
  
  
  

  )مهندسي شيمي(  مباحث  نام دروس  رديف

  زبان انگليسي  1

- ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:

  هاي وصفي هاي قيدي و گزاره
  كل فصل مطالعه شود. واژگان:

  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  استعداد تحصيلي  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصد ـ نسبت و تناسب ـ مجموعــهل مسئله و مقايسه: حكميتي
هاي جبري ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

آمــار ـ ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاريتم ـ ـ معادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
  نظريه اعداد ـ آناليز تركيبي و احتمال).

  .شودكل فصل مطالعه  :تجسمي
  .كل فصل مطالعه شود :تحليلي
  .كل فصل مطالعه شود :مطلب درك
 يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل: 
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  طراحي راكتورسينتيك و 

ي تــابع ـ جملــههاي شيميايي بندي واكنش (طبقههاي همگن مفاهيم پايه و سنتيك واكنش
ي ي سرعت ـ واكنش منفرد ـ واكنش چند گانه ـ ثابت سرعت واكــنش ـ جملــهغلظت در معادله

هاي موجود و قــانون آرنيــوس) ي سرعت يك واكنش ـ مقايسه ميان نظريهوابسته به دما در معادله
 هــاي شــيميايي درون راكتورهــاي ناپيوســته تفسير نتــايج حاصــل از انجــام واكنش ـ

ورناپيوسته با حجم ثابت ـ روش هاي تفسير اطالعات سينتيكي حاصل از آزمايشات تجربي ـ (راكت
ي اول و تــك هاي درجــهها از روش انتگرالي ـ واكنشميزان تبديل ـ تجزيه و تحليل برخي واكنش

هــاي ي دوم و دو مولكــولي برگشــت ناپــذير ـ واكنشهاي درجهمولكولي برگشت ناپذير ـ واكنش
در  nي هــاي از درجــهوم، سه مولكولي، برگشت ناپذير ـ معادالت ســرعت بــراي واكنشي سدرجه

هــاي هــاي كاتاليســتي همگــن ـ واكنشي صــفر ـ واكنشهــاي از درجــهحالت كلــي ـ واكنش
ي اول ـ هــاي برگشــت پــذير از درجــههــاي بــا درجــات انتقــالي ـ واكنشاتوكاتاليستي ـ واكنش

هــاي از درجــه (واكنش راكتور ناپيوسته با حجم متغير  ه دوم)هاي برگشت پذير از درجــواكنش
ال بــراي طراحــي راكتورهــاي ايــده ي دوم ـ زمــان نيمــه عمــر) ـهاي از درجهاول ـ واكنش

ال ـ راكتورهاي نيمه پيوســته پليمريزاســيون ـ زمــان ي ايده(راكتور ناپيوستههاي منفرد واكنش
    اي)ونده ـ راكتور لولهپرشدن و سرعت پرشدن ـ راكتور مخلوط ش

  ترموديناميك

(سيستم ترموديناميكي ـ خاصيـت ـ حالــت يــك سيســتم ـ مفاهيم بنيادي ترموديناميك 
تعادل يك سيستم ـ فرآيند و انواع آن ـ توابع ترموديناميكي ـ انـرژي ـ آنتـالپي ـ قانون صــفرم 

(بيان قانون اول ترموديناميك  ير) ـناپذآل ـ گرماي ويژه ـ ماده تراكمترموديناميك ـ گاز ايده
هاي بســته ـ قــانون اول ترموديناميــك در فرآينــدهاي قانون اول ترموديناميك بــراي سيســتم

اي ـ گرماهاي ويژه: رابطه بين تغييــر دمــا و گرمــا ـ قــانون اول ترموديناميــك برحســب چرخه
نون اول ترموديناميــك بــراي هاي بسته ـ قــاهايي از كاربرد قانون اول در سيستمآنتالپي ـ مثال

 يك سيستم باز ـ

پذير ـ محاسبه كار در فرآيندهاي هايي از كاربرد قانون اول در سيستم باز ـ فرآيند برگشتمثال
آل ـ كاربرد قانون اول ترموديناميك (در فرآيندهاي جرياني) در تجهيــزات برگشت پذير گاز ايده

(بيان قانون دوم ترموديناميــك ترموديناميك قانون دوم  مهندسي ـ محاسبات كمپرسورها) ـ
اي ـ موتور حرارتي يا ماشين گرمايي ـ ماشين ـ محاسبه تغييرات آنتروپي براي چند فرآيند پايه

كارنو ـ پمپ حرارتي ـ پمپ حرارتــي كــارنو ـ  با سيكل تبريد ـ يخچال گرمايي كارنو ـ يخچال
يناميك ـ روابط چهارگانه ماكسول ـ نمودارهــاي توليد آنتروپي ـ تركيب قانون اول و دوم ترمود

T-s هاي گازها ـ تغييرات آنتروپي مايعات و جامدات ـ قانون دوم ترموديناميــك بــراي سيســتم
ناپذير ـ پذير و برگشــتهاي بــاز ـ كــار برگشــتبسته ـ قانون دوم ترموديناميك براي سيســتم
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خواص حجمي سياالت خالص   يناميك)ناپذيري ـ قابليت كاردهي ـ قانون سوم ترمودبازگشت
 هاي فازي مواد خالص (فازهــاي جامــد ـ(تعاريف مربوط به تغيير فازها و تعادل فازها ـ دياگرام

ـ گاز) ـ رابطه كالپيرون ـ رابطه كالزيوس ـ كالپيرون ـ انــواع معــادالت حالــت ـ روابــط  مايع
پارامتري ـ خــواص هــواي مرطــوب ـ تعميم يافته و فاكتور اسنتريك ـ اصل حاالت متناظر سه 

اي ـ روابــط (روابط پايهروابط ميان خواص ترموديناميكي سياالت  نمودار رطوبت سنجي) ـ

خــواص ترمودينــاميكي  ناپــذير) ــ محاسبه كار در ســياالت تراكمCvو Cpترموديناميكي
هاي با تركيب متغيــر ـ خــواص خواص ترموديناميكي براي سيستم(روابط هاي همگن مخلوط

ي خــواص جزئــي جزئي مولي يا پارشيال ـ تغييرات پتانسيل شيميايي با دما و فشار ـ محاســبه
ي گيبس ـ دوهم ـ قانون دالتون ـ قانون آماگات ـ انــرژي هاي دوجزيي ـ رابطهمولي در محلول

ي فوگاسيته جزيــي ته ـ فوگاسيته در مايعات ـ محاسبهآزاد گيبس ـ فوگاسيته ـ ضريب فوگاسي
ها ـ تغيير خواص ترموديناميكي در اثر اختالط ـ فعاليت يا اكتيويته ـ خــواص فزونــي در محلول

هــاي ماند) ـ مخلوطيا توابع فزوني (توابع مازاد) ـ خواص باقيمانده يا توابع باقيمانده (توابع پس
    گازي)

  سطح كارشناسي ارشد شامل: مجموعه دروس تخصصي در
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  مكانيك سياالت:
برخي  –هاي اصلي در شكل انتگرالي معادله –استاتيك سياالت  –مفاهيم اصلي و اوليه  

جريان لزج  –ها و مجراها جريان در لوله –آل جريان سيال ايده –مفاهيم سينماتيكي جريان 
  تراكم ناپذير

 انتقال جرم:
بندي عمليات انتقال جرم ـ عمليات هاي مكانيكي ـ تقسيمروش( نتقال جرمعمليات ا

 مستقيم و غيرمستقيم)

تعاريف و مفاهيم ـ قانون اول فيك ـ شارهاي مولي و جرمي ـ معادله ( مولكولي نفوذ
پيوستگي ـ قانون دوم فيك ـ نفوذ مولكولي در حالت پايا در سياالت در حال سكون و در 

ر يك جهت ـ ضريب نفوذ در گازها ـ ضريب نفوذ در مايعات ـ معادالت استفان جريان آرام و د
هاي انتقال ـ ماكسول براي نفوذ چندجزئي در گازها در چگالي پايين ـ ارتباط بين پديده –

 پيوست)

هاي انتقال جرم ـ محاسبه ضريب انتقال ضرايب انتقال جرم ـ تئوري( ضرايب انتقال جرم
  عد)جرم ـ اعداد بدون ب

 انتقال حرارت:
   انتقال حرارت ناپايا، جريان داخلي، انتقال حرارت جابجايي اجباري و آرام،

فرموالسيون متمركز  تعريف مفاهيم ـ(هاي متمركز، انتگرالي و ديفرانسيليفرموالسيون
 فرموالسيون انتگرالي قانون بقاي جرم ـ  فرموالسيون انتگرالي قوانين كلي ـ قوانين كلي ـ

 سيون انتگرالي قانون اول ترموديناميك ـ فرموالسيون انتگرالي قانون دوم ترموديناميك ـفرموال

 )هاي فرموالسيونروش قانون هدايت فوريه ـ فرموالسيون ديفرانسيلي قوانين كلي ـ

يك مسأله كلي مهم ـ (مسائل يك بعدي پايا، توابع بسل، حل فرموالسيون مسائل
پذيري (اصل سوپرپوزيشن) ـ ضريب هدايت حرارتي صل جمعا ها ـمثال ساختارهاي تركيبي

  هاي تواني، توابع بسل)متغير (جامدات ناهمگن) ـ حل سري
 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون



  
  
  

  مباحث ( مهندسي شيمي )  نام دروس  رديف

  زبان انگليسي  1

اي، ول و گــزارش، وجــوه ســببي، عبــارات مقايســههاي اسمي، نقل قــوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  ساختار جمله و نكات تكميلي

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  كل فصل مطالعه شود درك مطلب:

  استعداد تحصيلي  2

هاي كمي از مباحث (مسافت و سرعت ـ حركــت بــر روي دايــره ـ : حل مسئله و مقايسهكميتي
حيط و مساحت ـ هندســه اشــكال فضــايي ـ ســاعت ـ زاويه ـ هندسه اشكال ـ تالس و تشابه ـ م

  سؤاالت هوش و خالقيت ـ مسائل متفرقه).
  .كل فصل مطالعه شود :تجسمي
  .كل فصل مطالعه شود :تحليلي
  .كل فصل مطالعه شود :مطلب درك

 درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:مجموعه
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  طراحي راكتورسينتيك و 

(مقايســه ميــان ابعــاد در راكتورهــاي منفــرد ـ جريــان فردهاي منطراحي راكتور براي واكنش
ي دوم ـ ي اول و درجــههــاي درجــهاي براي واكنشو لوله mixedناپيوسته ـ مقايسه ميان راكتور 

اي هم حجــم ـ اتصــال راكتورهــاي هاي تشكيل شده از چند راكتور ـ اتصال راكتورهاي لولهسيستم
 اي غير هم حجــم بــه يكــديگر) ـاي مخلوط شونده و لولهمخلوط شونده هم حجم ـ اتصال راكتوره

هــاي (روابط عملكردي براي راكتورهاي با جريان برگشتي ـ واكنشراكتورهاي با جريان برگشتي 
هــاي چندگانــه طراحي راكتور بــراي واكنش  خود كاتاليزوري ـ نسبت جريان برگشتي بهينــه)

ي ت ـ بررسي كمي توزيــع محصــوالت و انــدازهي كيفي توزيع محصوالهاي موازي ـ مطالعه(واكنش
ي كيفي توزيع محصوالت ـ بررسي كمــي توزيــع محصــوالت ـ هاي سري ـ مطالعهراكتور ـ واكنش

هــا ـ بررســي و ويژگي هاي به خصــوص آنDenbighهاي واكنش هاي سري ـ موازي ـواكنش
هاي منفرد ـ گرماي واكــنش ـ ثابــت تعــادل ـ كنش(واآثار دما و فشار  كمي توزيع محصوالت) ـ

هاي چندگانه ـ ارتباط ميان دما و توزيع محصوالت ـ بهترين مسير دما ـ عملكرد آدياباتيك ـ واكنش
   هاي موازي)واكنش

  ترموديناميك

(تعـادل ـ معيارهاي تعادل ـ شرط تعادل فازها در دما و فشار ثابت ـ قضيه دوهــم ـ تعادل فازها
ـ قانون رائولت ـ رائولــت اصــالح شــده ـ انحــراف از قــانون رائولــت ـ  (VLE)مايع  - ادل بخارتع

ـ نقطه آزئوتروپ ـ محاسبات نقطه آزئوتروپ در يك محلول ـ بررســي  T-xyو   P-xyنمودارهاي 
كيفي وجود آزئوتروپ در يك محلول ـ محاسبات نقطه حباب ـ محاسبات نقطه شبنم ـ محاســبات 

(درصد تبديل يا مختصه واكنش ـ ثابت تعــادل ـ هاي شيميايي تعادل واكنش اني) ـتبخير ناگه
با جزء مولي اجــزاء واكــنش ـ درجــه  Kها ـ اثر دما بر ثابت تعادل ـ رابطه معيار تعادل در واكنش

آزادي (قانون گيبس) ـ گرماي استاندارد تشكيل ـ گرمــاي اســتاندارد واكــنش ـ واكــنش احتــراق 
ترموديناميــك فرآينــدهاي   ـ انرژي حرارتي سوخت ـ دماي آدياباتيــك شــعله) هاهيدروكربن

هــا ـ هــا ـ كمپرســورها ـ توربين(محاسبة كار و توان در فرآيندهاي جرياندار ـ پمپدار جريان
پــذير درون اي ـ جريــان ســيال تراكمپذير ـ حالت سكون ـ حالت بحراني ـ موج ضربهجريان تراكم

هاي تــوان و ســيكل ها) ـها ـ پديده خفگي در شيپورهپذير در شيپورهتراكم لوله ـ جريان سيال
هاي تــواني اســتاندارد هــوايي هاي تبريد بخار ـ پمپ حرارتي ـ سيكل(نيروگاه بخار ـ سيكلتبريد 

  (موتورهاي احتراق داخلي))
 مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:
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   سياالت:مكانيك
جريان  –هاي مايل موج –پذير جريان تراكم –جريان آيزنتروپيك گاز كامل  –هاي جريانيانواع رژيم

 –حركت يــك كــره در حالــت دائمــي  –روتلت  –مزدوج  –معادالت كلي جريان خزشي  –خزشي 
يــرات تغييرات تخلخل بــا تغي –محاسبه افت فشار  –بسترهاي پرشده  –كاويتاسيون  –نظريه اوسين
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  قوانين  - طول بستر 
  انتقال جرم: 

(تعادل ـ نفوذ بين فازها ـ ضريب جمعي (كلي) انتقــال جــرم ـ رابطــه بــين انتقال جرم بين فازها 
) و ضرايب جمعي Fضرايب جمعي و جزئي انتقال جرم ـ ضرايب محلي ـ حالت عمومي (ضرايب نوع 

آل ـ اي ـ آرايش مراحل ايدهرآيندهاي مرحلهـ موازنه جرم براي فرآيندهاي انتقال جرم ـ ف Fاز نوع 
  بازده يا راندمان مرحله ـ جذب گاز)

  توزيع غلظت در جريان متالطم)( توزيع غلظت در جامدات و در جريان آرام
  : انتقال حرارت
مسائل مقدار مشخصه، مسائل بعدي، جداسازي متغيرها، توابع متعامد ( 3و2مسائل پاياي 

  ناهمگني) ـ مقدار مرزي

هاي توزيع يافته داراي اغتشاشات سيستمجداسازي متغيرها، مسائل ناپايا و توابع متعامد (
  شرايط مرزي وابسته به زمان) ـ ايپله

 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.*در آزمون


