
 سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد

 گرایش صنایع غذایی شیمی رشته مهندسی

 

واحد  23. واحدهای آموزشی شامل باشد میواحد آموزشی و تحقیقی  23 ،تعداد کل واحدهای الزم برای گذراندن دوره

شامل مرور بر واحد آن سمینار،  3که  باشد واحد می  8واحد اختیاری است. تعداد واحدهای تحقیقی  23اجباری و 

 دارد.نامه اختصاص  واحد آن به پایان 6نامه است و  نشریات و تهیه پیشنهاد تحقیقی در ارتباط با موضوع پایان

 

 تعداد واحد نوع درس

 23 دروس الزامی

 23 دروس اختیاری

 3 سمینار

 6 نامه پایان

 23 جمع

 

  باشند. درس روش تحقیق میواحد  3همه دانشجویان موظف به گذراندن 

 

 دروس جبرانی:  -1

از دروس دوره کارشناسی مهندسی  واحد( 6)حداقل  شدگان غیر از مهندسی شیمی الزم است دروس زیر پذیرفته

و لیست  شود شیمی را بگذرانند. این واحدها در احتساب واحدهای الزم برای گذراندن این دوره در نظر گرفته نمی

در  شود. در کارنامه دانشجو قید می ،آنها بدون احتساب نمره در معدل کل کارشناسی ارشددروس به همراه نمره 

 دروس جبرانی را در مقطع کارشناسی گذرانیده باشد، نیازی به گذراندن مجدد آن دروس ندارد.دانشجو صورتیکه 

 

 



 گرایش صنایع غذایی .   جدول دروس جبرانی مهندسی شیمی1جدول 

 واحدتعداد  عنوان درس

 3 انتقال جرم

 3 عملیات واحدها

 3 ترمودینامیک

 3 مهندسی صنایع غذایی

 3 مهندسی بیوشیمی

 3 میکروبیولوژی مواد غذایی

 2 آزمایشگاه تکمیلی فرایندهای غذایی

 دروس الزامی:   -2

 3واحد از دروس الزامی مطابق جدول  23های مهندسی شیمی موظف به گذراندن  کلیه دانشجویان در تمام گرایش

 هستند:

 دروس الزامی کارشناسی ارشد مهندسی شیمیجدول .   2جدول 

 



 اختیاری:دروس    -3

 هستند: 2 ولواحد از دروس اختیاری مطابق جد 23موظف به گذراندن  گرایش صنایع غذاییدانشجویان 

 جدول دروس اختیاری گرایش صنایع غذایی.   3جدول 

 تعداد واحد عنوان درس 

 2 های انتقال در صنایع غذایی پدیده

 2 فرایندهای پیشرفته مواد غذایی

 2 جداسازی پیشرفته در صنایع غذایی

 2 ها فناوری آنزیم

 2 سازی در صنایع غذایی سازی و شبیه مدل

 2 تصفیه آب و فاضالب صنایع غذایی

 2 بیوتکنولوژی غذایی

 2 میکروبیولوژی صنعتی و فرایندهای تخمیر

 2 طراحی عملیات فرایندهای صنایع غذایی

 

 

 


