
 بسمه تعالي

  دانشكده مهندسي شيمي 1399قابل توجه نودانشجويان دكتراي سال 
رساند كه بعلت ضمن عرض تبريك و خوش آمدگوئي به نودانشجويان دكتري به اطالع مي

شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا، كالسها بصورت غيرحضوري و در سامانه يكتا 
)yekta.iut.ac.ir( دانشجويان عزيز بعد از اطمينان از ثبت نام خودگردد. لذا  يبرگزار م، 

سايت دانشكده مهندسي  از وبهاي مربوط به دانشجويان دكترا كه  اطالعيه نامه ها و آئين
و  همطالع 	را باشد قابل دسترسي مي 	https://che.iut.ac.ir/fa/garduate		شيمي به آدرس:

  :فرمايند توجه زير نكات به

 18واحد آموزشي و  18واحد است كه از اين تعداد  36.تعداد واحدهاي درسي دكتري 1
  باشد. ) ميدكتري واحد پژوهشي (رساله

واحد  10واحد حداكثرتعداد احد و و  6در هر نيمسال اخذ شده . حداقل واحد درسي 2
 حداقل اخذ به دانشكده	اكيد توصيه 99-1 ترم طول فشردگي و حاضرشرايط در باشد كه  مي

  .باشد مي واحد

. كليه دانشجويان دكتري بالفاصله پس از انجام مراحل پذيرش ريزنمرات مقطع كارشناسي 3
  ارسال نمايند. Phd.chem@of.iut.ac.irارشد خود را به ايميل 

  .باشد خالف قانون مي )شده در دوره كارشناسي ارشد گذرانده(دروس گرفتن دروس تكراري . 4

 از قبل اول ترم در )90-10-888-03 كد وصفر واحد (با  اخذ درس كارگاه ايمني و بهداشت عمومي .5
 جلسه 1در فقط ترم طول در كارگاه اين .است الزامي دكتري  دانشجويان كليه براي دروس اخذ

  شد. برگزارخواهدرساني قبلي و با اطالع



براي ارشد  در دوره دكترا و يا كارشناسي مهندسي شيميدرس اصلي  7. گذراندن 6
الزامي است و دروسي را كه دانشجو در دوره كارشناسي دكتراي مهندسي شيميدانشجويان 

دو درس از  در نيمسال جاري اخذارشد نگذرانده است بايستي در دوره دكترا بگذراند، الويت 
 باشد. ميها از ساير دروس اختياري گرايش مهندسي شيمي در صورت گذراندن آن ودرس  7

در دوره دكترا و يا  مهندسي پليمردرس اصلي براي دانشجويان  5همچنين گذراندن  .7
ارشد نگذرانده است ارشد الزامي است و دروسي را كه دانشجو در دوره كارشناسي كارشناسي

اصلي ارائه درس  3دو درس از  در نيمسال جاري اخذبايستي در دوره دكترا بگذراند، الويت 
 باشد. ميها از ساير دروس اختياري گرايش مهندسي پليمر و در صورت گذراندن آن شده

گلستان مراجعه  سامانهدر  110به گزارش  99-1 نيمسال. براي اطالع از دروس ارائه شده در 8
  .نماييد

 تعيين اولويت استاد راهنماي دانشجوي دكترااستاد راهنماي دانشجوي دكترا بر اساس فرم  . 9
 و دارد قرار		 )https://che.iut.ac.ir/fa/garduate(انشكدهدفرمها در سايت  قسمتكه در 
 در	 بايست مي دارند، دكترا دانشجوي پذيرش ظرفيت 99 درسال كه اساتيدي فهرست براساس
 دانشجو توسط )ماه آذر اول هفته تا پايانحداكثر ( مقدماتي نام ثبت از قبل هفته سه وتحصيل  اول نيمسال
  	)Phd.chem@of.iut.ac.ir( .شود ايميل يا و ارائه تكميلي تحصيالت دفتر به و تكميل

  توانيد از طرق زير اقدام نماييد: هت هرگونه سوال مي. ج10	

  031-33915606				اعتصامي دكتر خانم		سرپرست تحصيالت تكميلي: 

  netesami@iut.ac.ir 		ايميل:

  031-33915634 																							كبيريان خانم		كارشناس: 

  phd.chem@of.iut.ac.ir	: 	ايميل تحصيالت تكميلي براي دانشجويان دكترا



  درس اصلي مهندسي شيمي 7

  كد درس  نام درس

 1410511 انتقال حرارت پيشرفته

 1410512 پيشرفتهانتقال جرم 

 1410513 مكانيك سياالت پيشرفته

 1410514 شيمي  تحليل عددي در مهندسي

 1410515 طرح رآكتور پيشرفته

 1410516 ترموديناميك پيشرفته

 1410517 رياضيات پيشرفته

  

 

  
 

درس اصلي مهندسي پليمر 5 �

  نام درس  كد درس

 سينتيك پليمريزاسيون پيشرفته 1410545
 فيزيك پيشرفته پليمرها شيمي 1410565
 خواص مهندسي پليمرها 1410560
 دهي پليمرها فرايندهاي شكل 1410544
 رياضيات پيشرفته در مهندسي پليمر 1414570


