایي براي متن

شود. دانشجویان متن ترجمه شده را همراه با معرفي واژگان داده ميدانشجویان ي به کالستکلیف 

در ضمن موضوع  دهند.مي ارائهدر کالس تخصصي موجود در متن، معنا و مفهوم هر یک را 

 ود.ش ترجمه شده به بحث گذاشته مي

Organic Chemistry, Analytical Chemistry, Inorganic chemistry 

Physical Chemistry, Material balances, Thermodynamics 

Unit Operations, Mass Transfer, Heat Transfer, Fluid Mechanics 

Plant Design, Oil Industries, Water and Wastewater Treatment 

tlImAtC ItAl IA o  ntot udortnIry and C dort en Engineering 

22 - 

2 
 زبان انگلیسي و تجزیه و تحلیلگرامري  برخي اصول وريآیاد

 ها از دید گرامري در کالسبرخي متن
11 - 

 - 32 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 هابا معناي و کارکرد آن آشنایي فني گسترده و واژگان يدایره داشتن

 ها و کارهاي واگذار شدهجام پروژهمنابع التین براي مطالعه و ان استفاده ازتوانایي 

 هادستگاه کار ها و دستورکاتالوگخواندن توانایي 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

انگلیسي براي دانشجویان رشته 

 مهندسي شیمي

 -صرت اله غیاثين

 مهشید روشني -کاظم میرجلیلي
 1394 سمت 

 1389 سپاهان  عبدالوهابي، ویژه مهر تخصصي عمومي و زبان

 فرهنگ زبان فني تصویري

مهندسي شیميو  شیمي  
C. Paul, K. Eisenhardt ياملش بهبودي علي 3881 طراح   

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl00$DetailsViewItemDetail$LinkButton3','')
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي مهندسي شیمي مسلط به زبان انگلیسي

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31نشجویي ، صندلي دامترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتهب

  ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

رفع عیب -یابيبعیآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...ابيیعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل سشارزشیابي، پر
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 مکانیک سیاالت درس -3-18 
 تخصصينوع درس: 

 2ریاضي عمومي  -موازنه مواد و انرژي نیاز:پیش

 -: هم نیاز

 ي مفاهیم مکانیک سیاالت و چگونگي جریان سیاالت در فرآیندهاي شیمیایيیادگیر درس:هدف کلي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

انتقال سیاالت: تعریف سیاالت و انواع آن، ابعاد و آحاد، جرم مخصوص، وزن مخصوص، 

، هیدرواستاتیک، قانون پاسکال، گرانروي سطحي، کشش ج،چگالي، فشار نسبي و مطلق، فشارسن

 ساکن نسبت به عمق هايتغییرات فشار در مایع

4 - 

 - 2 ورشناوري اجسام: نیروي ارشمیدس، ثبات اجسام شناور غوطه 2

3 

آل و حقیقي، انواع حرکت آرام و آشفته خط جریان و لوله حرکت سیاالت: تعریف سیال ایده

مي و غیر دائمي، حرکت یکنواخت، جریان تراکم پذیر و غیر قابل تراکم، جریان، حرکت دائ

معادله انرژي،  صورتبهشدت جریان، قانون گرانروي نیوتون، معادله پیوستگي، معادله برنولي 

سراستاتیکي، سرپتانسیل، سرسرعت، لوله پیتوت، کاربرد معادله برنولي  تعریف انواع سرجریان

مقدار حرکت، تغییرات بعد، حرکت جریان در اثر برخوردها، اثر نیروي وارد بر  هدر لوله و نظری

گیري سرعت متوسط، یک سطح در اثر برخورد با یک ذره، شدت جریان حجمي و وزني، اندازه

 )اریفیس متر، ونتوري متر، روتامتر، سرریز و انواع آن( گیري شدت جریانوسایل اندازه

11 - 

4 

ها، تعریف عدد رینولدز خل لوله ها: بررسي آشفتگي جریان در داخل لولهحرکت سیاالت در دا

وجود آورنده آن در داخل لوله، ه و میزان آن براي تعیین نوع جریان، افت فشار و عوامل ب

دارسي و ضریب اصطکاک و  يتعریف گرادیان هیدرولیکي )افت واحد در طول لوله(، معادله

ها، انواع شیرها و عوامل تغییر ناگهاني مقطع لوله، انواع زانویي واسطهبهزبري لوله، افت انرژي 

طول معادل لوله، تخلیه از یک منبع به منبع  صورتبهمضربي از انرژي، ورودي  صورتبهخم ها 

 دیگر

12 - 

 - 4 (، بازده الکتریکي و بازده مکانیکي پمپمؤثرپمپ ها: تعریف هد پمپ )سر حقیقي و سر  5

 - 32 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 گیري دبي جریان و فشارکار با دستگاه اندازهانجام توانایي 

 ها و اتصاالتمیزان افت فشار در لولههاي پمپ مناسب براي انتقال جریان را بر مبناي ویژگيتعیین توانایي 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 نشر دانشگاهي علیرضا انتظاري استریتر مکانیک سیاالت

 1389 انتشارات دانشگاه تهران مجتبي شریعتي نیاسر هلند مکانیک سیاالت

 1393 نورپردازان علیرضا انتظاري شیمز مکانیک سیاالت

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي مهندسي شیمي

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

ان به انجام فعالیت فردي یا گروهي و تشویق دانشجوی صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهستدشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهستانواع د) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 مکانیک سیاالت کارگاهدرس  -3-19
 تخصصينوع درس: 

 - نیاز:پیش

 هم نیاز: مکانیک سیاالت

 هاگیري و کنترل مربوط به جریان و درک بهتر سازوکار آنتقویت مهارت استفاده از ابزارهاي اندازه درس:هدف کلي 

 رئوس مطالب سرفصل آموزشي و -الف

ف
ردی

 

 رئوس محتوا
زمان یادگیري 

 )ساعت(
 عملي نظري

 6 - هاي حجمي مختلف(اي و جریان درهم، محاسبه عدد رینولدز در دبي)جریان الیه آزمایش رینولدز 1

2 

هاي مختلف، ها و قطرههاي با جنسافت فشار در لوله گیرياندازه) ها و اتصاالتافت فشار در لوله

خم ها، انبساط ناگهاني و شیرها، رسم خط تراز  گیري افت فشار در اتصاالت نظیر سه راهي،اندازه

 هیدرولیک و خط تراز انرژي بر حسب طول لوله(

- 12 

3 

ها، روتامتر، پیتوت در ریفیس متر، نازلوگیري دبي حجمي دستگاه ونتوري متر، اهاي اندازهدستگاه

یک از این  میزان افت فشار هر گیرياندازه هم چنین، مقاطع بسته و سرریزها در مقاطع باز

 هادستگاه

- 12 

4 

گیري زمان سقوط یک گلوله در گیري گرانروي، اندازهترین روش اندازه)مهم دستگاه ویسکومتر

گرانروي سنج سیبولت یونیورسال،  گرانروي معلوم، دستگاه سیال و مقایسه آن با یک سیال با

گرانروي در  گیرياندازههاي چرخشي و هم چنین ونت، گرانروي سنجک گرانروي سنج دستگاه

 گیري افت هد و دبي جریان(جریان آرام از طریق اندازه

-  9 

5 

محاسبه و ، هاي مختلف و رسم منحني بازده بر حسب دبيمحاسبه بازده پمپ در دبي دستگاه پمپ

گیري دبي اندازه، زي بستن پمپ هاپمپ با سري و موا بازدههد پمپ و  ،گیري دبي حجمياندازه

 حجمي بر حسب هد پمپ

- 9 

 جمع

 

 

1 48 

نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و 

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفهق هاي غیر فني و اخالها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيدانشجویان را به رعایت آن

مورد  مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 ها اختصاص داده شود.ي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهانتظار است و بایستي بخشي از نمره

 

 انتظارو تخصصي مورد  هاي عموميمهارت-ب
 گیري دبيهاي اندازهانجام کار با دستگاهتوانایي 

 ها و اتصاالت و رسم خط تراز انرژيگیري فشار در لولهاندازهتوانایي 

 هاي مختلفسیال با دستگاه گرانرويگیري اندازهتوانایي 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 نشر دانشگاهي انتظاري استریتر مکانیک سیاالت

آزمایشگاه مکانیک سیاالت 

 و هیدرولیک
 1395 مهرآوران شریف  ناصر زندي؛ کمال رحماني؛ فرهاد ریاحي

آزمایشگاه مکانیک سیاالت 

 و هیدرولیک
  امیررضا زراتي

 جهاد دانشگاهي

 صنعتي امیرکبیر
1391 

 

 ط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرای -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي مهندسي شیمي

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 ویسکومتر، دستگاه پمپ دبي حجمي، دستگاه گیرياندازهکرنومتر، دستگاه رینولدز، دستگاههاي  کارگاه همراه با تجهبزات:

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهون کالسي کالسي و بر

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

انشایي، مشاهده هاي عملي و ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  تاه پاسخکوهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 انتقال حرارت درس -3-21
 تخصصينوع درس: 

 نیاز: ترمودینامیکپیش

 هم نیاز: مکانیک سیاالت

 ها در فرایندهاي شیمیایياستفاده از آن يهاهاي حرارتي و راهانتقال حرارت و مبدل هومیادگیري مف درس:هدف کلي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 اي از انتقال حرارت هدایتي، جابجایي و تشعشعي()معرفي خالصه سازوکار انتقال حرارت 1

2 
هاي آن در اجسام مختلف، تعریف ضریب هدایت حرارتي و وابستگي) هدایتيانتقال حرارت 

 ده آن(هاي ساده شتعیین معادله دیفرانسیلي انتقال حرارت و معادله
8 

- 

3 
)یک یا چند الیه( در  اي و کروياي، استوانهانتقال حرارت هدایتي یک بعدي در اجسام صفحه

 شرایط با منبع گرمایي و بدون منبع گرمایي
8 

- 

 - 2 اياي، کروي و استوانههاي صفحهتعریف مقاومت هدایتي در سامانه 4

 - 2 تعریف ضریب کلي انتقال حرارت 5

 - 2 اي و کرويهاي استوانهتعیین شعاع بحراني عایق در سامانهتعریف و  6

 - 6 لوله(-اي، پوسته)لوله هاي حرارتيمباني طراحي مبدل 7

 - 32 جمع

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 هاي مختلف انتقال حرارت )هدایتي، جابجایي و تشعشعي(سازوکارشناخت 

 براي یک کارکرد مناسب ضخامت عایق يمحاسبهتوانایي 

 هاي مختلفانتقال حرارت در دستگاهدر میزان اتالف  يمحاسبهتوانایي 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

عملیات واحد مهندسي شیمي 

 (2/لد)ج
 1392 شرکتاب دانشگاهين بهرام پوستي هریوت-اسمیت-مک کیب

  نوعي ؛خشنودي انتقال حرارت و اصول کاربردها
دانشگاه فردوسي 

 مشهد
1394 

 آریاچي هدایتي انتقال حرارت

 -غفار برهاني

محسن رضایي 

فرهاد  -منش

 جدیدي

 1396 جهاد دانشگاهي

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 ي ارشد یا دکتراي تخصصي مهندسي شیميکارشناس

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهارائه درس )سخنراني، روش تدریس و 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 در تولید محتواي آموزشيها مشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(رعایت اخالق حرفهپذیر، رفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهولیتمسئ) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 انتقال حرارت کارگاهرس د -3-21 
 تخصصينوع درس: 

 - نیاز:پیش

 هم نیاز: انتقال حرارت

 هامایعحرارت در گیري جریان استفاده از ابزارهاي اندازه دستیابي به توانایي درس:هدف کلي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 8 - جسم جامد مجهول بر اساس قانون فوریه یب هدایت حرارتيگیري ضراندازه 1

 8 - دما در یک صفحه بر اساس قانون فوریه ياثبات خطي بودن رابطه 2

 6 - ر حسب لگاریتم شعاعبخطي دما  ياي و اثبات رابطهاستوانه يامانهتوزیع دما در یک س 3

 8 - قانون فوریه بر اساس هاگیري ضریب هدایت حرارتي گازها و مایعاندازه 4

 6 - سواي در شرایط همبررسي عملکرد مبدل حرارتي دولوله 5

 6 - بررسي عملکرد مبدل حرارتي پوسته لوله 6

 6 - سوبررسي عملکرد مبدل حرارتي در شرایط ناهم 7

 48 1 جمع

گاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایش

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفههاي غیر فني و اخالق ها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيدانشجویان را به رعایت آن

مورد  مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 ها اختصاص داده شود.ي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهظار است و بایستي بخشي از نمرهانت

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 و گازها ها، مایعهاگیري ضریب هدایت حرارتي در جامداندازهتوانایي 

 عشع بر میزان تشعشعبرخورد، سپر تابشي و شدت تش يزاویه گیري تاثیر فاصله،اندازهتوانایي 

 سوسو و ناهماي و پوسته لوله در دو حالت همهاي دو لولهتحلیل عملکرد مبدلتوانایي 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 فرانما  فرشته نادري، موسي یاري آزمایشگاه انتقال حرارت

 1388 شایورد  علي ابجدي، حمیدرضا براتي تقال حرارتآزمایشگاه ان

 1394 دانشگاه فردوسي مشهد  خشنودي، نوعي انتقال حرارت و اصول کاربردها

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 دکتراي تخصصي مهندسي شیمي کارشناسي ارشد یا

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 ...انتقال حرارت در پره ها و  انتقال حرارت مانند دستگاه تشعشعي، هايآزمایشهاي مربوط به آزمایشگاه مجهز به دستگاه

 

اي، پژوهشي، گروهي، پروژه، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، ايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -مسئله، آزمون کتب، عملکرديهاي شفاهي، حل روش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) تاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایيآزمون نوش ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودو گزارش فعالیت مقاله ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 عملیات انتقال جرم و واحددرس  -3-22
 تخصصينوع درس: 

 انتقال حرارت -تمکانیک سیاال نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 به آن خواص فیزیکي و قوانین مربوط و درکفرآیند جداسازي مباني نظري آشنایي با  درس:هدف کلي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
ملیات جداسازي در صنایع اي بر عملیات جداسازي در صنایع شیمیایي )تقسیم بندي عمقدمه

 انتقال جرم( يپایه شیمیایي و تشریح عملیات جداسازي بر
5 - 

2 

نفوذ مولکولي در مواد )آشنایي با مفهوم نفوذ مولکولي و ضریب نفوذ مولکولي، معرفي قانون 

مربوطه، محاسبه شار کلي انتقال جرم و سازوکارهاي حاکم بر انتقال  مسائلاول فیک و حل 

 جرم(

5 - 

3 
محاسبه شار انتقال  انتقال جرم در شرایط پایا )محاسبه شار انتقال جرم در حالت نفوذ یک طرفه،

 جرم در حالت نفوذ دو طرفه با شار مولي یکسان(
5 - 

4 
هاي حاکم )آشنایي با مفهوم ضرایب انتقال جرم، نظریه هاينظریهضرایب انتقال جرم و بیان 

 انتقال جرم(دست آوردن ضرایب هحاکم براي ب
4 - 

5 
مباني انتقال جرم بین دو فاز )تحلیل انتقال جرم در فصل مشترک دو فاز، بیان مفهوم خط 

 اي(هاي عملیاتي تک مرحلهعملیاتي، بیان مفهوم مقاومت غالب در دو فاز، تحلیل انواع دستگاه
5 - 

6 
دار، آشنایي با هاي سیني کار برج يمایع )آشنایي با نحوه-آشنایي با دستگاههاي عملیاتي گاز

 هاي پرشده(آشنایي با برج ها،هاي تقطیر، آشنایي با انواع سینيمشکالت برج
4 - 

 - 4 (P&IDو  PFD-BFDآشنایي با نمودارهاي فرایندي در صنایع شیمیایي ) 7

 1 32 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 محاسبه ضریب کلي انتقال جرمتوانایي  هاي مختلف انتقال جرم وسازوکارشناخت 

 سوسو و ناهممحاسبه میزان جداسازي در فرآیندهاي دفع و جذب در عملیات مختلف متقاطع، همتوانایي 

 شناخت عملیات تقطیر ساده، ناگهاني و مداوم

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 نهر دانش پریسا زیني تریبال اصول انتقال جرم

عملیات واحد مهندسي 

 (2)ج/شیمي 
 بهرام پوستي هریوت -اسمیت -مک کیب

نشر کتاب 

 دانشگاهي
1392 

 1396 آشینا  آقایي نژاد ؛قاسم زاده 1اصول عملیات واحد 

 
 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( علمي،مدرک تحصیلي، مرتبه ) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي تخصصي مهندسي شیمي

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريختمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، ر 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهن کالسي کالسي و برو

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

نشایي، مشاهده هاي عملي و ا( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  اه پاسخکوتهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 عملیات انتقال جرم و واحد کارگاهدرس  -3-23
 تخصصينوع درس: 

 - نیاز:پیش

 عملیات انتقال جرم و واحدهم نیاز: 

ایجاد  چنینهم... . و جذب، تقطیر  واحد مانند عملیاتبرخي از فرآیندهاي  مباني نظري و اصول با آشنایي درس:هدف کلي 

 در کارگاه هاي عملیات واحدهمهارت کار کردن با دستگا

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 6 - کلروفرم، کربن تتراکلرید کلرومتان،دي ن،واست آزمایش تعیین ضریب نفوذ مواد: 1

 6 - )دیفرانسیلي( براي جداسازي آب و اتانول آزمایش تقطیر ساده 2

 6 - )آب و نمک( مایش تبخیر سادهآز 3

 6 - ( مخلوط آب و اتانولFlash) ناگهانيآزمایش تبخیر  4

 8 - داربرج تقطیر سیني درجداسازي   5

 8 - یند جذب در برج پر شدهآفر 6

 8 - مایع-داستخراج جام 7

 48 - جمع

آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و  نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفههاي غیر فني و اخالق ها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيدانشجویان را به رعایت آن

ورد م مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 ها اختصاص داده شود.ي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهانتظار است و بایستي بخشي از نمره

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 گیري ضریب نفوذ مولکولياندازهتوانایي 

 میزان جذب گاز در برج پر شده گیرياندازهتوانایي 

 ساده با استفاده از روش تقطیر دو جزیيجدا سازي اجزاي یک مخلوط توانایي 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 نهر دانش پریسا زیني تریبال انتقال جرماصول 

 مک کیب عملیات واحد در مهندسي شیمي
 د؛داودي نژا؛ یوسف نژاد

 صفرزاده
 1139 کتاب دانشگاهي

 1395 کیان  اسماعیل مبرهن شیمي مهندسي در حدوا عملیات

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي مهندسي شیمي

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

هاي برج تقطیر، کولیس و کورنومتر، منتل، ترازو دقیق، دستگاه خشک کن، سیستم تبخیر مجهز به با دستگاهآزمایشگاه همراه 

 شیر فشار شکن

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخ کالسي،سخنراني، پرسش و پا صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهام کار در محیطو...( انج

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

ام انج ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهآزمون و مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش

 

 -ب
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کنترل فرآیند درس-3-24  
 تخصصينوع درس: 

 انتقال حرارت - مکانیک سیاالتنیاز: پیش

 - هم نیاز:

 هاکار با آن کننده و روشو شناخت انواع کنترلها کننده، کنترلگیريهاي اندازهامانهگسترش آشنایي با س درس:هدف کلي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 مقدماتي جهت لزوم استفاده از کنترل در صنایع بویژه صنایع شیمیایي مسئلهتوضیح یک  1

2 

 هايمعادلهرل فرآیند و لزوم استفاده از تبدیل الپالس در حل کنت مسائلتحلیل مختصري از 

دیفرانسیل حاصل از نوشتن موازنه جرم، موازنه انرژي و موازنه حرکت جهت فرآیندهاي 

 شیمیایي

2 - 

3 
ها، گرفتن تبدیل الپالس از طرفین یک معادله واقعي فرآیند تبدیالت توابع ساده، تبدیل مشتق

 زمان استشیمیایي که تابعي از 
2 - 

 - 2 کنترلي با توجه به زمان يدست آوردن روند سامانهه معکوس گیري از تبدیل الپالس و ب 4

 - 2 دیفرانسیل توسط تبدیل الپالس هايمعادلهیادآوري حل  5

 - 2 تعیین خصلت کیفي جوابهاي معادله اي که از آن تبدیل الپالس گرفته شده است 6

7 
انتقال تابع، انتقال یک تبدیل، بیان استداللي یک تابع ضربان  یه مقدار اولیه،قضیه مقدار نهایي، قض

 و یک ضربان ایده آل، تبدیل یک انتگرال
2 - 

 - 2 اول کنترل يهاي درجهامانهپاسخ س 8

9 
ها جهت بیان رفتار یک سامانه و دور بودن آن در تعریف متغیرهاي انحراف و استفاده از آن

 (Steady state) اختشرایط حالت یکنو
2 - 

11 
اي، ضرباني و درجه اول، اعم از محرک پله يامانههاي ورودي به یک ستعیین پاسخ محرک

 سینوسي
2 - 

 - 2 (Steady state gain) واژه مهم بهره حالت یکنواخت معرفي 11

12 
 عنوانبهیت جهت بیان مقاومت و ظرف Rc مدارهاي مختلف درجه اول و استفاده از بیان سامانه

 امانهتعیین ثابت زماني س درجه اول و يسامانههاي یک مشخصه
2 - 

 - 8 هایابي و رفع آن، عیبهاي فشار، دما و دبيکنندهکنترلبرخي کار ي معرفي ساختار و شیوه 13

 1 32 جمع

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 کنده ميرا محاسب زمان پاسخ در فرآیندهاي مختلف

 کنددرک ميرا  هاکنندهانواع کنترلي کار شیوه

 کندمحاسبه و رسم مي منحني پاسخ را براي فرآیندهاي درجه اول و دوم

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 انشگاهيمرکز نشر د گودرزنیا ناور؛ کاگ کنترل فرآیندهاي شیمیایي

 1394 موسسه علمي فرهنگي نص ایرج ناصر جرج استفانوپولوس کنترل فرآیندهاي شیمیایي

 1394 دانشگاه صنعتي امیرکبیر  منوچهر نیک آذر مباني کنترل فرآیند در مهندسي شیمي

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي تخصصي مهندسي شیمي

 

 کالس موردنیازو وسایل مساحت، تجهیزات 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، آزمایشگاه، پروژه، تمرین و تکرار، کارگاهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -اي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديهروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،لهمسئحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه، ..(، تشکیل کارپوشه.اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 کارگاه عمومي صنایع شیمیایيدرس  -3-25
تخصصي نوع درس:  

- نیاز:پیش  

- :هم نیاز  

صنایع شیمیایي درکارهاي عمومي برخي از تقویت مهارت انجام  درس:هدف کلي   

 آموزشي و رئوس مطالب سرفصل -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 6 - انواع جوشکاري 1

 6 - انواع سوهانکاري 2

هاتراشکاري فلز 3  - 8 

 6 - انواع لوله کشي 4

عتيانواع برق صن 5  - 4 

الکتریکي طرز بستن مدارهاي مختلف 6  - 6 

 4 - انواع مدارهاي برق صنعتي 7

سازيگري و مدلانواع ریخته 8  - 4 

کاريانواع ورق 9  - 4 

 48 1 جمع

رند و نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگی

ت زمان، ، نظیر مدیریايحرفههاي غیر فني و اخالق ها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيجویان را به رعایت آندانش

مورد  تندسازيمسو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

ها اختصاص داده شود.ي درس به آموزش این نکتهي ارزشیابانتظار است و بایستي بخشي از نمره  

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
قطعات فلزي دادنکاري و جوش، سوهانیدنتراشتوانایي   

ساختماني کشيکشي و برقلولهنجام توانایي ا  

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

رانتشاسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع  

.آموآکوهناس جي.ساکي. راهنماي فلزکاري  محمد افضلي 
انتشارات 

 فني ایران
1396 

 تکنیک جوش کاري همراه با عالئم

 استاندارد
 محمد نصیرنیا کالوس یورگن ماتس ارهارت

انتشارات 

 اندیشیاران
4138  

يامیر حسین کوکب  تکنولوژي جوش کاري  
صنعتي 

 شریف
1397 

 

 زشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آمو -د

سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي  

 کارشناسي ارشد یا گرایش مربوط به هریک از موضوعات کارکاه

 

(نفره 2هاي آزمایشگاهي و کارگاهي نفره و گروه 31اساس کالس  بر) کالس موردنیازوسایل تجهیزات و ، مساحت  

... عملي مانند دستگاه تراش، جوشکاري و براي کار موردنیازها و ابزارهاي دستگاهکارگاه همراه با   

 

وهي، اي، پژوهشي، گر، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

نجام فعالیت فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به ا صورتبهتمرین  دادن سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي   

 
 

رفع -يیابعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

شایي، هاي عملي و ان( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت  

 ،(و ... ، رفع عیبیابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

ایي، و انش کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

ژوهشي، هاي پمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

هاي پژوهشي فردي و گروهيتاري، دادن پروژههاي نوشو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود  
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 ایمني در صنایع شیمیایي -3-26
 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - نیاز:هم

از وقوع  گیريشهاي مقابله با خطر یا پیو راه هاافزایش توانایي دانشجویان در تحلیل و تشخیص خطرهدف کلي درس: 

 هاانتخاب آن يطراحي برخي تجهیزات ایمني و شیوه ،چنین. همشیمیایي استحادثه در صنایع 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب – الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 شیمیایي ها و استانداردهاي ایمني، بهداشت و محیط زیست در صنایعقوانین، دستورالعمل 1

 
1 - 

 هاي صنعتيارزیابي اثرات زیست محیطي ناشي از طرح 2

 
1 - 

 آشنایي با تجهیزات حفاظت فردي در مقابله با مخاطرات 3

 
2 - 

 اضطراري هايایمني مواد و اقدام هايویژگيآشنایي با جدول  4

 
2 - 

 چنین حسگرهاي تشخیص گاز و شعلهحریق و هم يمعرفي تجهیزات اعالن و اطفا 5

 

1 - 

 کارگیري مالحظات ایمني در طراحي تجهیزات فراینديه ب 6

 

1 - 

 طراحي شبکه هوشمند آب آتش نشاني 7

 

1 - 

 flare و drain،ventهاي تخلیه مانند رعایت اصول ایمني در سامانه 8

 

1 - 

 - 1 طراحي و انتخاب اجزاي سامانه تخلیه مانند شیرهاي اطمینان و مشعل 9

 - 1 هابندي آنناطق پرخطر و درجهتعیین م ينحوه 11

 - 1 تحلیل خطرپذیري و HAZOPمروري بر مطالعات  11

 - 3 ایمني در آزمایشگاه )شیمي و کنترل کیفیت( و حین کار با مواد شیمیایي 12

 1 16 جمع

    

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 ها در حین کارزمایشگاه و صنعت و رعایت دقیق آنهاي ایمني در آدرک اهمیت و ضرورت آشنایي با نکته

 توجه به مالحظات ایمني در انتخاب وسایل و تجهیزات و رعایت استانداردهاي بهداشت محیط کار

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 1 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منابع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1 ایمني در صنعت
 غالمحسین حلواني

 جواد شیرازي
 1394 یاررس ،آثار سبحان 

 ایمني و بهداشت در

 آزمایشگاه و صنعت

 -اهلل حداديهدایت

 – کاکلکينیره بهامین

 کیومرث زرگوش

 1394 دانشگاه شهر کرد 

 ردینه معتمدي ایمني در آزمایشگاه شیمي

 
 

شرکت  ،سازانآینده

 پژواک اندیشه شهرآب
1396 

قوانین، مقررات، ضوابط و 

 استانداردهاي محیط زیست انساني

 علي محمد شاعري

 علیرضا رحمتي
 

سازمان حفاظت 

 محیط زیست
1391 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 ي کافي داشته باشد.ي ایمني را گذرانده، در این زمینه تجربهکارشناسي ارشد یا دکتراي مهندسي شیمي یا شیمي که دوره

 

 کالس موردنیازیل مساحت، تجهیزات و وسا

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ایشگاه، پروژه، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 هستند. صنایع شیمیایي که داراي مالحظات ایمني مدون و تروشیميصنایع نفت، گاز، پیکي از ید از دباز

 

 

رفع -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

انشایي، هاي عملي و ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي،  تاه پاسخکوهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، مقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.gisoom.com/search/book/author-468076/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%B3&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%B3&select-publisher=publisher-exact
https://www.gisoom.com/search/book/author-541363/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-541363/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-541363/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-541365/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%84%DA%A9%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-541365/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%84%DA%A9%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-541365/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%84%DA%A9%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-541364/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB-%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1967/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-350445/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3175/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3175/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3175/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1252/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1252/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1252/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8/
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 درس روش هاي اندازه گیري کمیت هاي مهندسي -3-27
 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش 

 - نیاز:هم

هاي اساسي در فرآیندهاي شیمیایي نظیر دما، گیري کمیتهاي مختلف اندازهها و سامانهآشنایي با روشدرس: هدف کلي 

 ها ربرد آنابا تاکید بر اصول عملکرد و دامنه ک يو ترکیب شیمیای ، رطوبتهاسطح مایعپي اِچ، فشار، 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب – الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

مفهوم ورودي و خروجي، گستره، حساسیت، آستانه، دقت، تکرار پذیري، پسماني، عدم 

گیري استاتیک و ، شرایط اندازهگیريدستگاه اندازه يکالیبراسیون، معرفي اجزا قطعیت،

 دینامیک

2 - 

2 
هاي برازش منحني، ضریب ها، روشانواع خطاهاي ثابت و تصادفي، تحلیل آماري داده

 عدم قطعیت برازش تحلیل
2 - 

3 

هاي الکتریکي، اثر گیري دما، روشهاي فیزیکي و مکانیکي اندازهروش :گیري دمااندازه

گیري دما به روش اندازه يهاکار با ترموکوپل هايتهها، نکوپلترموک ترموالکتریک و قوانین

 تابشي

2 - 

4 

گیري فشارهاي انواع مانومترها و بارومترها، فشارسنج بوردن، وسایل اندازه :گیري فشاراندازه

 ینیگیري فشارهاي پاوسایل اندازه(، ها، فشارسنج بریجمنخرطومي ها،دیافراگم) باال

 هاکار با فشارسنج هايتهنک(، پیراني، فشارسنج یونش فشارسنج فشارسنج مک لود،)

2 - 

5 
چشمي، تعیین سطح  هايروابط ارتفاع و فشاري تعیین سطح، روش :گیري سطح مایعاندازه

 هاي تابشيصوت، روشفراهاي هاي الکتریکي، روشروش از طریق اختالف فشار،
2 - 

6 
خشک و تر، رطوبت مطلق، رطوبت نسبي، روش مفاهیم دماي حباب  :گیري رطوبتاندازه

 مقاومتي، روش هیگرومتریک، روش سایکرومتریک سنجسنجي، رطوبتوزن
2 - 

 - 2 (pHگیري پي اِچ )اندازه 7

8 
 فروسرخ و فرابنفش() هاي طیف سنجيمعرفي اجمالي روش :گیري ترکیب شیمیایياندازه

 ي شیمیایيهامواد در ترکیب غلظتنوع و تعیین  در ي گازيروش کروماتوگراف و
2 - 

 1 16 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب 
 ها در حین کارهاي ایمني در آزمایشگاه و صنعت و رعایت دقیق آندرک اهمیت و ضرورت آشنایي با نکته

 کار توجه به مالحظات ایمني در انتخاب وسایل و تجهیزات و رعایت استانداردهاي بهداشت محیط

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 1 16 عداد ساعتت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منابع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Experimental Methods for 

Engineers Holman, J. P.  McGraw-Hill 2112 

Principles of Measurement 

Systems Bentley, J. P.  Prentice Hall 2118 

Measurement and Control Basics Hughes, T. A.  ISA Publisher 2114 

هاي گیري کمیتهاي اندازهها و روشدستگاه

 مهندسي

 حسین پایاب

 زادهمهناز محسنفاطمه
 1391 کاوش گلپونه 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسگيویژ

 ي کافي داشته باشد.کارشناسي ارشد یا دکتراي مهندسي شیمي یا شیمي که در این زمینه تجربه

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1استاد عدد، میز  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهن تمرین داد سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

  ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

رفع -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي،  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، مقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيتاري، دادن پروژههاي نوشو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-400073/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8/
https://www.gisoom.com/search/book/author-400074/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1270/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-646/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-646/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4/
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 صنایع شیمیایي تجهیزاتدرس  -3-28
 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - نیاز:هم

یي و به دست آوردن ساختار کلي، اجزاي سازنده و عملکرد برخي تجهیزات رایج در صنایع شیمیابا  آشنایيدرس: هدف کلي 

 هاتجربه عملي در مواجهه با آن

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب – الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 6 2 راکتورهاي شیمیایي 1

 4 1 ها( کریستالیزور) بلورساز 2

 4 1 بنديهاي دانهدستگاه 3

 6 2 هاکنخشک 4

 4 1 ، جذب، استخراج(هاي جداسازي )تقطیربرج 5

 6 2 هاآسیاب و هاها، خردکنشکنسنگ 6

 4 1 هاي بخاردیگ 7

 6 2 سانتریفیوژهاهاي صنعتي و صافي 8

 4 2 هاي حرارتيمبدل 9

 4 2 هاي هواسازهاي رطوبت زني هوا و دستگاهامانهس 11

 48 16 جمع

    

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 ناخت درست و دقیق تجهیزات موجود در صنایع شیمیایيتوانایي ش

 هاي کار با آني تجهیزات یادشده و شرح عملکرد هر کدام و شیوهتوانایي مشخص کردن اجزاي سازنده

 یافتن توانایي اولیه براي تعمیر و نگهداري تجهیزات یادشده

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت



  

74 
 

 منبع فارسي و خارجي( 3منابع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم فمؤل عنوان منبع

Process plant machinery 
H. P. Bloch 

C.  Soares 
 Butterworth-

Heinemann 
1998 

Structural analysis and 

design of process equipment 

Farr, J.R. Jawad,  

M.H  
 Wiley 2119 

جهیزات صنایع نفت و گاز و ت

 پتروشیمي
 1398 نگاردانش  بیژن قنواتي

 ورنر بوخنر شیمي معدني صنعتي
عبدالرضا -زهرا محمدي

 مسگرمهدي-شیخ
 1379 آزاده

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 بي(سوابق تحصیلي و تجر مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 ي کافي داشته باشد.کارشناسي ارشد یا دکتراي مهندسي شیمي که در این زمینه تجربه

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواري، رایانه، رختمتر، ویدئو پروژکتور 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 یدن هر یک از تجهیزات یادشده از نزدیک و در حین کارد ي وصنایع شیمیاییکي از ید از دباز

 

رفع -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیه.( انجام کار در محیطعیب و..

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي،  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي پژوهشي، مقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون سئلهمهاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود

https://libgen.is/book/index.php?md5=FA708D2CF4CFB3ADFE2C6E4D02F38F6B
https://libgen.is/book/index.php?md5=FA708D2CF4CFB3ADFE2C6E4D02F38F6B
https://libgen.is/search.php?req=Heinz+P+Bloch&column=author
https://libgen.is/search.php?req=+Claire+Soares&column=author
http://93.174.95.29/_ads/7B6B378F6E451A5C83635FE997C84D34
http://93.174.95.29/_ads/7B6B378F6E451A5C83635FE997C84D34
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گزارش فني اصول نگارش درس -3-29  
تخصصينوع درس:   

- :نیازپیش  

- نیاز:هم  

هیزات ساختار کلي، اجزاي سازنده و عملکرد برخي تجبا  آشنایيدرس: هدف کلي 

هاصنایع شیمیایي و به دست آوردن تجربه عملي در مواجهه با آنرایج در   

سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف   

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

هابندي گزارشگزارش و گزارش نویسي، انواع گزارش، دسته 1  2 - 

 - 2 ساختار یک گزارش فني، مراحل گزارش نویسي 2

زارش، بازنگري و اصالح گزارش، آراستن گزارش، خالصه نویسينگارش گ 3  2 - 

اصولي نگارش مقدمه، فهرست، چکیده، نتایج، مراجع يشیوه 4  2 - 

هاها و پیوستپیشنهاد، گیري و بحث، نتیجهگزارش چیدمان اصلي 5  2 - 

نویسيها، فرمول، شکلهاو گزارش نتایج در قالب جدول ارائه يهشیو 6  2 - 

ها در گزارشهمحاسب ارائه يشیوه 7  2 - 

در قالب گزارش فني مستندسازيهاي اصولي شگرد 8  2 - 

 - 16 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
نوشتن یک گزارش فني کامل و درک ساختار یک گزارش فني و رعایت مراحل و اصول گزارش نویسي  

 

 و خارجي( منبع فارسي 3منابع درسي )حداقل  -ج
رسال انتشا ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع  

Writing a Report Bowden, J.  How To Books 2117 

Report Writing Style 

Guide for Engineer 

Winckel, A. 

 Hart, B. 
 University of 

South Australia 
2112 

 گزارش نویسي

 فریبا خواجه وند

 محمدرضا بابایي

يباقر غالمي کلیشم  

 1394 ساکو 

 پاتریک فورسایت نگارش گزارش و طرح
 علیرضا جواهري

 مراد سنگرگیر
 1379 عارف کامل

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 1 16 تعداد ساعت

http://93.174.95.29/_ads/2C66C1B0129B94838256AEF180B1D0C3
http://93.174.95.29/_ads/2C66C1B0129B94838256AEF180B1D0C3
https://www.ketabrah.ir/author/14737-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://www.ketabrah.ir/author/6039-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/author/6066-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي  

شته باشد.ي کافي داي ایمني را گذرانده، در این زمینه تجربهاي مهندسي شیمي یا شیمي که دورهکارشناسي ارشد یا دکتر  

 

کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل   

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

آویز، ساعت دیواريپروژکتور، رایانه، رختمتر، ویدئو  4و طول   

 

وهي، اي، پژوهشي، گر، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فعالیت  نجامفردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به ا صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي    

رفع -يیابعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

شایي، هاي عملي و انپرسش (هاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهعیب و...( انجام کار در محیط

اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت  

 ،(و ... ، رفع عیبیابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

ایي، و انش کوتاه پاسخهاي ، طرح پرسشها(ساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

ژوهشي، هاي پمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش-خود  
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 1کارآموزيدرس  -3-31
تخصصي نوع درس:   

واحد درسي 35 حداقلگذراندن : نیازپیش  

- نیاز:هم  

بازار کار ازهاي خود با نیاو تالش در جهت تطبیق آموختهکاردان صنایع شیمیایي آشنایي با وظایف یک : درسهدف کلي   

 زشي و رئوس مطالبسرفصل آمو – الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
تواند در طول ترم تابستاني به مدت واحد درسي مي 35دانشجو پس از گذراندن حداقل 

 شود.مشغول به کار  هاي صنایع شیمیایيدر یکي از کارخانهساعت معادل سه هفته  121
1 121 

 121 1 جمع

    

 و تخصصي مورد انتظار عمومي هايمهارت -ب
 اي دست اول از شرایط و الزامات محیط کاربه دست آوردن تجربه

 یافتن درک بهتري نسبت به ارتباط دانشگاه و صنعت و یافتن تعریف بهتري از جایگاه خود در کالس درس

 هاي تخصصي نیمسال دومگیري براي داشتن تالشي هدفمند در کالس درسيتصمیم

 

 

 نداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استا -ج

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هده هاي عملي و انشایي، مشا( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 گزارش کارآموزي و سمینار يیهارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 121 1 تعداد ساعت
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 2 کارآموزي -3-31
 تخصصينوع درس: 

 1 کارآموزي: نیازپیش

 - نیاز:هم

 بازار کار هاي خود با نیاازو تالش در جهت تطبیق آموختهي کاردان صنایع شیمیایآشنایي با وظایف یک : درسهدف کلي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب – الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
تواند در طول ترم تابستاني به مدت واحد درسي مي 65دانشجو پس از گذراندن حداقل 

ود.شمشغول به کار  هاي صنایع شیمیایيدر یکي از کارخانهساعت معادل سه هفته  121  
1 121 

 121 1 جمع

    

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 اي دست اول خویش از شرایط و الزامات محیط کارکامل کردن تجربه

 ي تحصیل یا ورود به بازار کارگیري بهتر نسبت به ادامهتصمیم

 

 و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي  -ج

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(اخالق حرفه پذیر، رعایترفتار )مسئولیت

گزارش کارآموزي و سمینار يیهارا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 121 1 تعداد ساعت
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 بهداشتي-شیمي مواد آرایشي درس -3-32 
 اختیارينوع درس: 

 کمي و کیفي مواد تجزیه -مواد معدني صنعتي -مواد آلي صنعتي نیاز:پیش 

 - هم نیاز:

 هابرخي از آنساخت بندي و فرمول در مهارت بهداشتي و به دست آوردن-یي با برخي مواد آرایشيآشنا درس:هدف کلي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
بندي مواد فعال سطحي، خواص مواد فعال سطحي، اي بر مواد فعال سطحي، دستهمقدمه

 هاربرد مواد فعال سطحي در شویندهانتخاب و کا
4 - 

 - 3 گیريمواد جاذب رطوبت، خشک شدن، انواع مواد جاذب رطوبت، نم 2

3 
اي بر مواد ضد عفوني کننده، فلور میکروبي بدن، آثار مواد ضد میکروب بر فلور مقدمه

 هاي بهداشتيبدن، مواد گندزدا در صنایع بهداشتي و شوینده
3 - 

4 
ها، رشد گي آنا، سوخت و ساز میکروبي، منشاهاي آلودگي و تمیزشوندهنگهدارنده

 بهداشتي-هاي آرایشيفراوردهمیکروبي در 
3 - 

 - 6 اص سطوح، اصول پایداري امولسیوني)کرم ها و لوسیون ها(، اصول پایه، خو هاامولسیون 5

6 
مد، تولید جا-دساخت مواد آرایشي، تولید محصول انبوه، اختالط، اختالط جامروش 

 محصول پودري رنگ شده
6 - 

7 

براي محصوالت دارویي، مواد  GMPتاریخچه کیفیت و مدیریت کیفیت در داروسازي، 

، محصول تمام شده یا محصول نهایي، انبوهو  ايواسطهاولیه یا مواد آغازین، محصوالت 

ل کلیدي، بندي، عملیات خوب در تولید، عملیات خوب در کنترل کیفیت، پرسنمواد بسته

 (Recall) وظایف مسوول فني، شکایت و فراخوان محصول

5 - 

 - 2 داروهاي گیاهي و گیاهان دارویي 8

 6 - شامپوانواع تهیه  9

 12 - فتاب و ...(آکرم ضد ننده، )کرم مرطوب ک پماد کرم و انواعتهیه  11

 6 - تهیه مایع ظرفشویي 11

 6 - تهیه صابون مایع 12

 12 - ...( ریمل و، )رژ لب لوازم آرایشي انواعتهیه  13

 6 - تهیه خمیردندان 14

 48 32 جمع

نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 تعداد ساعت
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، نظیر مدیریت زمان، ايحرفهاخالق  هاي غیر فني وها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيدانشجویان را به رعایت آن

مورد  مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 ها اختصاص داده شود.ي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهانتظار است و بایستي بخشي از نمره

 

 مورد انتظار و تخصصي هاي عموميمهارت -ب
 بهداشتي-آرایشي هايبرخي فراوردهتشکیل دهنده  اجزاي بنديفرمولتجزیه و تحلیل 

 بهداشتي -مواد آرایشي برخيساخت بندي و توانایي فرمول

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 مبتکران  ضا حقیقت پژوهحمیدر مواد شوینده فناوريشناخت و 

 1381 موثقي شهرام رستگار Dieter Osterth فنآوري تولید صابون

 1379 رسالت  میرا آگاهح ساخت شامپو و کنترل کیفیت فناوري

 1381 موثقي ندهبشا M. M. Rieger فعال سطحي المعارف موادهدایر

 

 وب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطل -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 تجربه کار در صنایع بهداشتي و آرایشيداشتن  آلي،شیمي شیمي و کارشناسي ارشد یا دکتراي تخصصي 
 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1تاد عدد، صندلي اس 31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 
 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  پاسخ کالسي،سخنراني، پرسش و  صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 

 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهنجام کار در محیطو...( ا

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

نجام ا ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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گاز و فناوري نفت و شیمي درس-3-33  
 اختیارينوع درس: 

 مواد آلي صنعتينیاز: پیش

 - هم نیاز:

گاز طبیعي و نفت خام و مهم  هايویژگيبرخي  شناخت درس:هدف کلي 

 در آزمایشگاه هامربوطه و تعیین عملي آن هايشاخصگیري اندازه هايروش شناخت

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

آشنایي با خواص فیزیکي و شیمیایي گاز  :ي آنهاي تصفیهفصل اول: گاز طبیعي و روش

تصفیه شیمیایي گاز  ،تصفیه فیزیکي گاز طبیعي ،یعيتصفیه گاز طب هايهدف ،طبیعي

هاي هاي سرد کردن گاز طبیعي و روشروش ،ها از گاز طبیعيجداسازي مرکاپتان، طبیعي

 CNGو  LPG، LNGتولید 

16 - 

2 

اهمیت شناخت خواص  فصل دوم: آشنایي با خواص فیزیکي و شیمیایي نفت خام:

 هاي وابسته بهتعیین کمیت ،هاي تعیین آنچگالي نفت خام و روش، فیزیکي نفت خام

ریزش و  ينقطه آن، گیرياندازههاي روش گرانروي نفت خام و ،چگالي نفت خام

هاي میزان خاکستر نفت خام و روش ،خواص شیمیایي نفت خام، گیريهاي اندازهروش

ناخت ش آن، گیريهاي اندازهمواد معدني موجود در نفت خام و روش آن، گیرياندازه

نفت  آروماتیک موجود در هايآشنایي با ترکیب ،هاي موجود در نفت خامهیدروکربن

بندي نفت خام بر اساس خواص فیزیکي و خواص تقسیم ،گیريهاي اندازهروش خام و

 هاي قیمت گذاري نفت خامشاخصه ،شیمیایي

16 - 

 3 - نفتي هايمایع گرانرويتعیین  3

4 
نفتي از طریق  هايگیري غلظت مشتقتي با هیدرومتر، اندازهنف هايمایع چگاليتعیین 

 چگاليگیري اندازه
- 6 

 3 - هاي نفتيریزش روغن يتعیین نقطه 5

 6 - ظرفیت گرمایي ویژه ضریب هدایت حرارتي، هاي فیزیکي نفت،گیري کمیتاندازه 6

 6 - تعیین خاکستر نفت 7

 3 - ابري شدن يتعیین نقطه 8

 ASTM - 6تعیین  9

 TVP - 6و  RVPتعیین  11

 3 - تعیین فشار 11

 6 - مقدار گوگرد 12

 48 32 جمع

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 تعداد ساعت
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نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و 

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفهغیر فني و اخالق  هايها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيدانشجویان را به رعایت آن

مورد  مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 ها اختصاص داده شود.ي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهانتظار است و بایستي بخشي از نمره

 و تخصصي مورد انتظار يهاي عموممهارت -ب
نفت خام یا گاز طبیعي در آزمایشگاه، مشخص کردن اجزاي  نمونه و شیمیایي یک يفیزیک هايبرخي ویژگي توانایي تعیین

 آن يجداسازي اجزاي تشکیل دهندهمناسب براي  يروش پیشنهاد وسازنده 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر ممترج مؤلف عنوان منبع

 جیمزجي اسپایت شیمي نفت و پاالیش آن
 -سیروس نوري

 میرعلي اصغر ساجدي
 1386 دانشگاه ارومیه

 1389 دانشگاه پیام نور  هوشنگ واحدي نفت فناوريشیمي و 

هاي تصفیه شیمي نفت: روش

 هاهاي پاالیشگاهو فرآورده
 1391 تهران دانشگاه انتشارات  مرتضي خسروي

 و یادگیري مطلوب درس( استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي تخصصي شیمي ومهندسي شیمي پلیمر

 
 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهن دادن تمری سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيشبیههاي و...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیههاي کار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيدادن پروژه هاي نوشتاري،و آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl00$DetailsViewItemDetail$LinkButton7','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl00$DetailsViewItemDetail$LinkButton7','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl00$DetailsViewItemDetail$LinkButton3','')
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 فناوري پلیمرو شیمي  درس -3-34
 اختیاري نوع درس:

 صنعتيآلي  موادنیاز: یش

 - هم نیاز:

-درشت مولکولو کاربردهاي  ساختار، خواصآشنایي با  درس:هدف کلي 

-هاي فیزیکي و شیمیایي آنتعیین برخي ویژگيو  برخي پلیمرهاتقویت مهارت تهیه  لیمر ویي طبیعي و ساختگي با عنوان پها

 ها

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

تعریف  و الیگومر؛ تعریف مونومر؛ در زندگي هاآنتعریف پلیمر و اهمیت صنعتي پلیمر، 

تعریف جرم مولکولي ؛ هاي پلیمرشدنآشنایي با انواع روش ؛هاآنبندي بقهط و کوپلیمر

گیري هاي اندازهروش ؛گیري جرم مولکولي پلیمرهاهاي اندازهروشو شناخت  پلیمر

اي؛ ؛ دماي گذار شیشههاي تعیین آنپلیمرشدن و روش يتعریف درجه ؛چگالي پلیمرها

 پلیمرهاي گرمانرم و گرماسخت

8 - 

 

2 

 ؛ سازوکارانواع آغازگرها و شناخت تعریف آغازگر ؛نایي با مفهوم پلیمرشدن افزایشيآش

آشنایي با مفهوم  زگر؛پلیمرشدن افزایشي با استفاده از کاتالی؛ پلیمرشدن افزایشيواکنش 

مقایسه پلیمرشدن تراکمي و  ؛تراکمي شدنپلیمرواکنش  ؛ سازوکارتراکمي شدنپلیمر

 کاربردهاي فرایند پلیمرشدن افزایشي و تراکمي در صنعت ترین؛ شناخته شدهافزایشي

8 - 

 

3 

جرم مولکولي و چگالي روي  بررسي اثر ي؛هاي سنتز و کاربردهاي صنعتروش :اتیلنپلي

؛ هاي سنتز و کاربردهاي صنعتيروش :استایرنپلي؛ هااتیلنپلي انواع ؛خواص پلي اتیلن

هاي سنتز و روش: پلي یورتان ؛هاي اپوکسيرزین ؛فرمالدهید يهاي تراکمي پایهرزین

آشنایي مختصري با پلي  ؛تفلون يهاي سنتز و کاربردهاروشتفلون:  ؛کاربردهاي صنعتي

آشنائي با مراحل تولید انواع )(، نایلونآمیدها )پليپروپیلن، پلي وینیل الکل، پلي استرها و 

 ازجملهي متنوع هر محصول هابنديدرجهین دستي و میاني پتروشیمي با یمحصوالت پا

PET PE, PP, PS,PVC,PU, PC, مهندسي و  پالستیک معمولي، واع الستیک وان

لوله و  وPET هاي بطريو  PE هايمخازن و لولهو  PP هاي گونيفوق مهندسي و کیسه

و تهیه انواع  کربناتپلي هايسقف پوشو  PS و ظروف یکبار مصرف PVC اتصاالت

، انواع هاي آسیابدستگاهآشنایي با ، (و هاي پلیمريانواع کامپوزیت ها وها و رزینچسب

مختلف دستگاه  ياجزاو سازي گرانول مراحل و  انواع گرانول ها وها و قالبهمزن

هاي ها و مراحل تهیه کامپوزیتهاي کامپوزیتف هر بخش و قالبیو وظااکسترودر 

 پلیمري

11 - 

 

4 

و  (Chitin)، نشاسته، کیتین زوسلول ازجملهیست پلیمرها و ز آشنایي با پلیمرهاي طبیعي

؛ الستیک استفاده از پلیمرهاي طبیعي در صنایع شیمیایي ها )پشم و ابریشم(؛بویژه پروتیین
6 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 تعداد ساعت
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 ي زیست تخریب پذیرپلیمرها ها ساختار و کاربردها؛زیست پالستیک طبیعي؛

3 
و بررسي برخي  ز(ودار کردن سلول)استیلز استات وتهیه سلول :زودار کردن سلولعامل

 زوسلول ودار کردنیترن -ي نازکي الیهتهیه ازجملهخواص فیزیکي آن 
- 6 

4 
ي پلیمرهاي ؛ تهیهفرمالدهید -لوفرمالدهید و فن -هاي اورهرزین يتهیه :پلیمرشدن تراکمي

 )باکلیت( گرماسخت
- 3 

5 
ي پلیمرهاي تهیه ؛آغازگر رادیکالي با کمک یکاستایرن ي پليتهیه :شدن افزایشيپلیمر

 گرمانرم
- 3 

 3 - ( با روش پلیمرشدن در فصل مشترک دو فاز66 یلونناپلي آمید )تهیه  6

 6 - تعیین گرانرويتعیین جرم مولکولي پلي استایرن به روش و پلیمرها  گرانرويگیري اندازه 7

 3 - پلیمرها چگاليگیري اندازه 8

 3 - لي اتیلن تتراسولفیدتهیه االستومرهاي پ 9

11 
کافت پلي وینیل استات و آزمودن خواص چسبندگي -یند الکلآتهیه پلي وینیل الکل از فر

 آن
- 6 

 3 - حجميسنجشاسترها به روش تعیین جرم مولکولي پلي 11

 3 - پذیريانحالل، پلیمرهاي گرمانرم و گرماسخت هاي تشخیصروش 12

 6 - رهاي پلیمیجداسازي و شناسا 13

 3 - در پلیمرهاآزمون اشتعال و احتراق  14

 48 32 جمع

نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و 

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفههاي غیر فني و اخالق ها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيدانشجویان را به رعایت آن

مورد  مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 ها اختصاص داده شود.ي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهانتظار است و بایستي بخشي از نمره

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 پلیمرهابرخي شناسایي کیفي و کمي توانایي 

 هاپلیمر برخيتهیه توانایي 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

دستورکار آزمایشگاه مباني 

 شیمي پلیمر

-محمدحسین نصیرتبر

ایوب پارچه باف  

 صونا خدابندلو - جدید

 1392 امید انقالب 

آنالیز و شناسایي کیفي و کمي 

 پلیمرها )تئوري و عملي(
 - سعید نعمتي

جهاد دانشگاهي صنعتي 

 امیرکبیر
1391 

 1393 تربیت معلم دانشگاه خزایي-شکر رویي زاستیون شیمي پلیمر

https://roozahang.com/Author/5859/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://roozahang.com/Author/5859/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://roozahang.com/Author/5859/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 رس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب د -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي تخصصي شیمي پلیمر یا مهندسي پلیمر
 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1با عرض  عدد، وایت برد 1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت فردي  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستتولید نمونه کار )انواع شده، سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) تولید نمونه کارشده، سازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 پژوهشي فردي و گروهي هايهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 شیمي مواد غذایيدرس  -3-35
 اختیارينوع درس: 

 کمي و کیفي مواد تجزیه صنعتي، آلي مواد نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 به دست آوردن ، هم چنینصنایع گسترش آشنایي با صنایع غذایي و تقویت مهارت جهت فعالیت در این درس:هدف کلي 

 گیري برخي خواص مواد مصرفي یا تولیدي در صنایع غذایياندازه منظوربهالزم براي شناخت و کار با وسایل مهارت 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
غالت و  هاي آن،ت، گوشت و فرآوردهاصول تولید و ساخت مواد غذایي مانند لبنیا

 صنایع روغن و غیر الکلي، سبزیجاتمشروبات و  اهمیوهآب اي آن، مواد قندي، هفرآورده
21 - 

2 
 کنسرو کردن، خشک کردن، منجمد کردن،) غذایيهاي نگهداري مواد علل فساد و روش

 (پاستوریزه کردن و استفاده از مواد شیمیایي
8 - 

 - 4 ارد مواد غذایيمقررات استاند 3

 6 - اصول سنجش کیفي مواد غذایي 4

 6 - ندي مواد غذایيبهاي بستهروش 5

 12 - مواد غذایي موجود در ربي و کربوهیدراتچهاي تعیین مقدار پروتیین، روش 6

 6 - روش تعیین رطوبت مواد غذایي 7

 6 - روش تعیین مقدار مواد معدني در مواد غذایي 8

 6 - تعیین مواد افزودني هايروش 9

 6 - هاي اختصاصي جهت کنترل کیفيروش 11

 48 32 جمع

نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و 

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفهو اخالق  هاي غیر فنيها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيدانشجویان را به رعایت آن

مورد  مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 ها اختصاص داده شود.ي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهانتظار است و بایستي بخشي از نمره

 

 صي مورد انتظارو تخص هاي عموميمهارت -ب
 مواد غذایيالمللي ملي و بیناستاندارهاي برداري از و بهرهتهیه 

 هانگهداري مواد غذایي و جلوگیري از فساد آن ي منایب برايهایوشرمعرفي 

 مواد غذایي منایب براي یک بسته بنديتوانایي پیشنهاد یک 

 غذایي يهمیزان مواد معدني، آلي و رطوبت یک ماد گیرياندازهتوانایي 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

اصول خشک کردن مواد غذایي و 

 محصوالت کشاورزي
 1397 آییژ  کلي پورتو حمید

اصول خشک کردن مواد غذایي و 

 محصوالت کشاورزي
 1388 انتشارات فروزش  توکلي پور حمید

 1395 سهامي انتشار  حسن فاطمي شیمي مواد غذایي

 آزمایشگاه شیمي مواد غذایي

 

 کاني ام. ویور؛

 دانیل .آر جیمز

-پارسایي-آقا میرزایي

 محمدي
 1391 بهتا پژوهش

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي تخصصي مهندسي تغذیه و آلي شیمي کارشناسي ارشد یا دکتراي

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهوش تدریس و ارائه درس )سخنراني، ر

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيدادن آنمشارکت  منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهولیترفتار )مسئ

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

 و انشایي، مشاهده کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 آبکاري و فناوري شیمي رسد-3-36
 اختیارينوع درس: 

 هاخوردگي فلز نیاز:پیش

 - هم نیاز:

برخي فلزها به روش مهارت آبکاري  به دست آوردن فلزها وو فرآیند آبکاري بر سطح  هومآشنایي با مف :درسهدف کلي 

 الکتریکي و غیر الکتریکي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب: -الف

 رئوس محتوا ردیف

یادگیري زمان 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 فلز( اندننش سازوکار، برقکافت)تاریخچه آبکاري، تئوري  آشنایي مقدماتي آبکاري 1

 - 2 ها(، خواص پوششقطبیت وارونگيحفاظت پوشش،  سازوکار) فاکتورهاي آبکاري 2

3 

ن اثر هاي پاک کردن سطح، پاک کردزدایي، روش)گوس سازي سطح جهت پوشش دادنآماده

پوسته زدایي، عملیات مکانیکي، پولیش ، صوت، اسیدشویي فراانگشت یا پاک کردن امواج 

 شیمیایي و الکتروشیمیایي(

2 - 

4 
هاي آبکاري مس، جنس )تعریف آبکاري، حمام مختلف هايخالصه عملیات آبکاري براي فلز

 هاي مس(مواد مصرفي براي استفاده در تانک مس، ساختمان پوشش
2 - 

5 
هاي پوشش نیکل، مواد افزودني، آندهاي نیکل، مشکالت و )خواص نیکل، حمام آبکاري نیکل

 هاي نیکل(مسائل آبکاري در حمام
3 - 

 - 2 و مشکالت آبکاري کروم، آب کروم سخت( مسائلهاي آبکاري کروم، )حمام آبکاري کروم 6

 - 2 وان روي آن عمل آبکاري را انجام داد(تکه مي هایيهاي آبکاري روي، انواع فلزحمام) آبکاري روي 7

 - 2 ، آبکاري الکتریکي(هاهاي شیمیایي فلز)مقدمه رسوبها هاي رسوب شیمیایي فلزروش 8
 - 2 هاي پاششي(، کاربرد پوششهاپوشش با روش پاشیدن )تعریف پاشیدن فلز 9

11 
ستفاده براي دیفیوژن، معمول و مورد ا هاياصول و اعمال کاربرد پوشش هاي دیفیوژني )فلز

 هاي دیفیوژني(تشکیل پوشش، تعریف کرومایزینگ، مشخصات پوشش سازوکار
3 - 

11 
هاي متخلخل، هاي مورد استفاده جهت تهیه فیلمآندایزینگ )مراحل آندایزینگ، تئوري آندایزینگ، حمام

 کردن( دارتعریف کرومات هاي متخلخل،بندي فیلمآب
3 - 

12 
هاي هاي تبدیلي فسفاته، آسترهاي فسفاتي، شیمي فسفاته کردن، کاربرد پوششوششفسفاته کردن )پ

 فسفاته(
2 - 

13 
هول سل )تعریف هول سل، علل استفاده از هول سل، کاربرد هول سل، طرح هول سل، جنس 

 هول سل(
2 - 

14 
شیمیایي پوشش،  هايعیني، ترکیب هها )آزمایش کنترل کیفیت، مشاهدآزمایش پوشش

 تنش( و تخلخل، چسبندگي هايآزمایشضخامت پوشش،  گیريدازهان
3 - 

 عملي نظري 

 1 2 واحدتعداد 

 48 32 ساعتتعداد 
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 4 - آبکاري نیکلي سیاه 15

 4 - آبکاري نیکل درخشان 16

 4 - آبکاري طال 17

 4 - آبکاري کروم 18

 4 - آبکاري گالوانیزه 19

 4 - فسفاته کردن 21

 6 - آبکاري غیر الکتریکي نیکل 21

 6 - آبکاري غیر الکتریکي مس 22

 6 - مسالکتریکي آبکاري  23

 6 - آبکاري مس در وان پتاسیم سیانید 24

 48 32 جمع

نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و 

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفهغیر فني و اخالق هاي ها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيدانشجویان را به رعایت آن

مورد  مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 ها اختصاص داده شود.ي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهانتظار است و بایستي بخشي از نمره

 

 و تخصصي مورد انتظار يهاي عموممهارت -ب

 اندازي یک دستگاه آبکارينصب و راه

 سازي نمونه براي آبکاريآماده

 اجراي انواع آبکاري روي چندین فلز مختلف

 پیشنهاد روش و شرایط آبکاري مناسب براي یک قطعه فلز

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 )روکش هاي فلزي( آبکاري فلزات
ناصر خواجه  -فریدون مجد نیا

 نصیر
 1384 زبان تصویر 

 1391 طراح  اسرافیل بشارت مهندسي آبکاري فلزات

 1389 علمیران  مسعود شفیعي مهریار آبکاري فلزات گرانبها

 1391  اندیشه سرا وحید عشایري  ندرو مک فادین آبکاري فلزات

 

http://www.fardabook.com/catalogsearch/advanced/result/?author=%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D9%85%DA%A9+%D9%81%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.fardabook.com/catalogsearch/advanced/result/?publisher=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتري مهندسي شیمي یا شیمي تجزیه

 

 السک موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -، آزمون کتب، عملکرديهاي شفاهي، حل مسئلهروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي آزمون نوشتاري، ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودارش فعالیتمقاله و گز ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 زیستمحیطشیمي درس  -3-37

 اختیارينوع درس: 

 کمي و کیفي مواد تجزیه-ني صنعتي مواد معد -ي صنعتيآل مواد نیاز:پیش

 - هم نیاز:

ها هاي آلودگي آبتعیین میزان برخي از شاخص هايروش و زیستمحیطآالینده  شیمیایي آشنایي با عوامل درس:هدف کلي 

 هاو پساب

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 ي آنو اهمیت و ضرورت مطالعه زیستیطمحشیمي چیستي  1

 - 4 هاي مختلف کره زمین، تعریف هوا کره، آب کره، سنگ کره و زندگي در کرهقسمت 2

3 
)آلودگي شیمیایي، آلودگي میکروبي، صوتي و نوري و فیزیکي  تعریف آلودگي، انواع آلودگي

 ها از یکدیگر(و تشخیص آن
4 - 

4 

 ،هاهیدروکربن و CO2NO, SO ,هاي هوا و منشا آن شامل ع آالیندهها و انوامنشا آالینده

ها در هر بخش اثر آالینده ؛زونوسنگین و ا هايفلز، ذرات معلق ،سولفید هیدروژن ،آمونیاک

 زونوهاي فوتوشیمیایي مربوط به ا، واکنشهواکرهاز 

4 - 

5 

آلي  هايها در ترکیبت آنها و رسوباها، دریاها و دریاچهسنگین در آب رودخانه هايفلز

ها و کشآفت مقدار شوري و میزان اسیدي و بازي بودن،، عنصرهاي پرتوزافلزي، آزبست و 

 هاکنندههاي نفتي و عوامل میکروبي و پاکنفت و فراورده

4 - 

6 
هاي معدني هاي مختلف خاک، سازندهاهمیت خاک و ماهیت آن و چگونگي تشکیل آن و الیه

 آلي خاک و
2 - 

7 
-هاي خاک و منشا آنچگونگي ورود مواد آلي و معدني به خاک، تثبیت نیتروژن، انواع آالینده

 ها
4 - 

8 
بر  pHکش ها و اثر دما و ها، حاللیت و قطبیت و ابعاد و ساختار آفتکشانواع آفت

 زیستمحیط
2 - 

 - 1 هاي شیمیایيتعریف مسمومیت و نقش مواد سمي در ایجاد وقفه در واکنش 9

11 
دي کربن مونوکسید و کربن زون، سیانید، وشیمیایي آرسنیک و سرب، جیوه، ازیستآثار 

 هاي خطي و آروماتیکها و انواع هیدروکربناکسید و آفت کشنیتروژن اکسید، 
3 - 

 - 2 تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین 11

12 

، میزان اسیدي و بازي بودن، رنگ ازجملههاي فیزیکي و شیمیایي ویژگيبرخي گیري اندازه

خاکستر، نشیني، مجموع مواد معلق، امالح محلول، مواد قابل تهرسانایي الکتریکي، کدورت، 

 ها سطحي یا زیر زمینيیا آب ي واقعي پسابچند نمونه کل مواد معلق فرار

- 12 

 عملي نظري 

 1 2 واحدتعداد 

 48 32 ساعتتعداد 
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13 
فسفات، کلرید،  هاي نیتریت، نیترات، سولفید، سولفات،یون ازجملهها تعیین غلظت برخي یون

 ها سطحي یا زیر زمینيیا آب ي واقعي پساببرمید و فلوئورید در چند نمونه
- 12 

14 
ي ها( در چند نمونهفنول، فرمالدهید و مواد شوینده )دترجت ازجملهتعیین مقدار مواد آلي 

 ها سطحي یا زیر زمینيیا آب واقعي پساب
- 12 

15 
ي جیوه، کادمیم، آرسنیک، سرب و روي در چند نمونه ازجملهتعیین برخي فلزهاي سنگین 

 ها سطحي یا زیر زمینيیا آب واقعي پساب
- 12 

 48 32 جمع

نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و 

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفههاي غیر فني و اخالق توجه به شایستگيها ملزم کنند. در ضمن، دانشجویان را به رعایت آن

مورد  مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 ها اختصاص داده شود.ي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهانتظار است و بایستي بخشي از نمره

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب

 زیستمحیطها بر آن احتمالي تاثیربیني نوع پیشهاي آب، خاک و هوا و آالینده به دست آوردن توانایي تشخیص

 هایا حذف آن زیستمحیطبه  هاآالینده براي جلوگیري از ورود يبناسم هايکارراه پیشنهاد

 

 فارسي و خارجي(منبع  3)حداقل  منابع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 اندیشه رفیع علي اکبر بابایي سایر مک کارتي زیستمحیطشیمي 

  محمد تقي صادقي شیمي مهندسي محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکي 

 تهران
1376 

Chemistry for Environmental 
Engineering and science 

Clair N. Sawyer  McGraw-Hill 2113 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 یا شیمي زیستمحیطعلوم  ياکارشناسي ارشد یا دکتر

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31لي دانشجویي ، صندمترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 و.(مطالعه موردي 

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبیي )آزمون شناسا -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل بي، پرسشارزشیا
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 درس خوردگي فلزها -3-38
 اختیاري نوع درس:

 کمي و کیفي مواد نیاز: تجزیهپیش

 - هم نیاز:

-روش جهت استفاده از ایجاد مهارت الزمزیان اقتصادي ناشي از آن و  و هاده خوردگي فلزآشنایي با پدی درس:هدف کلي 

 هاخوردگي فلز جلوگیري ازبراي محافظت مختلف هاي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
تقسیم بندي و سرعت  ،ز خوردگيعوارض ناشي ا ،اهمیت خوردگي ،مقدمه )تعریف خوردگي

 (خوردگي
5 - 

2 
سینتیک  ،ترمودینامیک خوردگي، اصول و تئوري خوردگي )جنبه هاي الکتروشیمیایي خوردگي

 پالریزاسیون خوردگي و حالت غیرفعال( ،خوردگي
12 - 

3 
، تنشي ،سایشي ،انتخابي، ايبین دانه ،حفره اي، شیاري، خوردگي یکنواخت) خوردگيانواع 

 ستي(زی
5 - 

4 
تغییر  ،تغییر محیط خورنده، )انتخاب مواد مهندسي مناسب هاي جلوگیري و کنترل خوردگيروش

 (هامواد بازدارنده و پوشش زاستفاده ا، نديآحفاظت کاتدي و ، در طراحي
5 - 

5 
خوردگي در دیگر  ،هاخوردگي در نیروگاه، )صنایع نفت بررسي خوردگي در صنایع مختلف

 (ایيصنایع شیمی
5 - 

6 
هاي اسیدي، بازي و بررسي میزان و سرعت خوردگي سطوح فلزي گوناگون در حضور محلول

 هانمک
- 12 

7 
هاي خوردگي دماي پایین با روش پتانسیواستات هاي خوردگي دماي باال و آزمونانجام آزمون

 روي چند نمونه
- 12 

8 
سیژن و دیگر اتمسفرهاي کنترل شده هاي خوردگي در هوا خشک، هوا مرطوب، اکانجام آزمون

 روي چند نمونه
- 12 

 12 - ش روي برخي فلزها و بررسي اثر پوشش روي میزان و سرعت خوردگيشایجاد پو 9

 48 32 جمع

نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و 

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفههاي غیر فني و اخالق ها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيا به رعایت آندانشجویان ر

مورد  مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 ها اختصاص داده شود.ه آموزش این نکتهي ارزشیابي درس بانتظار است و بایستي بخشي از نمره

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 تعداد ساعت
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 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 گیري از آنهایي براي پیشو پیشنهاد راه هاي خورندهنواع خوردگي و محیطاتشخیص 

 وشیميهاي الکترها و روشبازدارنده، هاهاي جلوگیري از خوردگي مانند استفاده از پوششروش کارگیريبهتوانایي در 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  منابع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ساعتچي فونتانا مهندسي خوردگي
جهاد دانشگاهي دانشگاه 

 صنعتي اصفهان
1394 

 1383 دانشگاه تهران  جمشید مفیدي اصول خوردگي و حفاظت فلزات

 آن کنترل يروشها و يخوردگ

 

 1388 تهران دانشگاه  زمانیان رحیم مهندس

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد یا دکتراي شیمي فیزیک و شیمي تجزیه یا مهندسي شیمي

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54الس با مساحت ک

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

پژوهشي، گروهي، اي، ، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -ون کتب، عملکرديهاي شفاهي، حل مسئله، آزمروش سنجش و ارزشیابي پرسش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) یابي عملکردي، آزمون شناسایيآزمون نوشتاري، ارزش ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودعالیتمقاله و گزارش ف ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 رنگ فناوريو شیمي درس  -3-39

 نوع درس: اختیاري

 مواد معدني صنعتي – مواد آلي صنعتي نیاز:پیش

 - یاز:هم ن

 بندي و ساخت رنگ، شیوه فرمولها، انواع و کاربردهاي آنآشنایي با اجزاي تشکیل دهنده رنگ، ویژگي درس:هدف کلي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
رنگزا، ساختار شیمیایي و  يها، رنگدانه و مادهاجزاي تشکیل دهنده رنگ و نقش هر یک از آن

کردن رنگدانه، پارامترهاي ي رنگزا، تفاوت رنگدانه و رنگزا، پخشخواص فیزیکي رنگدانه و ماده

 در انتخاب رنگدانه، انواع رنگدانه مؤثر

4 - 

در  مؤثرتعریف حالل و نقش آن در رنگ، انواع حالل از نظر شیمیایي و عملکرد، پارامترهاي  2

 هاهاي طراحي سیستم حالل براي انواع رنگشانتخاب حالل، رو
4 - 

3 

نشیني، ضد پوسته هاي فني هر یک )ضد تههاي پوششي آلي و ویژگيانواع مواد افزودني به رنگ

شدن، ضد کف کردن، ضد کیک )کلوخه( شدن، عوامل براق کننده، مات کننده و تراز کننده( و 

ها، خواص رئولوژیکي )روانه شناسي( رنگها، مواد افزودني بهبود دهنده بندي آنطبقه

کننده ها و افزونهاي پرتو فرابنفش، آشنایي با پرکنندهکنندههاي نوري و جذبپایدارکننده

 هاهاي آنکننده و بررسي ویژگي، معرفي انواع خشک( هااکستندر)

4 - 

4 

تگي، ساختمان و انواع محمل( رنگ، چسبندگي و پیوس) هیرنگپاي نازک( و ماهیت آن، فیلم )الیه

-هاي آلکیدي، رزینها )رزیناسیدها، کاتالیزگرها، آشنایي با انواع رزینها و پليالها، پليروغن

هاي هاي آکریلیک، رزینهاي آمینو، رزینهاي پلي استر، رزینهاي رقیق شونده با آب، رزین

 هاي کلروکائوچو(وینیلي، نیتروسلولوزي و رزین

6 - 

5 

گیري پارامترهاي هاي اندازهبندي، آشنایي با روشبندي در رنگ، مراحل فرمولمولاصول فر

هاي درصد جامد رزین و رنگ، نسبت رنگدانه به رزین، غلظت حجمي رنگدانه، فرمول رنگ

-کاري، بتونه و آستري و ...(، آشنایي با فرمولمختلف )شفاف، براق، مات، رنگ منزل، رنگ گچ

بندي و مراحل فرمول اي و دوجزیي و ...، معرفي وهاي کورهک و رنگهاي هواخشبندي رنگ

 ي آبهاي بر پایههاي پودري و پوششساخت پوشش

6 - 

-هاي اندازههاي گرانروي و روشروانه شناسي رنگ، آشنایي با مفاهیم اولیه روانه شناسي، تعریف 6

 هاگیري آن

4 - 

7 
هاي بر ي حالل، رنگهاي بر پایهها )رنگربردهاي آنانواع رنگ بر اساس پایه و مشخصات و کا

هاي ، رنگ استحري و رنگهاي پخت شونده با پرتو فرابنفش(هاي پودري، رنگي آب، رنگپایه

 ها، رنگ هاي گیاهيهاي آندریایي و فراساحلي و ویژگي

4 - 

 عملي نظري 

 1 2 واحدتعداد 

 48 32 ساعتتعداد 
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 4 - «ي دي آزوهاي آلي از خانوادهدانهساخت یکي از رنگ 8

 4 - «دار: سفید باریمهاي معدني باریماز رنگدانهساخت یکي  9

 4 - «دار: کروم زردهاي معدني کرومساخت یکي از رنگدانه 11

 4 - «دار: آبي پروسهاي معدني آهنساخت یکي از رنگدانه 11

 4 - «دار: سبز ماالشیتهاي معدني مسساخت یکي از رنگدانه 12

 4 - سنجي با اسپکتروفوتومتربه روش رنگ مونه رنگ خوراکيندهي دو گیري میزان رنگاندازه 13

 4 - ي جوهر سیاه از طریق کروماتوگرافي کاغذهاي سازندهجداسازي رنگ 14

 4 - ي سرخ، آبي و سبزهامخلوط کردن رنگ از طریق رنگ سفیدساختن  15

16 

نشیني، هت يالمت ظاهري، درجه: سهاي فیزیکي رنگبرخي ویژگيهاي تعیین آزمون

ي الیه، درصد وزني مواد جامد، ضخامت چگالي، گرانروي، دهيبندي، قدرت پوششدانه

 ضربه، برابر در مقاومت چسبندگي، اشتعال، زمان خشک شدن رنگ، يرنگ، نقطه نازک

 شدن، سختي جامي شویش، سایش، برابر در مقاومت

- 16 

 48 32 جمع

الزم است مدرس محترم ایمني در آزمایشگاه و کارگاه را بسیار جدي بگیرند و نظر به اهمیت رعایت ایمني در حین کار، 

، نظیر مدیریت زمان، ايحرفههاي غیر فني و اخالق ها ملزم کنند. در ضمن، توجه به شایستگيدانشجویان را به رعایت آن

مورد  مستندسازيو  زیستمحیطهاي بین فردي، توجه به نگرش مؤثرتوانایي کار تیمي، مدیریت منابع و تجهیزات، ارتباط 

 ها اختصاص داده شود.ي ارزشیابي درس به آموزش این نکتهانتظار است و بایستي بخشي از نمره

 

 مورد انتظار عمومي و تخصصي هايمهارت -ب
 هابندي رنگفرمولو درک  هاي رنگ، انواع، خواص و نقش آنشناخت کامل از اجزاي تشکیل دهندهیافتن 

 )رنگدانه، حالل، رنگپایه و ...( موردنیازبا انتخاب درست مواد  همراهبندي مناسب ي یک فرمولطراح

 ها در آزمایشگاهبندي رنگها و فرمولتوانایي تولید برخي رنگدانه

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منابع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 انتشارات پیشرو  د علي مازندرانيمحم رنگ و رزین فناوري

 -علیرضا عظیمي شیمي تجربي رنگ

 احمد مومن هروي 

شرکت چاپ و نشر  

 مللبین ال
1387 

 شیمي و تکنولوژي رنگ

 –هوشنگ حمیدیان 

 ضیاء سید دکتر

 محمدي

 1391 پیام نور 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%DA%86%D8%A7%D9%BE+%D9%88+%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84+%28%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%29&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%DA%86%D8%A7%D9%BE+%D9%88+%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84+%28%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%29&select-publisher=publisher-exact
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 شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس() استانداردهاي آموزشي -د

 هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي(ویژگي

 شیمي آلي و مهندسي پلیمر و رنگکارشناسي ارشد یا دکتري 

 

 کالس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

متر  5/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز استاد  1عدد، صندلي استاد  31، صندلي دانشجویي مترمربع 54کالس با مساحت 

 آویز، ساعت دیواريمتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، رخت 4و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، ین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه، تمرايمباحثهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، 

 مطالعه موردي و.(

فردي یا گروهي و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت  صورتبهدادن تمرین  سخنراني، پرسش و پاسخ کالسي، صورتبه

 ها در تولید محتواي آموزشيمشارکت دادن آن منظوربهکالسي و برون کالسي 

 
 

رفع عیب -یابيعیبآزمون شناسایي ) -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکرديو ارزشیابي پرسش روش سنجش

هاي عملي و انشایي، مشاهده ( پرسشهاساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیهو...( انجام کار در محیط

 اي و...(پذیر، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

انجام  ،(، رفع عیب و ...یابيعیب) آزمون نوشتاري، ارزشیابي عملکردي، آزمون شناسایي ،مسئلهحل  هاي شفاهي،طرح پرسش

و انشایي، مشاهده  کوتاه پاسخهاي ها(، طرح پرسشساختهانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهکار در محیط

-هاي پژوهشي، خودمقاله و گزارش فعالیت ارائه..(، تشکیل کارپوشه، .اي و پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) رفتار

 هاي پژوهشي فردي و گروهيهاي نوشتاري، دادن پروژهو آزمون مسئلههاي شفاهي، حل ارزشیابي، پرسش
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 پیوست یک
شیمیایينایع کارداني پیوسته رشته ص دورهتجهیزات استاندارد موردنیاز   

 مصرفينیمه مصرفي و تجهیزات  ايتجهیزات سرمایه ردیف

 بورت انواع هیتر استیرر 1

 هاي مختلفارلن با حجم متر pHدستگاه  2

 انواع پیپت دستگاه پتانسیومتر 3

 هاي مختلفبا حجم حجميبالن  دستگاه هدایت سنج 4

 هاي مختلفماستوانه مدرج با حج UV-VISدستگاه اسپکتروفتومتر  5

 انواع ترمومتر هیتر منتل 6

 الکترود بن ماري 7

 هاي مختلفبشر با حجم دستگاه رفراکتومتر 8

 انواع قیف دستگاه آون 9

 لوله آزمایش گیري نقطه ذوبدستگاه اندازه 11

 ايهمزن شیشه وژیسانتریف 11

 شیشه ساعت همزن مکانیکي 12

 له موئینلو مخصوص کروماتوگرافي UVالمپ  13

 کاپیالر پمپ خال 14

 انواع مبرد هود آزمایشگاهي 15

 انواع پایه و گیره دستگاه کوره الکتریکي 16

 هاي مختلفدکانتور با حجم کالریمتر 17

 سوکسله BOD ،COD ،DOدستگاه  18

 ايرابط شیشه دستگاه نقطه اشتعال و احتراق 19

 توري نسوز )تقطیر خال( روتاري 21

 (TLC) يکروماتوگرافکاغذ  ار صنعتيسشو 21

 انواع کاغذ صافي شیکر مکانیکي 22

 پیکنومتر فشارسنج 23

 ویسکوزیمتر استوالد وژیفیپمپ سانتر 24

 هیدرومتر گیري فشار در لوله ها و اتصاالتدستگاه اندازه 25

 دسیکاتور روتامتر() يحجمدبي  گیرياندازهدستگاه  26

 انواع صافي هاي جدا کننده لدزدستگاه آزمایش رینو 27

 ونتوري متر دستگاه چگالي سنج 28

 ریفیس متراُ هاو مایع هاضریب هدایت حرارتي در گازها جامد گیرياندازهدستگاه  29

 لوله پیتوت سوسو و نا هماي در شرایط همدستگاه مبدل حرارتي دو لوله 31

 کوئتویسکومتر  دستگاه مبدل حرارتي پوسته و لوله 31
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 ویسکومتر سیبولت یونیورسال دستگاه تقطیر ساده دیفرانسیلي )ناپیوسته( 32

 ترازو دستگاه تبخیر ساده 33

  پیوسته() داردستگاه برج تقطیر سیني  34

  مایع-جذب گاز دستگاه عملیات  35

  ضریب نفوذ مولکولي گیرياندازهدستگاه  36

  1111/1ترازوي دقیق با دقت  37

  هکور 38

  دستگاه برش 39

  دستگاه خم کاري 41

  دستگاه جوشکاري 41

  دستگاه تراشکاري 42

  ابزار عمومي لوله کشي 43

  وان و حمام آبکاري 44

  مبدل جریان الکتریسیته 45

  دستگاه جارتست 46

 .شود براي هر کارگاه یا آزمایشگاه تهیه موردنیازاي و مواد شیمیایي ابزارها و وسایل شیشه

 



  

112 
 

 پیوست دو
 کارداني پیوسته رشته صنایع شیمیایي دورهموردنیاز مدرس استاندارد  مشخصات

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلي

 سابقه تدریس دوره

 و

 تجربه کاري

 دروس مجاز

 به تدریس

 
 کارشناسي

کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

 * *  شیمي تجزیه 1

کمي و کیفي  تجزیه 

 و آزمایشگاه، مواد

ب و آتصفیه 

و  فاضالب

 آزمایشگاه، خوردگي

، شیمي و فلزها

 فناوري آبکاري

و  صنعتي معدني مواد  * *  شیمي معدني 2

 آزمایشگاه

 * *  شیمي آلي 3

و صنعتي آلي مواد  

آزمایشگاه، شیمي 

-مواد آرایشي

بهداشتي، شیمي و 

فناوري پلیمر، شیمي 

 مواد غذایي

، فلزها خوردگي  * *  شیمي فیزیک 4

 دینامیکترمو

 * *  مهندسي شیمي 5

تمامي دروس  

-مهندسي و کارگاه

، هاي آن، زبان فني

اصول صنایع 

 شیمیایي

 عمومي ریاضي  * *  ریاضي 6

و  فیزیک مکانیک  * *  فیزیک 7

 آزمایشگاه

 

 

 

 


